2016 = 5e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook
5e vangdag = dinsdag 16 augustus
Weer:

wolkenvelden, maar mooi droog met weinig wind.
Om 8 uur trekt de wind aan tot matig, uit het oosten
Netten open:
7.15 – 11.15 uur
Netten:
71 meter mistnet =2x 10m; 2x 9; 3x 7m; 2x 6m.
Geluid:
sperwergrasmus, rietvogels, tuinvogels
Deelnemers:
Kees
Gehoord:
waterhoentje, gaai, staartmees, buizerd, roepende tjiffen
Gezien:
hoog rondcirkelende torenvalk, blauwe reiger en buizerd
leuk: bont zandoogje (vlindertje)
Resultaat:

Geringd zijn:
Soort
-winterkoning:
-heggenmus:
-blauwborst:
-merel:
-zanglijster:
-rietzanger:
-bosrietzanger:
-kleine karekiet:
-grasmus:
-tuinfluiter:
-zwartkop:
-tjiftjaf:
-fitis:
-staartmees:
-matkop:
-pimpelmees:
-koolmees:
-gaai:

20 'nieuwe' vogels
-- terugvangsten
11 soorten vogels
Nieuw
/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)
1 – 1kj
-1 –♂1kj 'witgesterde'
1 –♂1kj in jeugdkleed = helemaal bruine gevlekt, maar een ♂ heeft
zwarte staartpennen en een ♀ heeft bruine staartpennen.
--1 – 1kj
6 – 5x1kj; 1x♀˃1 – ex broedvlek;
--5 – 3x♂1kj; 2x – 1kj
--1 – 1x–˃1, waarschijnlijk een ♂, in aktieve vleugelrui
1 – 1kj
1 – 1kj
1 – 1kj
1 –♀˃1 in actieve vleugelrui

Ondanks het mooie weer, terwijl de vogels zich flink lieten horen, zijn er maar 20 vogels
gevangen deze morgen. MAAR: daar zaten wel 3 nieuw jaarsoorten bij!!!
1e witgesterde blauwborst – is een broedvogel in Nederland en komt volop voor in de
Oostvaarders Plassen, maar het blijft een tref om hem te zien en vooral zijn mooie
gevarieerde zang te kunnen horen. Midden in zijn blauwe borst zit een witte vlek, de ster.
Zijn 'neef' – de roodgesterde blauwborst, is een Scandinaviër en wordt als dwaalgast
vooral in het najaar hier gezien. Dat geldt ook voor bv. de kraanvogels die in het najaar
door de oostenwind over Nederland worden geblazen.
2e staartmees – deze jonge vogel is waarschijnlijk een mannetje, maar dat was nog niet
definitief te determineren. Wel was hij in actieve vleugelrui. Maar ze ruien hun
vleugelpennen zodanig dat ze wel kunnen blijven vliegen.
3e matkop – een jonge vogel van dit jaar. Matkopjes zijn heel kleine, donkere meesjes.

