Jaarverslag 2013
Vogelringgroep Derde KP Vlieland
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Voorwoord
De ringgroep bestaat in 2013 uit 7 ringers:
 Hans van Heiningen (voorzitter)
 Gerrit Bochem (penningmeester)
 Henri Bouwmeester (secretaris)
 Frank Majoor
 Mark Collier
 Holmer Vonk
 Peter van Horssen

e

Voor u ligt het 12 verslag van de Vogelringgroep Derde KP
Vlieland. Het resultaat van vele uren en dagen ringen in de Derde
Kroon’ s polders te Vlieland.
Dit verslag gaat over de het jaar 2013.
Doel van de “Vogelringgroep Derde KP Vlie” is het in stand houden
van de Vinkenbaan op Vlieland en het uitvoeren van vogelringwerk
in het kader van wetenschappelijk onderzoek door het Nederlandse
Vogeltrekstation, onderdeel van het Nederlands Instituut voor
Oecologisch Onderzoek (NIOO) te Wageningen. De afgelopen jaren
is het ontvangen van bezoekers en het informeren van het publiek
over de Vinkenbaan en haar activiteiten een zijdelings doel
geworden.

De ringers hebben vrijwel allemaal een historische band met
Vlieland in de vorm van samenwerking met de ringers van weleer
(Huibert van Eck en Rein Rollingswier) of regelmatige bezoeken.
De leden zijn geen van allen woonachtig op Vlieland.

Op deze plaats willen we alle bezoekers bedanken die
ons hebben gesteund via sponserRing of met een gift,
Carl Zuhorn (SBB vlieland) voor de gastvrijheid in de
Zwaluw en zijn onmisbare hulp bij het vangklaar maken
van de baan en het vervoer van spullen.

Doel van dit verslag is een globale presentatie van de resultaten
De ringaantallen per dag zijn terug te vinden op
www.waarneming.nl.
De terugmeldingen zijn momenteel te vinden op
http://www.vinkenbaanvlieland.nl/ .

U kunt de ringgroep steunen (t.b.v. nieuwe netten,
slagnetten, ringen en accu’s) door een bijdrage over
te maken op giro.nr. 7717893 t.n.v. vogelringgroep 3de
KP Vlie
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Ringaantallen
Onderstaande tabel presenteert de aantallen gevangen vogels in 2013. In het seizoen 2013 zijn geen opvallend hoge aantallen gevangen gevangen. Struikrietzanger is een
nieuwe baansoort.
Tabel 1. Ringaantallen Ringgroep Derde KP Vlieland 2013.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

soort
Baardmannetje
Beflijster
Bladkoning
Blauwborst
Boerenzwaluw
Bokje
Bonte.Vliegenvanger
Boomkruiper
Boompieper
Bosrietzanger
Braamsluiper
Bruine.Boszanger
Draaihals
Dwerggors
Fitis
Fluiter
Gekraagde.Roodstaart
Gele.Kwikstaart
Goudhaantje
Grasmus
Graspieper
Grauwe.Vliegenvanger
Groenlandse.Tapuit

Aantal
54
29
10
52
6
9
57
1
9
6
51
2
10
1
329
2
66
1
76
82
206
7
2

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Groenling
Grote.Barmsijs
Grote.Bonte.Specht
Grote.Lijster
Heggenmus
Houtsnip
Keep
Klapekster
Kleine.Barmsijs
Kleine.Karekiet
Kneu
Koolmees
Koperwiek
Kramsvogel
Kruisbek
Merel
Nachtegaal
Noordse.Goudvink
Paapje
Pimpelmees
Porseleinhoen
Putter
Rietgors
Rietzanger
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42
2
1
1
265
5
184
1
17
352
11
51
505
136
5
2489
14
1
17
69
2
1
77
177

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Roodborst
Roodborsttapuit
Siberische.Tjiftjaf
Sijs
Sperwer
Sperwergrasmus
Spotvogel
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Struikrietzanger
Tapuit
Tjiftjaf
Tuinfluiter
Vink
Vuurgoudhaantje
Waterhoen
Waterral
Watersnip
Winterkoning
Wintertaling
Witte.Kwikstaart
Zanglijster
Zwartkop

912
1
3
2
3
6
3
167
24
13
1
8
160
297
172
20
2
65
6
169
1
5
712
1365

Figuur 1 Totaal aantal gevangen vogels per dag 2013 (in grijs de gemiddelde dagwaarde 1997-2012).
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Figuur 2 Vanguren per dag in 2013.
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Verloop van het vangseizoen
Als er een woord van toepassing is op het vangseizoen 2013 dan is het wel ‘wisselvalligheid’. De twee augustus weken waren goed. In
september waren de vangsten relatief laag door malheur met de geluidsinstallatie (eerste 2 weken van september) waarna een periode van slecht
weer volgde (3e week van september en eerste weken van oktober). De meeste vogels zijn gevangen in de 2e week van oktober. Daarna volgde
een periode van slecht weer, met als ‘hoogtepunt’ een fikse najaarstorm (max 12Bft op vlieland!) op 28 oktober. In november waren de aantallen
weer goed. Vooral merels (zie fig 12) zijn laat in het seizoen nog in flinke aantallen gevangen.

