2014 = 3e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook
4e vangdag = vrijdag 30 mei
Weer:
Netten open:
Netten:
Geluid:
Deelnemers:

mooi weer. Vanaf half 9 aantrekkende wind (iets bollende netten)
07.00 – 10.00 uur
74 meter mistnet
geen – ivm broedtijd
Kees

Resultaat:

19 'nieuwe' vogels
10 terugvangsten
9 soorten vogels

Geringd zijn:
Soort
Nieuw
/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)
-winterkoning: --heggenmus:
--blauwborst:
--roodborsttapuit: 2 – jkl = NIEUWE SOORT voor de Kwelstrook!!!!
-merel:
1 – ♂›2
-rietzanger:
--bosrietzanger: 1 – ♂›1 = Nieuw
-kleine karekiet: 7 – 5♂›1; 2♀(brvl) 4 – 3♂›1; 1♀›1
-grasmus:
--tuinfluiter:
1– ♂›1
2 – ♀›1
– 1x 28-06-2012; 1x 20-5-2014
-zwartkop:
--tjiftjaf:
--fitis:
1 – ♂›1
1 – ♀›1
– van 20-5-2014
-goudhaantje: 1 – jkl = Nieuw
-pimpelmees:
3 – 2x jkl; ♀›2
1 – ♀›2
– -›1 op 02-11-2013
-koolmees:
2 – jkl
2 – ♂2; ♀2 – beide van 02-11-2013
-huismus:
--groenling:
--rietgors:
-Kees was om al kwart voor 6 aanwezig = eerst 'Huisje' opgezet, en daarna moest er
gemaaid worden voordat de andere netten konden worden opgezet.
Het was erg rustig – hij hoorde weinig vogels zingen en vanaf 10 uur vloog er niets
meer.
Vandaag zijn er niet veel vogels gevangen, maar wel met héél leuk resultaat!
Nieuw = voor dit jaar:
-- ♂›1 bosrietzanger zat weer te zingen bij 'Bos', maar.....nu wèl gevangen!
-- jkl goudhaantje – dit jonkie heeft nog geen geel streepje op z'n kopje.

–2–
Nieuwe soort voor de Kwelstrook!!!!!:
-- de 2 jeugdkleed roodborsttapuitjes waren nog helemaal pluizig. Het is een
bijzondere vangst voor de polder, want het zijn meer vogels van heidevelden. Maar
ook van de roodborsttapuit gaan de jongen al snel rondzwerven.
En over de andere vogels is ook wel iets te vertellen:
-- de ♂›1 tuinfluiter heeft een duidelijke cloaca, vandaar dat nu het geslacht goed kon
worden bepaald.
-- de ♂fitis heeft zijn zangpost bij 'Bos'. Van de teruggevangen ♀fitis was op de
ringdatum (20 mei dit jaar) nog geen geslacht te bepalen. Nu vormt ze (bijna zeker)
met de zingende man een broedpaar, want ze hing in net 'Bos'.
-- man en vrouw koolmees zijn vorig jaar geboren. Maar of de 2 jonge koolmezen
van hen zijn?? – er zijn momenteel heel veel jonge mezen, die een beetje aan het
rondzwerven zijn. Het zelfde geldt voor de 2 jonge pimpeltjes – het is echt niet
gezegd dat een van de 2 ♀›2 hun moeder is.
Van de teruggevangen kleine karekieten zijn de gegevens:
geringd op:
20-05-2014 als -›1
– is nu een ♂›1 = 10 dagen later !!
09-08-2013 als -1
–
♂›1
09-08-2013 als ♀›1 –
♀›1
25-07-2012 als ♂›1 –
♂›1

