De vinkenbaanexcursie –verslag Cees Baart.
Vandaag 2 november gaan we bij mooi weer (17 graden Celsius!) op weg naar de Vinkenbaan. Jos
Vroege, die veel kennis heeft van het vangen en ringen van vogels gaat als begeleider van deze
excursie mee. Leuk trouwens dat er ook 2 nieuwe kinderen meegaan, Veerle en Sascha. Als we op de
Vinkenbaan zijn, heeft Richard Reinders (een vinker*) net zijn ronde langs de netten gemaakt. In de hut
hangt hij de katoenen zakken met hierin de gevangen vogels op. Met deze vogels gaat hij meteen aan
de slag. Dat wil zeggen hij kijkt naar de conditie van de vogel – wel of geen vetreserve, meet de
vleugellengte, bepaalt de leeftijd en het geslacht, weegt en ringt de vogel. Al deze gegevens worden
gelijk in de computer gezet. Hierna mogen wij om de beurt de vogels loslaten.
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Bijzonder allemaal. Bijzonder omdat we de vogels nu eens van heel dichtbij kunnen zien en zelfs een
keer mogen vasthouden. Bijzonder ook wat Richard en later Jan Visser ons allemaal over deze vogels
kunnen vertellen. Dat bijvoorbeeld en jonge Merel-man nog een zwarte snavel heeft in plaats van een
gele; dat wanneer je op het geel gestreepte kopje van de Goudhaan blaast, je dan soms hierin ook
oranje ziet en dat dit dan een mannetje Goudhaan is; dat het oog van man-Spreeuw zwart is en in dat
van vrouw-Spreeuw een licht gekleurde ring zit; dat jonge Roodborsten op de vleugel een rij lichte
puntjes hebben, enz. Om half 11 verdelen we ons in 2 groepen en lopen elk een andere ronde langs de
netten.
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De vinkers noemen deze rondes een ‘natte ronde’ (de netten die dichtbij het water staan) en een ‘droge
ronde’( de netten die echt op het land staan– bijvoorbeeld in het bos). Er hangen niet veel vogels in de
netten, omdat het vandaag eigenlijk te mooi weer is en er te veel wind staat. Als we in de hut terug zijn,
worden ook deze vogels allemaal onderzocht en geringd. Dan nog iets over de gewichten van de

verschillende vogels. Hier volgen enkele wegingen: Goudhaan 5 - 5.5 gram, Tjiftjaf 7-7.5 gram,
Pimpelmees 10-10.5 gram, Roodborst 16-16.5 gram, Koperwiek 61-62 gram, Spreeuw 73-75 gram en
Merel 95-98 gram. Het is zeker interessant dat wij vandaag goed hebben kunnen zien hoe klein een
Goudhaan is en dat een Merel wel 20 x zwaarder weegt dan diezelfde Goudhaan. Tot slot komt hier het
dag-totaal aan gevangen vogels tot 11.30 uur. Er worden 63 vogels geringd. Het gaat om 11 soorten:
Merel (19), Goudhaan (8), Roodborst (8), Koperwiek (6), Spreeuw (5), Tjiftjaf (5), Zanglijster (4),
Zwartkop (4), Winterkoning (2), Pimpelmees (1) en Putter (1). Er worden ook 4 vogels terug gevangen:
Koolmees (1), Roodborst (2) en Winterkoning (1). Nadat we de vinkers Richard en Jan bedankt hebben,
fietsen we weer met een rugzak ‘vol’ met mooie indrukken, belevenissen en foto’s naar het station
terug. * Een vinker is een persoon die een cursus over het ringen van vogels gevolgd heeft. Slaagt hij
of zij hiervoor dan ontvangt deze hiervoor een ringvergunning.

