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Frtis 34 (3) 1998

Ringresultaten van de Vinkenbaan ”C. van Lennep” in 1997

Fred Cottaar

Algemeen overzicht

Totaal werden 6115 vogels verdeeld over 72 soorten van een ring voorzien.

Tien soorten namen samen ruim driekwart van de vangsten voor hun reke-

ning. Een overzicht van de tien meest geringde vogels wordt gegeven in ta-

bel 1. Naast deze algemene soorten werden ook schaarse(re) soorten ge-

vangen, waaronder een Ruigpootbuizerd, twee Waterrallen, twee Ransuilen,

een Draaihals, een Boomleeuwerik, een Grote Pieper, tien Rouwkwikstaar-

ten, drie Groenlandse Tapuiten en een Grauwe Klauwier. Buiten de vinken-

baan werden in de Kennemerduinen en het Kraansvlak nog vijf Buizerden en

vier Haviken (alle nestjongen) voorzien van een ring.

Gedurende het gehele jaar werd op de vinkenbaan geringd. De eerste gro-

tere aantallen werden in de maanden maart en april gevangen en geringd.

Ten opzichte van de afgelopen jaren bleven de aantallen echter sterk achter.

Vermoedelijk was vooral het slechte weer met vrijwel uitsluitend westelijke

winden er de oorzaak van dat langs de kust weinig piepers en kwikstaarten

doortrokken. De hoofdmoot bestond in deze maanden uit Graspiepers (123),

Witte Kwikstaarten (31), Kneuen (23) en Fitissen (27, vooral eind april; ge-

deeltelijk broedvogels). Gedurende de maanden april - augustus werd ge-

vangen in het kader van het landelijke CES-onderzoek (Constant Effort Site).

Dit onderzoek heeft ondermeer tot doel om de reproduktie van broedvogels

te bepalen.
Vanaf juli t/m half september werden voornamelijk zangvogels met behulp

van mistnetten gevangen. De vangsten in deze periode bestonden voorna-

melijk uit: Nachtegaal (314), Kleine Karekiet (306), Sprinkhaanzanger (199),

Tuinfluiter (199), Fitis (138) en Grasmus (131). Het herfstseizoen bestreek de

periode half september - half november. In deze periode was de baan dage-

lijks bezet en werd ook gevangen met behulp van slagnetten en lokvogels.

De soorten die in deze periode het meest werden geringd waren: Graspieper

(1191), Zwartkop (832), Roodborst (416), Spreeuw (244, waaronder twee uit

Litouwen) en Veldleeuwerik (170). Vermeldenswaard is dat het aantal vink-

achtigen (Vink, Keep, Groenling en Ringmus) wederom bijzonder laag was,

een trend die zich de laatste jaren ingezet heeft.
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Interessante vangsten van reeds geringde vogels

- Torenvalk. Geringd op 17-06-97 te Veldegem, West-Vlaanderen, België als

nestjong. Gecontroleerd op 05-08-97 op 175 km van de ringplaats.
- Heggemus. Geringd op 16-10-97 op Vlieland als 1e KJ. Gecontroleerd op

23-10-97 in de Kennemerduinen.

Tabel 1. De tien meest geringde soorten in 1997.

Boompieper in de hand. Foto: Fred Cottaar.

Soort Aantal Soort Aantal

Graspieper 1389 Fitis 285

Zwartkop 963 Spreeuw 267

Roodborst 459 Tuinfluiter 263

Kleine Karekiet 345 Sprinkhaanzanger 232

Nachtegaal 335 Grasmus 225
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- Rietzanger. Geringd op 19-08-97 als 1e KJ te Beriare, Oost-Vlaanderen,

België. Gecontroleerd op 20-08-97 op 158 km van de ringplaats (na 1

dag).

-
Zwarte Mees. Geringd op 21-09-96 als 1e KJ te Assenede, Oost-Vlaande-

ren, België. Gecontroleerd op 06- 10-96 op 143 km van de ringplaats.

- Kneu. Geringd op 29-03-97 als <f na 1e KJ te Raversijde, West-Vlaande-

ren, België. Gecontroleerd op 14-04-97 op 179 km van de ringplaats.

Interessante terugmeldingen

- Graspieper. Geringd op 11-10-96 als 1e KJ. Gecontroleerd op 17-10-96 te

Essen, Antwerpen, België.

- Roodborst. Geringd op 19-09-95 als 1e KJ. Dood gevonden op 09-01-97 te

Hitcham, Suffolk, Groot-Brittannië op 250 km van de vinkenbaan.

- Roodborst. Geringd op 25-09-96 als 1e KJ. Dood gevonden op 05-04-97 te

Gradignan, Gironde, Frankrijk op 930 km van de vinkenbaan.

- Kleine Karekiet. Geringd op 17-08-96 als 1e KJ. Gecontroleerd op 15-05-

97 (= briefdatum) te Nkawkaw, Ghana op 5121 km van de vinkenbaan.

- Zwartkop. Geringd op 23-09-93 als 1e KJ. Dood gevonden op 05-04-97 te

Tizi-Gheniff, Constantine, Algerije op 1760 km van de vinkenbaan.

- Ekster. Geringd op 09-03-97 als 2e KJ. Geschoten op 01-04-97 te Texel.

- Spreeuw. Geringd op 07-10-91 als 9 1e KJ. Door kat gepakt op 18-11-96

te Harlescott, Shrewsbury, Groot-Brittanniëop 492 km van de vinkenbaan.

Verklaring van de gebruikte termen bij ringvangsten en terugmeldingen.

1e KJ eerste kalenderjaar (geboorte tot 31 december)
na 1e KJ ouder dan eerste kalenderjaar
2e KJ tweede kalenderjaar (het jaar volgend op het geboortejaar)

na 2e KJ ouder dan tweede kalendeijaar

volgroeid vliegvlug, maar leeftijd is onbekend

Dit verslag is een verkorte versie van het Jaarverslag over 1997 van de

Stichting Vinkenbaan"Mr. Cornelis van Lennep 1751-1813".

Fred Cottaar, Lutulistraat 42, 2037 CB Haarlem


