2016 = 5e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook
3e vangdag = zaterdag 16 juli
Weer:
Netten open:
Netten:
Geluid:
Deelnemers:
Gehoord:
Gezien:

bewolkt, met matige w - nw wind
7.15-12.30 uur
65 meter mistnet
tjiftjaf, sperwergrasmus, mix rietvogels
Kees
kleine karekiet, zwartkop, tuinfluiter
zwarte roodstaart, een fouragerend ♀˃1

Resultaat:

16 'nieuwe' vogels
5 terugvangsten
9 soorten vogels

Geringd zijn:
Soort
-winterkoning:
-heggenmus:
-merel:
-zanglijster:
-rietzanger:
-bosrietzanger:
-kleine karekiet:
-grasmus:
-tuinfluiter:
-zwartkop:
-tjiftjaf:
-fitis:
-pimpelmees:
-koolmees:
-gaai:

Nieuw
-1 – jkl
---1 – 1kj
8 – 3x1kj; 1x♂˃1;
3x♀˃1; 1x -˃1
1 – ♀˃1
1 – ♂˃1
2 – ♂˃1; 1kj
2 – 1 jkl; 1x♂˃1
---

/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)

/ 2 = ♀˃2 van 18-9-2014; ♂˃2 van 8-5-2015

/ 1 = ♀˃1 van 7-7-2016

/ 1 = ♀˃1 van 11-6-2015

/ 1 = ♀˃1 van 21-10-2013 (rui-score =12)
--

Er stond de afgelopen tijd flink wat wind, en bij 'bos' was een wilgenstruik over het
vangpad gewaaid; dus deze moest eerst even worden weggezaagd.
Ook vandaag is er weer een nieuwe soort bij, al is het maar de 'gewone' koolmees. Aan dit
♀˃1 (geringd op 21 oktober 2013 als jonge vrouw) was goed te zien dat ze in de rui is.
Dit keer is er een jonge bosrietzanger geringd en de vorige keer een ♀˃1: het biotoop bij
de Kwelstrook is heel geschikt voor de bosrietzanger, met zowel struiken als riet.
De dames kl.karekiet (4 stuks) hadden allemaal een opdrogende broedvlek, dus ze waren
klaar met broeden – nu nog wel de jonkies voeren, en dan..... snel op weg naar Afrika.
Erg leuk was het om een oude vrouw zwarte roodstaart te zien fourageren op de
vanglocatie, maar helaas is ze niet in het net beland.
Voor het zoonosen project zijn vandaag 9 adulte vogels behandeld:
alle karekieten, het grasmusje, de tuinfluiter en 2 zwartkoppen, waaronder het geringde
vrouwtje uit 2015.

