2016 = 5e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook
4e vangdag = dinsdag 26 juli
Weer:
Netten open:
Netten:
Geluid:
Deelnemers:
Gehoord:

half bewolkt, afgewisseld met zon – nauwelijks wind
7.45 tot 11.00 uur
71 m. meter mistnet
rietvogels en bosvogels
Kees
zwartkop en tuinfluiter

Resultaat:

14 'nieuwe' vogels
7 terugvangsten
8 soorten vogels

Geringd zijn:
Soort
-winterkoning:
-heggenmus:

Nieuw
---

-merel:
-zanglijster:
-rietzanger:
-bosrietzanger:
-kleine karekiet:
-grasmus:

1 – ♂2kj
--1 – 1kj
5 – 4x1kj; 1x♂˃1;
--

-tuinfluiter:
-zwartkop:
-tjiftjaf:
-fitis:
-pimpelmees:
-koolmees:
-gaai:

3 – 2x1kj; 1x♂˃1;
3 – 3x1kj
-1 – ♂˃1 (ruiscore genoteerd)
----

/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)
/ 2 = ♂˃1 van 1-9-2014 (-1)
= ♂˃1 van 28-9-2015 Golfresort (ook 4-10-'15)

/ 1 = 1 kj van 16-7-2016
/ 1 = ♀˃1 van 20-5-2014 (-˃1)
/ 2 = ♂˃1 van 26-6-2016;
= ♀˃1 van 7-7-2016
/ 1 = ♀˃1 van 20-5-2014

Vandaag was het een prachtige vangdag, maar de vogels lieten het een beetje afweten, er
zijn er maar 21 gevangen. En de verhouding jonge vogels : oude vogels is half om half.
Ook geen nieuwe soorten er bij, maar intussen zitten we al wel aan 15 soorten.
Leuk was het om de heggemus van het Golfresort weer te vangen – deze vogel is daar
geringd op 28 september vorig jaar als 1kj, en op 4 oktober ving Kees hem bij de
Kwelstrook. Nu was hij er weer bij, als terugvangst, dus hij heeft het hier wel naar zijn zin.
Ook de andere heggemus is uitgegroeid tot een mannetje.
Omdat de fitis nog aan het ruien was, kon hij als 'oude' vogel worden gedetermineerd.
Zodra de rui is voltooid wordt het 'volgroeid'. Een fitis ruit 2 x per jaar: in Afrika en 1x hier.
Vandaag zijn voor het zoonosenproject 6 adulte vogels behandeld:
1 merel, 2 tuinfluiters, 2 grasmusjes en 1 kleine karekiet
We hebben 2 leuke meldingen ontvangen van vogels die bij de Kwelstrook zijn geringd en
ergens anders zijn teruggevangen:
1. ♂˃1 kleine karekiet, geringd op 1 augustus 2015, is op 6-8-2015 gevangen in
Brecht bij Antwerpen – deze vogel was dus 'op weg naar......'
nb
Het duurt vaak erg lang voordat we de gegevens ontvangen vanuit een buitenland)
2. ♂˃1 kleine karekiet, geringd op 7 mei 2016, is op 31 mei 2016 gevangen bij Rohel

aan het Tjeukemeer in Friesland

