2015 = 4e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook
6e vangdag = donderdag 20 augustus
Weer:
Netten open:
Netten:
Geluid:
Deelnemers:
Resultaat:

mooi vangweer – in 't begin nauwelijks wind, ca. 10 uur toenemend,
bij vlagen 2 à 3 bft
Opzetten: 05.45 – 06.45 uur
Inpakken: 10.45 uur – 11.15 uur
68 meter mistnet
mix rietvogels en mix bosvogels
Kees
40 'nieuwe' vogels
-- terugvangsten
10 soorten vogels

Geringd zijn:
Soort
Nieuw
/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)
-gr bont specht: --winterkoning:
--heggenmus:
4 – 1kj
-gekr roodstaart: --merel:
1 – ♂1kj
-zanglijster:
--rietzanger:
--bosrietzanger:
--kleine karekiet: 13 – 10x 1kj; 2x –adult; 1x ♀˃1 met ex-broedvlek (en trekvet 2)
-braamsluiper:
--grasmus:
--tuinfluiter;
3 – 1kj
-zwartkop:
2 – 1kj
-tjiftjaf:
4 – 1kj
-fitis:
2 – 1x 1kj; 1x –adult (geen geslacht meer vast te stellen)
-bonte vliegenvanger: 1 – ♀1kj
-pimpelmees:
4 –1kj
-koolmees:
6 – 1kj
-boomkruiper:
-Het blijft altijd weer een verrassing, hoe het zal gaan op een vangdag!!!
Vandaag = 1 week later = 40 nieuwe vogels en geen enkele vogel die al geringd was.
En óók weer een nieuwe soort voor dit jaar: een jong vrouwtje bonte vliegenvanger. Dat ze
een ♀ is, is te zien aan de kleur van de bovenstaartdekveren = bruin voor ♀, zwart voor ♂.
Het grootste deel van de vogels is dit jaar geboren = 1kj, en dan is het nog niet mogelijk
een het geslacht te bepalen, tenzij er andere uiterlijke kenmerken zijn, zoals bij de bonte
vliegenvanger. Ook van de merel kon worden vastgesteld dat hij 'van dit jaar' is, omdat hij
nog bruine kopveren van het jeugdkleed had.
Als het uiterlijk van volwassen vogels (adult) gelijk is, zoals bij de kleine karekiet, is in
deze tijd van het jaar alleen nog het geslacht ♀ vast te stellen, als er een restant van een
broedvlek aanwezig is – anders wordt een 'streepje' genoteerd.
Toen het nèt licht werd, en het eerste netje stond, kreeg Kees bezoek van een bewaker
van Batavia Stad – daar was een inbraak gepleegd. Hij riep: is daar iemand aan het
hobbyen? En Kees riep: Ja, ik kom eraan – ze hebben elkaar vriendelijk de hand geschud.

