2016 = 5e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook
7e vangdag = zaterdag 7 oktober
Weer:
Netten open:
Netten:
Geluid:
Deelnemers:
Gehoord:

Bewolkt, af en toe zon; Wind zuidoost, kracht 2-3 beaufort
10.30 – 14.30 uur
71 meter mistnet – 2x 9m 'huisje', 2x 10m 'riet', 3x7m + 2x 6m 'bos'
alle mezen, tjiftjaf, ringmus, lijsters en mix tuinvogels
Kees en Froukje
Staartmezen, vink, roodborst

Resultaat:

19 'nieuwe' vogels
2 terugvangsten
7 soorten vogels

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

Nieuw
---2 – 1kj
-1 – ♂1kj
1 – -1kj
------6 – ♂1kj; 5x -1kj
---1 – 1kj
8 – 1kj
--

/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)
/ 2 – van september 2015 en september 2016

(zelfs 1 vogel met "trekvet 2")

Het eerste rondje was vandaag pas om 11 uur, want het bleek toch wel goed vangweer.
Resultaat: 10 vogels = 2 tjiffen en 8 koolmezen!!!
Het tweede rondje – 11.30 uur – leverde 5 vogels op: 2 roodborstjes (nieuwe jaarsoort) en
2 winterkoninkjes mèt ring = beiden geringd in september, maar met 1 jaar verschil.
Het derde rondje – om 12.15 uur – vingen we 6 vogels: 1 zanglijster, 1 ♂merel en 4
tjiftjafjes. 1 exemplaar wilde verder trekken want hij had 'vetje 2'.
Het 4e rondje – om 13.30 uur – leverde 0 vogels op. Dus konden we inpakken om 2 uur,
en waren we om 3 uur klaar om naar huis te gaan.
Dit was tevens de laatste keer voor 2016. Maar het blijkt: elke dag heeft zijn eigen
verrassingen, en dit jaar was er iedere dag een nieuwe jaarsoort bij – in totaal 20.
Het was een heerlijk rustige dag om lekker buiten bezig te zijn.
Ondertussen hebben we een kapotte spanlijn gerepareerd, wat zwerfafval opgeruimd en
een aantal keer de weg gewezen naar de Batavia werf of Batavia Stad.

