2015 = 4e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook
7e vangdag = zaterdag 13 september

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

mooi vangweer – in 't begin nauwelijks wind, ca. 10 uur toenemend,
bij vlagen 2 à 3 bft
Opzetten: 6.10 – 7 uur
Inpakken: 11 uur – 11.45 uur
68 meter mistnet
mix 'herfst'-vogels
Kees
Jeugd IVN = 5 jongeren olv Lenie en Marcella
29 'nieuwe' vogels
-- terugvangsten
12 soorten vogels

Geringd zijn:
Soort
Nieuw
/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)
-gr bont specht: --winterkoning:
2 – 1kj
-heggenmus:
--roodborst:
1 – 1kj
-gekr roodstaart: 1 – 1 ♀1kj
-merel:
--zanglijster:
--rietzanger:
--bosrietzanger:
1 – 1kj
- vrij laat voor de tijd van het jaar
-kleine karekiet: 2 – 2x 1kj
- 1 vogel was broodmager = gewicht 10 gram
-braamsluiper:
--grasmus:
1 – 1 kj
-tuinfluiter;
--zwartkop:
4 – 3 ♂1 kj; 1 ♀1kj
-tjiftjaf:
10 – 1 ♂1 kj; de rest: -1kj
-siberische tjif: 1 – -1kj
-fitis:
--vuurgoudhaantje: 1 – ♂ 1 kj
-bonte vliegenvanger: --pimpelmees:
2 – ♂1kj; 1 kj
-koolmees:
3 – 2 ♂1 kj; 1 ♀1kj
-boomkruiper:
-Vandaag is het totaal aantal vogels niet zo veel = 29, maar wel verdeeld over 12 soorten!!
En er zat geen terugvangst bij, dat zijn vogels die al eens eerder zijn geringd.
Er viel van alles te beleven deze dag, en dat was extra leuk omdat we de jeugdgroep van
de IVN op bezoek hadden. Zij hebben genoten van het bekijken van de vogels, hoe ze
geringd werden, en ze mochten ook de vogels vasthouden en weer laten vliegen.
Als 'toetje' mochten ze meelopen langs de netten, en konden ze zien hoe een vogeltje
echt in het net hangt en eruit wordt gehaald.

-2Allereerst hebben we vandaag maar liefst 3 'nieuwe' soorten, dwz nog niet eerder dit jaar
gevangen. Het roodborstje werd 's morgens vroeg gevangen. Dan hij is waarschijnlijk al op
trek naar het zuiden, en omdat hij het vogelgeluid op de ringplek heeft gehoord, is hij naar
beneden gevlogen, omdat hij dacht: daar is vast lekker voedsel te halen, want er zijn daar
veel vogels. Zo lokken we de vogels die 's nachts trekken.
Het vuurgoudhaantje heeft iedereen kunnen goed bewonderen: wat een prachtig vogeltje,
en zo klein!!! Ongeveer net zo groot als een winterkoninkje. Het was een ♂ (= mannetje)
omdat hij zo'n prachtige oranje streep op zijn kop had, en die liet hij goed zien, want hij
was boos.
En het was geen goudhaantje, want eeen vuurgoudhaantje heeft een fel witte streep bij
zijn ogen (ook de ♀ = vrouwtjes, maar die hebben niet dat felle oranje bovenop de kop).
Er waren vandaag veel tjiftjaffen bij – die zijn ook op de trek - en daarbij zat zelfs een
siberische tjiftjaf , en dat is een echt nieuwe soort voor de Kwelstrook. Eigenlijk is het een
ondersoort, want het is een tjiftjaf die er een beetje anders uitziet als die van ons. Deze
komt uit Rusland of Skandinavie, en trekt over ons land naar het zuiden.
Eén van de kleine karekietjes was broodmager, hij woog maar 10 gram. Misschien is hij
geboren in een 'laat' broedsel, want hij had nog een pluizig verenkleed.
Kees is er al heel vroeg en toen hij nog druk bezig was om de netten op te zetten, zag hij
om kwart over 8 een bladkoninkje, fouragerend in de hoge bomen bij het 'Bos'-net. Dat is
een heel zeldzaam vogeltje,nòg kleiner dan een winterkoninkje en heeft een mooi streepje
op zijn vleugeltjes. En toen Kees terugliep om half 9, zag hij een een jonge man havik
tegen het net ketsen. Grote vogels hoeven alleen maar even met hun vleugels te 'klappen'
en dan zijn ze weer vrij. Dus om ze te vangen moet je er snel bij zijn.
Jammergenoeg hebben we deze vogels dus niet kunnen ringen, maar het is ook al
prachtig om ze te kunnen zien.
Bedankt, Lenie en Marcella, dat jullie met de jeugdgroep bij ons zijn komen kijken.
Het was gezellig.