In de figuren 3 t/m 11 staat van een selectie van soorten het doortrek verloop door het seizoen heen.
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Figuur 3 Dagsommen van Baardmannetje en Blauwborst

Figuur 4 Dagsommen van Braamsluiper en Grasmus
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Figuur 5 Dagsommen van Goudhaantje en Winterkoning.

Figuur 6 Dagsommen van Heggenmus en Roodbors.
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Figuur 8 Dagsommen van Keep en Vink

Figuur 7 Dagsommen van Kleine Karekiet en Rietzanger.
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Figuur 9 Dagsommen van Waterhoen en Waterral in het seizoen 2013.

Figuur 10 Dagsommen van Tuinfluiter en Zwartkop in het seizoen 2013.
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Figuur 11 Dagsommen van Koperwiek, Zanglijster in het seizoen 2013.

Figuur 12 Dagsommen Kramsvogel, Merel in het seizoen 2013.
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Figuur 13 Dagsommen Fitis, Tjiftjaf in het seizoen 2013.

Figuur 14 Dagsommen Koolmees, Pimpelmees in het seizoen 2013.
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dag mnd jaar start end ringers
weer Metersnet
opmerkingen
16
8
2013 6:00 17:00 Hans van Heiningen
grotendeels bewolkt met een enkel spat regen
125 meter
Gisteren begonnen de vanginstalatie op te bouwen. Vandaag de rest van mistnetten opgezet.
17
8
2013 6:00 17:30 Hans van Heiningen
Periode met zon maar later toenemende bewolking. Z-W wind kracht 4 toenemend 5
250 meter
Gisteren de laatste netten opgezet. Vandaag het geluid verder opgebouwd en het slagnet begonen uit te leggen. 1 x tmd Kl.kar. met
V118..
18
8
2013 7:30 17:00 Hans van Heiningen
eerst regen en harde wind (7 Bft) later afnemende wind en meer zon
250 meter + 1 slagnet
Regelmatig boeren- en huiszwaluwen, 1 x bruine kiek man. 2 x oranje luzernevlinder.1 kleine kar. tmd AS32...
19
8
2013 5:45 16:00 Hans van Heiningen
vanaf 08:00 uur regen tot 09:30. Wind eers 2/3 ZZW later draaiend NW toenemend 4 250 meter + 1 slagnet
Ook vandaag weer een oranje luzerne vlinder. Regelmatig langsvliegende kwikken. Een bescheiden dagrecord bij de nachtegaal.
20
8
2013 5:30 14:00 Hans van Heiningen
rustig weer met sluier bewolking in de vroege uren, later volop zon
250 meter + 1 slagnet
De vangsten liepen tot na de middag lekker door. Daarna zakte het in.
21
8
2013 5:30 16:00 Hans van Heiningen
Hoge sluier bewolking, warm en zonnig, weinig wind, 2 toenemend 3/4 250 meter + 1 slagnet
Prachtig rustig weer met weinig merkbare trek. 1 x meekraapvlinder, 1 x rups pop. pijlstaart.
22
8
2013 5:30 15:30 Hans van Heiningen
Rustig nazomer weer met meest sluierbewolking. 250 meter + 1 slagnet
Weinig beweging
23
8
2013 5:30 16:00 Hans van Heiningen
vrijwel windstil in de eerste uren, daarna draaiend van W naar NO en toenemend kracht 2/3
250 meter + 1 slagnet
weining merkbare trek, 1 x grote bonte specht bij de baan.
24
8
2013 5:30 14:30 Hans van Heiningen, Mees & Peter van Horssen
wind zo4 > o 5, sluierbewolking, 20grd
250 + slagnet
lekker dagje met veel variatie, veel trek van boompieper, zwaluwen. Buizerd, gekr roodstrt en boompiep in het hout. Avondsessie van
18:00-20:00 leverde niet veel extra op, nog wel draaihals tp

