2015 = 4e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook
8e vangdag = zondag 4 oktober

Weer:
Netten open:
Netten:
Geluid:
Deelnemers:
Resultaat:

mistig – ca. 11 uur komt de zon er bij, dan lekkere temperatuur
Opzetten: 6 – 7 .15 uur
Inpakken: 12.50 uur – 13.30 uur
68 meter mistnet
mix 'herfst'-vogels: goudhaan, sperwergrasmus, roodborst, ringmus,
pimpel-, kool- en zwarte mees, merel, zanglijster
Kees
24 'nieuwe' vogels
4 terugvangsten
13 soorten vogels

Geringd zijn:
Soort
Nieuw
/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)
-gr bont specht: --winterkoning:
-/ 2 – 1kj = van 24-7-2015; van 13-9-2015
-heggenmus:
1 – volgroeid
/ 1 – 1kj = met een 'vreemde' nederlandse ring om
-roodborst:
4 – 1kj
-gekr roodstaart: 1 – ♂1kj
-merel:
-/ 1 – ♂˃1 = ♂˃2 (!) op 20-05-2014
-zanglijster:
1 – 1kj
-rietzanger:
--bosrietzanger:
--kleine karekiet: 1 – 1kj
- nog een 'late' vogel, zonder trekvet = 11.4 gram
-braamsluiper:
--grasmus:
--tuinfluiter;
--zwartkop:
2 – ♂1kj; ♀1kj
-tjiftjaf:
5 – 2x ♂1 kj; 1x♀1kj; 2x -1kj
-siberische tjif:
--fitis:
--goudhaantje:
1 – ♂ 1 kj
-vuurgoudhaantje: --bonte vliegenvanger: --pimpelmees:
1 – ♀1kj
-koolmees:
5 – 1x ♂1kj; 4x ♀1kj
-boomkruiper:
2 – volgroeid
Door de mist vloog er nauwelijks een vogel. Om warm te blijven is Kees gaan maaien, dus
deze klus is weer geklaard. Het is herfst, maar er is weinig verplaatsing. Kees had er wel
op gehoopt, want op de Wadden is een invasie van goudhaan en zwarte mees gaande.
Bij ringlocatie Kamperhoek (bij de Ketelbrug) zijn deze week wel veel zwarte mezen
gevangen, maar helaas.... En tòch – om 11 uur hangt er een mooi mannetje goudhaan in
het net. Hij heeft een fel geel en oranje streep op zijn kop, dat je vooral ziet als hij zich
kwaad maakt. Een vrouwtje heeft alleen een geel streepje. Het verschil met een
vuurgoudhaantje is dat een goudhaantje geen witte en zwarte streep bij het oog heeft.
Maar het is mooi wel weer een nieuwe soort voor 2015!

2Ook heel leuk is de vangst van de geringde heggemus, met een ring die niet van Kees is.
Hij is geringd in het Golfpark, in de tuin van ringer Mervin Roos, op 25 september 2015.
Hemelsbreed liggen Golfpark en Kwelstrook dicht bij elkaar.
Leuk was de vangst van 2 boomkruipertjes en weer een man gekraagde roodstaart,
allemaal na 11 uur, toen de zon was gaan schijnen en de mist verdween.
Ook vandaag is er nog een jonge kleine karekiet gevangen, met een 'normaal' gewicht van
11.4 gram. Het lukt hem kennelijk niet om trekvet op te bouwen voor de reis naar het
zuiden, want er zijn niet meer zoveel insekten.
Van de teruggevangen merel is nog een ringtechnsch 'weetje' te vertellen:
vandaag wordt hij gedetermineerd als ♂˃1, terwijl op 20 mei gezegd kon worden: ♂˃2.
In het voorjaar heeft een 2e kalenderjaars-vogel nog jeugdveren, en als het verenpakje
helemaal egaal zwart is – en dus de volledige rui heeft gehad – is het een ná 2kj vogel.
In de herfst hebben alle merels volledig geruid, dus kan er geen leeftijd meer bepaald
worden, en wordt gezegd na 1kj.

