2015 = 4e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook
1e vangdag = woensdag 11 juni
Weer:
Netten open:
Netten:
Geluid:
Deelnemers:
Gehoord:
Gezien:
Resultaat:

Geringd zijn:
Soort
-winterkoning:
-heggenmus:
-merel:
-zanglijster:
-bosrietzanger:
-kleine karekiet:
-tuinfluiter;
-zwartkop:
-tjiftjaf:
-pimpelmees:

prachtig zonnig, maar stevige noord-oosten wind
07.45 – 11.00 uur
68 meter mistnet
geen – ivm broedtijd
Kees
zang van: rietgors, tuinfluiter, zwartkop, kleine karekiet, bosrietzanger,
grasmus en jonge merels (bij net 'Huisje')
5 ringmussen (familie?), kneu, groenling
16 'nieuwe' vogels
9 terugvangsten
10 soorten vogels
Nieuw
--2 – 1♂2; 1♀˃2
1 – jkl
5 – 3♂˃1; 2♀˃1
3 – 2♂˃1; 1x-˃1

/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)
/ 1 –♂˃1 van 29-04-2014 ♂2
/ 1 –♂˃1 van 15-10-2014

/ 6 – allemaal ♂˃1 = 1 van 2013; 4 van 2014;
en 1 Belgische ring !

2 – 2-˃1
2 – 1♂2; 1♀˃2
1 – jkl
/ 1 –♂˃1 van 02-11-2013

Vandaag is de eerste vangdag van het nieuwe seizoen. Vanwege de vrij sterke wind kon
er de afgelopen tijd niet gevangen worden. Het totaal aantal gevangen vogels niet veel
= 25, want vanwege het broedseizoen wordt er nog niet 'met geluid' gevangen. Maar er
zitten al wel 2 jonge vogels bij – de zanglijster en de tjif.
Leuk om te vermelden: om ongeveer half 8 was Kees klaar met het opzetten van de netten
bij "Bos". Toen hij de "Riet" netten wilde gaan opzetten, zag hij tot zijn verbazing aan het
eind, tegen de dijk aan, een adulte vos lekker in het zonnetje liggen en om haar heen
speelden 3 grote jongen. Vorig jaar is ook op 11 juni gevangen (toen was het al de 5e
vangdag) en toen stond in het verslag: 'Ook heel leuk was het vosje, dat in de berm langs
de Kwelstrook – wel een kwartier lang – rustig om zich heen heeft liggen kijken.
En dit maakt het zo boeiend om regelmatig te gaan vangen!'
In de loop van de ochtend heeft Kees de 'dijk' gemaaid met de zeis, bij de netten is vorige
week de begroeiing al verwijderd.

