2014 = 3e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook
1e vangdag = dinsdag 29 april
Weer:
bewolkt, en vanaf 10 uur lichte regen
Tijd:
07.30 – 10.30 uur
Netten:
68 meter mistnet
Geluid:
tjiftjaf
Deelnemers:
Kees
Resultaat:
Geringd zijn:
Soort
-winterkoning:
-heggenmus:
-merel:
-kleine karekiet:
-grasmus:
-tuinfluiter:
-zwartkop:
-tjiftjaf:
-fitis:
-koolmees:
-groenling:
-rietgors:
-huismus:

22 'nieuwe' vogels
4 terugvangsten
13 soorten vogels
Nieuw
1 – ♂2
1 – ♂›1
4 – 3♂+ 1♀2 brvl

/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)

/ 1♂
van – 26-10-2012 (1 kj)
/ 1♀ mèt brvl
– 21-06-2012 (♀2 brvl)
/ 1♂
– 06-05-2013 (♂›1)
2 – 1♂›1 + 1♀›1 géén broedvlek
3 – allemaal -›1 kj (geen geslacht)
1 – ♂2
3 – 1-2(geen geslacht) +1♂›1 +1♀›1 mèt broedvlek
3 – 2♂›1 en 1♀›1 mèt broedvlek
/ 1♂
– 02-11-1013 (1 kj)
2 – ♀2 mèt broedvlek + ♂2 mèt cloaca
1 – ♀2 mèt broedvlek
1 – ♀›1 mèt broedvlek = NIEUW

De kop is eraf, van het 3e seizoen ringen in de Kwelstrook.
En zowaar: wéér een nieuwe soort! Een vrouwtje huismus met een mooie broedvlek,
maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook in de Kwelstrook broedt – er zijn veel huizen
in de directe omgeving (bv. de Boeier). Mussen broeden graag onder dakpannen of in
een wingerd of klimop.
Ten opzichte van vorig jaar is de natuur al veel verder in de tijd: toen vroegen we ons
af of de vogels nog op doortrek waren naar noordelijke streken. Nu hebben meerdere
mannen hier een zangpost, dus zij vinden de Kwelstrook een mooi gebied om te gaan
broeden. En van alle gevangen vrouwtjes heeft alleen het grasmusje géén broedvlek.
De andere zijn allemaal met een nestje bezig.
Van de tjiftjafjes hingen een 'oude' man en een 'oude' vrouw mèt broedvlek naast
elkaar in een net, om even na tien uur.
Ook de 2 groenlingen zijn waarschijnlijk een stelletje: het vrouwtje had een grote
broedvlek en het mannetje een duidelijke cloaca. Het waren 2e jaars vogels, dus het
wordt hun eerste nestje – ook voor hen spannend, denk ik.

