2015 = 4e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook
4e vangdag = zaterdag 1 augustus
Weer:
Netten open:
Netten:
Geluid:
Deelnemers:
Gezien:

lekkere temperatuur, en 'stilte na de storm'
07.30 – 11.45 uur
68 meter mistnet
mix rietvogels en mix bosvogels
Kees
Gehakkelde aurelia

Resultaat:

40 'nieuwe' vogels
3 terugvangsten
9 soorten vogels

Geringd zijn:
Soort
Nieuw
-winterkoning:
1 – 1 kj
-heggenmus:
--merel:
--zanglijster:
1 – ♂ 2 kj
-rietzanger:
--bosrietzanger:
5 – 4x kj en 1♀˃1
-kleine karekiet: 14 – 1♂˃1; 13x 1 kj
-braamsluiper:
-grasmus:
-tuinfluiter;
-zwartkop:
-tjiftjaf:
-fitis:
-pimpelmees:
-koolmees:
-boomkruiper:

/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)

/ 1♂˃1 van 11-06-2015
/ 2 – ♂˃1 van 11-06-2015, en ♀˃1 van 28-06-2012

--4 – 1♂˃1; 3x 1 kj
5 – 1♀˃1; 4x 1 kj
3 – 1 kj
-6 – allemaal 1 kj
-1 – 1 kj

Vandaag heeft Kees gevangen, met een totaal van 40 nieuwe vogels, en 3 terugvangsten.
En er zit al weer 1 nieuwe soort bij voor 2015, het boomkruipertje, een heel leuk vogeltje,
dat vanaf de onderkant van de stam naar boven 'kruipt'.
Er moest vandaag weer flink gemaaid worden – met dank aan Jan vander Winden, die de
eerste 10 meter van het dijkje al vast had gedaan. Ook moesten diverse takken worden
bijgesnoeid – na die hevige zomerstorm!! Maar de schade viel gelukkig mee.
Het was vandaag ook werkdag voor de Kwelstrook-ploeg, dus daar heeft Kees een aantal
vogels laten zien. Helaas staat het matkopje niet bij de soortenlijst, want hij ging dood in
Kees z'n handen. Jolanda was daar bij. Matkopjes zijn erg kwetsbaar, daarom worden ze
normaliter zo snel mogelijk geringd en losgelaten.
De Kwelstrook is een goed broedgebied voor de bosrietzanger – vandaag een oude vrouw
en 4 jongen gevangen. En ook de karekieten komen los: 13 jonge vogels en een oude
man werden nieuw geringd, en 2 oude vogels teruggevangen weer het ♀˃1 van 2012 !!
Ook de tuinfluiters 'doen' het altijd goed in de Kwelstrook. En het ♀-tje zwartkop (met haar
4 jongen?) was al aan het ruien = handpenrui in de vleugel, om op 'trek' te kunnen gaan.

