2013 = 2e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook
6e vangdag = vrijdag 16 augustus 2013
Weer:
hoge bewolking (cirrus) en vanaf 8 uur matige wind
Tijd
05.15 uur tot 11.00 uur
Netten:
72 meter mistnet
Geluid:
sperwergrasmus, waterrietzanger, tjiftjaf en ringmus
Deelnemers:
Kees en Bert
Gezien/gehoord: geen bijzonderheden
Resultaat:

35 'nieuwe' vogels
6 terugvangst
10 soorten vogels

Geringd zijn:
Soort
Nieuw
-tjiftjaf:
1 – 1kj
-fitis:
--winterkoning:
--heggenmus:
3 – 1kj
-grasmus:
3 – 1kj
-blauwborst:
--rietzanger:
--rietgors:
--kleine karekiet: 11 – 1kj
-bosrietzanger:
1 – 1kj
-baardman:
--b. vliegenvanger: --pimpel:
1 – 1kj
-koolmees:
3 – 1kj
-ringmus:
6
-groenling:
1 – ♀ 2kj
-zwartkop:
--tuinfluiter:
5 – 1kj
-(vlaamse) gaai: ---merel:
--

/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)

/ 2 juv – de “jonkies” van 9 augustus
/ 1 – 1kj van 9 augustus

/ 3 – 1kj van 9 augustus
= nieuwe jaarsoort

= nieuwe jaarsoort
= nieuwe jaarsoort

De vangdag krijgt al meer het karakter van de herfst: door de wind = vanaf een uur of
acht – staan de netten 'bol' waardoor ze zichtbaar zijn voor de vogels, en deze zelfs
makkelijker 'terugkaatsen', dus niet in de zak vallen.
En vanaf ca. half elf vlogen ze niet meer, dus is er toen ingepakt.
Maar er zijn wèl leuke resultaten te melden:
1e = vandaag waren er maar liefst weer 3 nieuwe jaarsoorten bij.

–2–
2e = de teruggevangen heggemusjes vlogen vorige week samen met 'moeder' in het
net – nu werden ze elk in een ander net gevangen, dus ze zijn al zelfstandig.
3e = vandaag vloog er een familie (!) ringmus in de netten = ♂, ♀ en 4 1kj.
Vijf van hen hingen in hetzelfde net en eentje in het net ernaast. Omdat Kees het
geluid van de ringmus draaide, kan het wel zijn dat deze familie van elders komt.
4e = het “geluid” heeft vandaag weer z'n dienst bewezen, want – naast de ringmussen
– reageerden ook de 5 tuinfluiters, maar dan op het geluid van de sperwergrasmus.
5e = ook de 1kj kleine karekieten maken zich klaar voor de 'trek', ze beginnen al
'op te vetten' – 1 ex woog 13.0 gram met 'vet 2' en 1 ex al 13.6 gram met 'vet 3'.
6e = “Rinke's netje” leverde vandaag wel een aantal vogels op, 1 heggemus, 1 kleine
karekiet en 2 grasmussen (1 nieuw en 1 terug) zochten het iets hoger gelegen netje
op.
7e = Alle terugvangsten zijn vogels van vorige week (9 augustus).

