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Fitis 31 (3) 1995

Ringresultaten van de vinkenbaan ”C. van Lennep” in 1994

Fred Cottaar

Nieuw voor ons ringstation was het ringen van enkele nestjon-

gen van Buizerd en Havik in de Kennemerduinen.

In het najaar werd de vinkenbaan traditiegetrouw wederom dage-

lijks bezet (van 12 september tot 13 november) en werd buiten

de slag- en mistnetten ook gebruik gemaakt van lokvogels. De

Graspieper was, uiteraard, weer de talrijkste soort in het

najaar. Het dagmaximum van 192 exx. lag op 8 oktober, welke

maar 2 dagen later was dan het dagmaximum van 1993. Net zoals

het aantal Tuinfluiters was ook het aantal Zwartkoppen niet

hoog (resp. 74 en 167). Minder netten en ander geluid zullen

hier ook een steentje toe hebben bijgedragen. Dit zelfde gold
ook voor de lijsterachtigen. De soortgroep waar vinkenbanen

hun naam aan te danken hebben was ook dit jaar weer de grote

afwezige: het aantal vinkachtigen was wederom bedroevend laag.

Ook de gorzen lieten het dit jaar afweten.

Totaal werden in 1994 4953 vogels geringd (78 soorten). De

tien meest geringde soorten staan vermeld in tabel 1.

In het voorjaar (maart-april) van 1994 lag het accent net zo-

als de afgelopen jaren weer op de Graspiepers, kwikstaarten en

Kneuen. Graspiepers en Kneuen waren minder algemeen dan het

jaar ervoor. Van de 72 gevangen ’witte’ kwikstaarten behoorden

er 12 tot de ondersoort Rouwkwikstaart. De voorjaarsvangst

werd afgesloten met de vangst van een zestal Engelse Gele

Kwikstaarten.

Tijdens de zomervangst (juli-augustus) lieten de echte duin-

zangers het dit jaar behoorlijk afweten. Duidelijk minder aan-

wezig waren Fitis, Nachtegaal, Grasmus en Braamsluiper. De

fitissentop viel dit jaar medio juli en die van de Nachtegaal

eind juli-begin augustus. Het aantal Kleine Karekieten en

Sprinkhaanzangers verschilde weinig met voorgaande jaren

(resp. ± 200 en ± 120). Ook het aantal Tuinfluiters was niet

buitensporig hoog. De meeste Spreeuwen die dit jaar werden

gevangen waren eerstejaars exemplaren in de zomer bij de vij-

ver.
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Leuke vangsten dit jaar waren o.a. een Blauwe Kiekendief, een

Kievit, twee Houtduiven, een Draaihals, zes Engelse Gele Kwik-

staarten, vijf Blauwborsten,. een Bef lijster, een Snor, drie

Sperwergrasmussen, een Bladkoning, zes Zwarte Mezen, een Klei-

ne Barmsijs en een Witkopgors (de achtste voor de vinkenbaan).

Interessante vangsten

In onderstaande tekst zijn de volgende termen voor leeftijden

van gevangen Vogels gebruikt:

le kj = vogel is in het eerste kalenderjaar (van geboortedatum

tot 31 december);

na le kj = vogel is ouder dan eerste kalenderjaar;

volgroeid = vogel is vliegvlug, maar exacte leeftijd is onbe-

kend.

Graspieper Geringd op 26-09-1992 als le kj te Watlington

Hill, Oxford, Groot-Brittannië. Gecontroleerd

op 31-03-1993 op 388 km van de ringplaats.

Graspieper Geringd op 05-09-1993 als le kj te Don Estua-

ry, Aberdeen, Groot-Brittannië. Gecontroleerd

op 30-03-1994 op 706 km van de ringplaats.

Graspieper Geringd op 14-09-1992 als le kj te Lista Fyr,

Farsund, Noorwegen. Gecontroleerd op 21-04-

1994 op 644 km van de ringplaats.

Kleine Karekiet Geringd op 17-08-1991 te Podelsatz, Gera,
Duitsland. Gecontroleerd op 10-09-1991 op 524

km van de ringplaats.

Tabel 1. Tien meest geringde soorten op de vinkenbaan ”C. van

Lennep” in de Kennemerduinen in 1994.

Soort Aantal Soort Aantal

Graspieper 1915 Nachtegaal 167

Spreeuw 455 Zwartkop 167

Roodborst 262 Koolmees 116

Fitis 259 Pimpelmees 113

Kleine Karekiet 216 Sprinkhaanzanger 110
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Kramsvogel Geringd op 28-10-1991 te Jomfruland, Kragero,

Noorwegen. Gecontroleerd op 05-11-1993 op 783

km van de ringplaats.

Interessante terugmeldingen

Torenvalk Geringd op 18-09-1992 als ¥ le kj. Gecontro-

leerd op 28-11-1993 te Stanford-Le-Hope, Es-

sex, Groot-Brittanniè op 295 km van de vin-

kenbaan.

Scholekster Geringd op 31-10-1992 als le kj. Geschoten op

14-10-1994 te Brevands, Manche, Frankrijk op

528 km van de vinkenbaan.

Witte Kwikstaart Geringd op 06-09-1993 als le kj
.

Dood gevon-

den op 16-07-1994 te Svardbeali, Midfjordur,

IJsland op 2036 km van de vinkenbaan.

Kleine Karekiet Geringd op 20-08-1993 als le kj
.

Gecontro-

leerd op 25-07-1994 te Sawall, Frankfurt an

der Oder, Duitsland op 658 km van de vinken-

baan, vlak bij de poolse grens.

Tuinfluiter Geringd op 27-08-1991 als volgroeid. Gescho-

ten op 14-09-1991 te Donostis, San Sebastian,

Guipuzcoa, Spanje op 1121 km van de baan.

Zwartkop Geringd op 19-09-1992 als <? volgroeid. Op 24-

05 en 04-07-1993 gecontroleerd te Hlubocepy,

Praag, Tsjechië op 733 km van de vinkenbaan.

Koperwiek Geringd op 25-10-88 als volgroeid. Op 27-02-

1994 gemeld als roofvogelslachtoffer te

Crookstown, Cork, Ierland na 6 jaar op 916 km

van de vinkenbaan.

Zanglijster Geringd op 07-10-1993 als le kj. Geschoten op

09-01-1994 te Piedras Albas, Caceres, Spanje

op 1656 km van de vinkenbaan.

Spreeuw Gering[d op 11-10-1992 als ¥ le kj. Dood ge-

vonden op 05-11-1992 te Rempstone, Notting-

hamshire, Groot-Brittannië.

Kauw Geringd op 01-08-1975 op de vuilstort van

Bloemendaal als volgroeid. Als katteslachtof-

fer gemeld op 25-08-1994 te Heemstede na ruim

19 jaar.

Dit verslag is een verkorte versie van het jaarverslag van

1994 van de Stichting Vinkenbaan 'Mr. C. van Lennep 1751 -

1813'.

Fred Cottaar, Marsstraat 1, 2024 GA Haarlem


