2015 = 4e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook
2e vangdag = vrijdag 26 juni
Weer:
Netten open:
Netten:
Geluid:
Deelnemers:
Gehoord:
Gezien:
Resultaat:

geheel bewolkt, met af en toe een paar druppeltjes
windstil, en vanaf half een klein beetje wind
06.30 - 11.50 uur
68 meter mistnet
mix rietvogels en mix bosvogels
Kees
waterhoen, tuinfluiter, zwartkop en heggemus
mooie zonsopgang
24 'nieuwe' vogels
7 terugvangsten
10 soorten vogels

Geringd zijn:
Soort
-winterkoning:
-heggenmus:
-merel:
-zanglijster:
-bosrietzanger:
-kleine karekiet:

Nieuw
--2 – 1♂2; 1♀˃2
--5 – 3♂˃1; 2♀˃1

-grasmus:
-tuinfluiter;
-zwartkop:
-tjiftjaf:
-fitis:
-pimpelmees:
-koolmees:

2 – 1 jkl; 1♂˃1
4 – 2 jkl; 1♂˃1; 1-˃1
4 – 3 jkl; 1♀˃2
/ 1 – ♂2
1 – jkl
2 – 1 jkl: 1♂˃1
3 – 3 jkl
1 – jkl

/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)
/ 2 – ♂˃1 en ♀˃1 van 11-6-2015
/ 1 – ♀˃1 van 11-6-2015
/ 3 – 1♂˃1 van 11-07-2014; 2♀˃1 van 21-06-2012
en 28-06-2012
van 11-06-2015

Vandaag was het prachtig weer om te vangen, met een totaal van 31 vogels.
Daar zitten al leuk wat jonge vogels bij = 12, en 3 nieuwe soorten voor 2015.
Het mannetje fitis was flink in de rui. Vanaf half juli is het hele verenpakje vervangen, en
dan is het heel moeilijk om de leeftijd te bepalen, dus heten alle fitissen dan 'volgroeid'.
Leuke terugvangst: 2 vrouwtjes karekiet uit juni 2012!!!
Van de Belgische ring van de vorige keer is nog geen terugmelding ontvangen.
Ook is er gestart om met 'geluid' te vangen:
--een mix van rietvogels, met oa. Kleine karekiet, bosrietzanger, rietzanger,
sprinkhaanrietzanger, snor en waterrietzanger.
--een mix van bosvogels, met o.a. Fitis, tjitjaf, gekraagde roodstaart, zwartkop en tuinfluiter
In de loop van de ochtend is op het 'dijkje' verder gemaaid met de zeis, voorlopig is het
maaien klaar.

