2015 = 4e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook
5e vangdag = donderdag 13 augustus
Weer:
Netten open:
Netten:
Geluid:
Deelnemers:
Gehoord:

broeiend warm – tropisch, met weinig wind
05.30 – 10.30 uur
68 meter mistnet
mix rietvogels en mix bosvogels
Kees
Tjiftjaf

Resultaat:

16 'nieuwe' vogels
3 terugvangsten
9 soorten vogels

Geringd zijn:
Soort
Nieuw
-grote bonte specht: 1 – 1 kj
-winterkoning:
1 – 1 kj
-heggenmus:
2 – 1 kj
-gekraagde roodstaart: 1 - ♂1 kj
-merel:
--zanglijster:
--rietzanger:
--bosrietzanger:
--kleine karekiet: 5 – 1 kj
-braamsluiper:
--grasmus:
--tuinfluiter;
1 – 1 kj
-zwartkop:
3 – 2x ♂˃1; 1x 1 kj
-tjiftjaf:
--fitis:
--pimpelmees:
1 - ♂˃1
-koolmees:
1 – 1 kj
-boomkruiper:
1 – 1 kj

/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)

/ 2 – 1 kj van 1-08-2015, en ♀˃1 van 16-07-2013

/1 – 1 kj van 01-08-2015

Kees heeft vandaag slechts 16 nieuwe vogels kunnen ringen – terwijl het in de
Oostvaarders Plassen 'storm' loop, met 250-300 vogels per dag.!
Zelfs geen fitis of tjiftjaf gevangen!! Deze vogeltjes beginnen wat later op de dag te
vliegen, maar vandaag hadden ook zij er geen zin in.
Maar er zitten wel weer 2 nieuwe soorten bij voor 2015: een mooie jonge man gekraagde
roodstaart, en een jonge grote bonte specht. Dat zijn dan de 'krenten in de pap'!!!!
Bij de gekraagde roodstaart moest Kees wel de kopveertjes even opzij schuiven, om te
kunnen zien waar het mooie witte voorhoofdje tevoorschijn komt als de veertjes wat meer
afgesleten zijn. Daarom kon hij toch al als ♂ gedetermineerd worden.
En de grote bonte specht is zelfs een geheel NIEUWE SOORT voor de Kwelstrook!!!
Hij wordt wel regelmatig gehoord, maar hij zit dan aan de overkant – in het Boeierbosje, bij
de hoge bomen waar hij zo dol op is (èn op de pindakaas in onze tuin – even verderop)

