2015 = 4e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook
10e vangdag = dinsdag 27 oktober
Weer:
Netten open:
Netten:
Geluid:
Deelnemers:
Gehoord:
Resultaat:

prachtig vangweer
Opzetten: 5.30 – 6.40 uur Inpakken: 12.30 uur – 13.25 uur
68 meter mistnet
mix 'herfst'-vogels: mezen = pimpel-, koolmees, koperwiek, merel,
zanglijster, roodborst en ringmus
Kees
baardman – in het riet
76 'nieuwe' vogels
4 terugvangsten
11 soorten vogels

Geringd zijn:
Soort
Nieuw
/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)
-gr bont specht: --winterkoning:
1 – ♀1kj
/ 1 – ♂˃1= ♂2kj op 29-4-2014
-heggenmus:
1 – volgroeid
-roodborst:
6 – 2x -˃1; 4x 1kj
-gekr roodstaart: --merel:
3 – 1x ♂˃1; 1x ♀˃1; 1x ♀1kj
-zanglijster:
3 – 1kj
-rietzanger:
--bosrietzanger:
--kleine karekiet: --braamsluiper:
--grasmus:
--tuinfluiter;
--zwartkop:
1 – ♀1kj
-tjiftjaf:
2 – 1kj
-siberische tjif:
--fitis:
--goudhaantje:
1 – ♂˃1kj
-vuurgoudhaantje: --bonte vliegenvanger: --pimpelmees:
22 – 3x ♂˃1; 4x ♂1kj; 3x ♀1kj; 12x -1kj
Terug: 2 – ♂1kj = -1kj op 20-8-2015; ♀1kj = -jkl op 26-6-2015
-koolmees:
34 – 7x ♀˃1kj; 8x ♂1kj; 19x ♀1kj
Terug: 1 – ♂1kj = -1kj op 20-8-2015
-zwarte mees:
2 – 1kj
-boomkruiper:
-Daar zijn ze dan – de mezen!!! Maar liefst 22 pimpels en 34 koolmezen kregen vandaag
een ring om. En slechts 2 pimpels en 1 koolmees teruggevangen, dus Ja – er is trek van
mezen. Helaas was er geen mees met een 'vreemde' ring bij, niet uit Nederland en niet uit
het buitenland, dus weten we niet echt waar ze vandaan komen.
Maar héél leuk: er zaten 2 zwarte mezen bij, wéér een nieuwe soort, zelfs een totaal
nieuwe soort voor de Kwelstrook! In Lelystad vangen we niet veel zwarte mezen, terwijl er
wel een invasie is in Nederland van deze leuke vogeltjes, maar 't is wel mooi om ze op de
lijst te kunnen zetten.

-2De teruggevangen man winterkoning is geringd als 2 kj, dwz hij is geboren in het jaar
ervoor, dus nu is hij 2 jaar oud.
Om van een pimpelmees te kunnen bepalen of het een mannetje of een vrouwtje is, wordt
gekeken naar de kleur (man heeft meer blauw) en eventueel naar de vleugellengte, maar
daarin zit veel overlap. En jeugdkleed – van het teruggevangen vrouwtje – wil zeggen dat
ze heel gele wangen had en nog geen blauw petje toen ze werd geringd.
Het verschil tussen man en vrouw koolmees zit hem in de breedte van de 'stropdas'.

