2014 = 3e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook
3e vangdag = dinsdag 20 mei
Weer:
Netten open:
Netten:
Geluid:
Deelnemers:

prachtige zomerdag! Vanaf 11 uur steeds meer wind
07.15 – 12.45 uur
65 meter mistnet
geen – ivm broedtijd
Kees, Froukje

Resultaat:

32 'nieuwe' vogels
13 terugvangsten
13 soorten vogels

Geringd zijn:
Soort
-winterkoning:
-heggenmus:
-blauwborst:
-merel:
-rietzanger:
-kleine karekiet:
-grasmus:
-tuinfluiter:
-zwartkop:
-tjiftjaf:
-fitis:
-koolmees:
-huismus:
-groenling:
-rietgors:

Nieuw
/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)
-1 – ♂2
– van 29 april 2012
1 – jk !!!
2 – ♂›1
– 1x van 29 april 2014
1 – ♀›2
1 – ♂›2
2 – ♂›2; ♀›2
1 – -›1
19
5
3 – 1♂›1; 1♀›1; 1-›1 (géén geslacht)
3 – 2x ♀›1
1 – -›1
– op 21 juni 2012 =♂
1 – ♀›1
1 – ♂›1
1 – ♂›1
-1 – ♀2
– van 21-10-2013
---1 – ♀2
– van 29 april 2014

Vandaag was een prachtige vangdag met leuke resultaten.
Allereerst: de eerste jonge vogel van dit jaar hing in het net: een heggenmus, in
jeugdkleed. En er werd een oude ♂ teruggevangen – deze vogel is geringd op 29 april
van dit jaar, en is dus nog steeds in de Kwelstrook – misschien wel de vader?!
Het is volop broedseizoen: veel ♀♀ hebben een actieve broedvlek en de ♂♂ hebben
een duidelijke cloaca. Dat betekent dat het ♀ al een nestje heeft met eitjes, die ze met
haar grote blote buik warm houdt. Deze ♀♀ horen in de Kwelstrook thuis.
Wat betreft de ♂♂ wil een cloaca zeggen dat ze op zoek zijn naar een (of meerdere)
vrouwtjes om haar te bevruchten. Maar het zegt niet veel over wáár ze thuishoren –
ze kunnen ook een beetje rondzwerven. Maar als een ♂ een zangpost heeft, bakent hij
daarmee zijn territorium af. Dit is een betere indicatie voor waar hij deze zomer
'thuis' hoort.

 2–
Een aantal leuke bijzonderheden van deze dag:
--♀2 blauwborst met felle kleuren blauw en een (vermoeden van) een rode vlek ipv.
een witte. Op het eerste gezicht denk je aan een ♂ roodgesterde blauwborst, MAAR:
met een grote actieve broedvlek, dus een èchte vrouw.
Kees vertelt: hoe ouder het ♀ wordt, hoe meer ze qua kleur op een ♂ gaat lijken. De
roodgesterde blauwborst is de Scandinavische vorm. In Nederland zijn het
sporadische doortrekkers. Een aantal jaren terug was er 1 gemengd broedgeval in
Groningen van een ♂ rooster met een ♀ blauwborst.
En.... Kees heeft dit jaar nog niet een blauwborst horen zingen in de Kwelstrook.
--om 11 uur vliegt een ♀ koekoek rakelings langs het ene net en over het andere net.
Da's dus pech voor ons.
--richting net 'bos' heeft een ♂ bosrietzanger een zangpost. Gaan we hem of een van
de familieleden weer vangen? Vorig jaar: 3 jonge bosrietzangertjes in de Kwelstrook.
Ook een ♂ rietgors heeft hier een zangpost. En vandaag werd een ♀ rietgors – met
grote broedvlek – teruggevangen, zij was ook al op 29 april in de Kwelstrook.
--vandaag bestond de hoofdmoot uit kleine karekieten: 19 nieuw en 5 terug! Ze zijn
terug vanuit hun overwinteringsgebied = zuid van de Sahara, en kunnen helemaal
doorvliegen naar Scandinavië en de Baltische Staten. Veel van de gevangen
karekieten zijn dan ook op doortrek – van de 19 nieuw geringde vogels kon van
slechts 2 vogels het geslacht met zekerheid worden bepaald = 1♂ en 1♀, en er
bestond een 'vermoeden van' 3x ♀ en 4x ♂. En 2 vogels hadden ook nog trekvet.
Van de 5 teruggevangen karekieten waren het allemaal mannen = 4x ♂ en 1x -›1 !!!!!
(ook de laatste is vorig jaar hier als ♂ geringd).
Dit geeft een indicatie dat deze vogels hier of in de omgeving willen gaan broeden.
De broedtijd voor de kleine karekieten in Nederland begint in juni, maar er kunnen
niet zóveel broedparen bij elkaar in de Kwelstrook zitten.
--van de tuinfluiter die vandaag is teruggevangen, kon Kees het geslacht nog niet
bepalen. Deze vogel is geringd op 21 juni 2012, en toen kon het wèl = ♂.
We weten dus dat het een ♂›1 is, maar voor de ringadministratie krijgt hij vandaag
een 'streepje' = -›1.

