Vinkenbaanexcursie 4-11-2018
Thomas Dunselman
Op zondag 4 november om 9 uur vertrokken we, 2 excursieleiders en 12
jeugdleden, vanachter station Castricum naar de vinkenbaan in het
castricums duingebied. Hier zouden de ringers die er werkten ons laten zien
hoe het ringen werkt. Toen we bij de hut aankwamen werd de groep in
tweeën verdeeld. De ene groep zou de ‘droge’ route lopen, en de andere
groep zou de ‘natte’ route lopen. Bij de tweede ronde zou dit omgedraaid
worden. Zelf begon ik bij de groep met de droge route. In de duinen rond de
hut waren veel netten opgehangen, met daarachter een speaker die
vogelgeluidjes afspeelde om de vogels te lokken. Dat werkte, want we
hadden al snel veel vogels, vooral Goudhaantjes. In een net zaten er wél
acht! Verder hadden we nog een Merel en Roodborstjes. De andere groep
had ook merels en Roodborstjes, en enkele Goudhaantjes.
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De vogels werden in zakken met een soort dik gaas aan de onderkant
vervoerd naar de hut. Daar werd bijvoorbeeld het vetgehalte, gewicht en
vleugellengte gemeten. Dit wordt voor elke vogel apart ingevoerd in de
computer. Na de metingen, kregen de vogels een ring. Die waren er in
allerlei maten. Voor een Goudhaantje is er namelijk een stuk kleinere ring
nodig dan bijvoorbeeld een roofvogel, waarvan de ringen een stuk groter
zijn.
Voordat we aan de tweede ronde begonnen, lieten de ringers netten zien
waarmee ze Leeuweriken probeerden te vangen. Bij toeval zat er net op dat
moment een tussen de netten. Deze kon met behulp van een touw en een
stok vanuit de hut worden dichtgeklapt. De Veldleeuwerik heeft een lange
achternagel, waarmee hij goed over de grond kan lopen en rennen.
De tweede ronde begon, en de groepen liepen nu de andere route. De natte
route loopt door een meer moerassiger stukje duinen dan de andere route,
maar ook hier hadden we een goede vangst. Alweer hadden we een Merel
en een Goudhaantje (deze was al geringd, dus die werd niet meegenomen).
Ook hadden we hier een Barmsijsje,

dat was bijzonder. De andere groep had ook bijzondere vogels gevangen,
namelijk twee Goudvinken.

Deze vond ik zelf het mooist, en ik had het geluk dat ik er eentje vast mocht
houden! De twee foto’s hieronder maakte ik voordat de vogels losgelaten
werden.
Nadat alle vogels gevangen waren, gingen we weer terug naar het station,
om van daaruit weer naar huis te gaan. Het was zeker een geslaagde en
leerzame excursie!

