2016 = 5e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook
2e vangdag = donderdag 7 juli
Weer:
Netten open:
Netten:
Geluid:
Deelnemers:
Gehoord en
gezien:

zonnig met wat hoge bewolking
7.45 tot 11.30 uur
64 meter mistnet
sperwergrasmus / tjiftjaf / zangvogel mix
Kees
tuinfluiter, kleine karekiet, tjif, boerenzwaluw, huiszwaluw, gaai

Resultaat:

22 'nieuwe' vogels
2 terugvangsten
12 soorten vogels

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

Nieuw
/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)
-1 – jkl
1 – ♂2
1 – ♂2
1 – 1kj
1 – ♀˃1
9 – 3 jkl; 4x♂˃1; 2x♀˃1 / 1 – ♂˃1 = van 11-06-2015
1 – ♀˃1
1 – ♂˃1
/ 1 – ♂˃1 = van 7-05-2016
1 – ♀˃1
3 – 1 jkl; 2♂˃1
1 – ♀˃1
1–♂
--

Vandaag was het een zeer soortenrijke dag, maar liefst 5 nieuwe soorten er bij voor dit
jaar. Het was een prachtige dag om te vangen: overal zaten vogels te zingen, en vooral de
jongen van de kleine karekiet waren volop aan het 'bedelen', vandaar dat er 7 oude karren
zijn gevangen, want zij moesten de kleintjes nog voeren. Het jonge pimpelmeesje was al
aardig blauw op vleugel en staart, daarom kon hij nu al als man worden gedetermineerd.
Ook was er een ♀˃1 grasmus bij met een broedvlek die al aan het opdrogen was – zij
heeft hier dus (in de buurt) gebroed! Vorige keer is een ♂˃1 grasmus geringd, misschien
komen hun jongen ook wel in een netje terecht en krijgen dan een ring om.
Vandaag zijn er ook weer 2 vogels 'bemonsterd' = ♀˃1 zwartkop en ♀˃1 bosrietzanger.
Er wordt bewust gekozen voor 'oude' vogels, want die zijn al een keer naar Afrika heen en
terug gereisd.
Het was ook prettig lopen over de keurig gemaaide paden – Jan v. W. en Bert zijn druk
aan het oefenen na de maaikursus = hartelijk dank, heren! Alleen de rietstraat moest nog
gemaaid, en met dit groeizame weer moest er ook al gesnoeid worden. Eerst de wilgen bij
"huisje" en nadat er ingepakt was heeft Kees bij "bos" nog een paar takken weggezaagd
die gingen overhangen.