dag mnd jaar start end ringers
weer Metersnet
opmerkingen
25
8
2013 5:30 15:00 Mees & Peter van Horssen
ochtend windstil, later O 3 en rond 15:00 NO 6, ochtend motregen tot 9 uur daarna zonnig en 20 grd 250 + slagnet + 1 rallenkooi
ochtend geen trek, na de regen trek van zwaluwen, sperwer, boompieper en gele kwikstaart
26
8
2013 5:45 16:00 Mees en Peter van Horssen
helder, onbewolkt, wind no3 > no6, tmp 20 grd
250 + slagnet + rallenkooi
rond 2 uur begon ineens fitis en bonte vlieg 'binnen te vallen'. Porseleinhoen in onderste baan mistnet. Goede dag voor gekraagde
roodstaart en bonte vlieg. tp blauwe kiek 1jrs , 1 kleine jager ov.
27
8
2013 5:30 14:00 Mees en Peter van Horssen
helder, onbewolkt, NO1 > NO3
250+ slagnet + 1 rallenkooi
vliegenvangers en gekr roodstaarten doen het leuk, opnieuw een porseleinhoen, nu in een rallenkooi die nog niet geheel was geinstalleerd.
Grote bonte specht, ortolaan, paapje in hout.
28
8
2013 5:30 16:00 Ysk en Peter van Horssen
wind NO2 > N3, bewolking op zee, verder helder, 20 grd 250 + slagnet + rallenkooi
sperwer molt gekr roodstaart in net en vliegt daarna in netje over het pad. Duinpieper ov. Grote bonte specht, paap en tapuit in het hout.
29
8
2013 5:30 14:30 Ysk en Peter van Horssen
wind W1>3,hoge bewolking, ca 20 grd
250 + slagnet + rallenkooi
30
8
2013 6:00 12:00 Ysk en Peter van Horssen
zw3 > zw4, bewolkt, 20 grd 250 meter + slagnet + rallenkooi
trek van boeren en huiszwaluw en witte en gele kwik, de eerste kramsvogels (5 ex). Heggenmus terug van 9 september 2012.
31
8
2013 6:15 12:00 Peter van Horsen (tot 09:30 uur) en Henri Bouwmeester
Aanvankelijk bewolkt en beetje miezer, vanaf 10 uur opklaringen, wind NW 3 -> 5bft. temp minim 17,5 en max 21 graden. 250 mtr + 1
slagnet.
Weersomslag, wisseldag, brak geluiddag. Vrijwel geen zichtbare trek, vanaf circa 10 uur lichte trek huiszwaluwen. Ter plaatse sterk op
ruigpoot gelijkende buizerd. Kleine karekiet gecontroleerd STAVANGER met bling-bling-ring.
1
9
2013 6:20 14:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
droog, gehele sessie bewolking 8/8 wind NW-5 bft, temp minim 15 en max 17 graden. 250 mtr en 1 slagnet en 2 rallenkooien
tja, dat worden de aantallen als je geluids-installatie kaduuk is. De winterkoningen werden nieuwsgierig waarom het zo stil was.......
Waterral in volledig juveniel kleed.
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dag mnd jaar start end ringers
weer Metersnet
opmerkingen
2
9
2013 19:00 21:30 Henri Bouwmeester
ochtend windkracht 7 bft, avond 5 bft West. Bewolking 8/8, Hoge luchtvocht door zoutspray van zee 250 mtr en 1 slagnet en 2
rallenkooien
Overdag veel te hare wind, in de avond afgezwakt naar 5 en dus toch nog even een poging gewaagd. Geluids-installatie nog steeds kapot.
3
9
2013 6:45 15:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
droog, bewolking 6/8 -> 2/8 -> 4/8, wind W-3 bft, temp minim. 17 en max 24 graden. 250 mtr en 1 slagnet en 2 rallenkooien
lichte trek van graspieper en boerenzwaluw. Op het slag een graspieper gevangen terwijl het net dicht lag, zelf door gat onder net
gekropen.....een tweede liep op het net. verder op het slag bonte vlieg terug, nachtegaal terug, een kneu en een witte kwikstaart. adulte
sprinkhaanzanger met handpenrui. pimpel retour beide lokaal van NIOO.
4
9
2013 6:30 14:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
250 mtr en 1 slagnet en 2 rallenkooien
De polder is gortdroog, toch probeerde een watersnip in de modderbrokken te peuren.... overdag lichte trek van graspiepers en
boerenzwaluwen. Teven regelmatig wlpen naar ZW.
5
9
2013 6:30 15:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Droog, aanvankelijk dampig en dauwig, bewolking 6/8 -> 2/8. temp minim 16 en max 28,5 graden, wind ZO 3 bft. 250 mtr en 1 slagnet
en 2 rallenkooien
1 blauwborst nvo van gebr. van Ree. watersnip retour van gisteren. tp Argusvlinder. Dagtrek van wulpen, graspieper, gele en witte
kwikstaart en boerenzwaluw.
6
9
2013 6:45 13:30 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Droog, wind ZZO 3-4 bft, bewolking 2/8 overgaand naarsluier en uiteindelijk 7/8. Temp minim. 21 en max 26 graden.
250 mtr en 1
slagnet en 2 rallenkooien
Duidelijk nieuwe aankomst van o.a. paapjes en tapuiten, zwartkoppen en fitissen. Rietgors en kle kar. terug NVO (gebr van Ree). Het
festival into the great wide open is begonnen, ook bij ons is het swingen : http://logboek.greatwideopen.nl/artikel/dag-1-op-bezoek-bijhenry-en-hanneke
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dag mnd jaar start end ringers
weer Metersnet
opmerkingen
7
9
2013 6:45 13:30 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp droog, bewolking 8/8, wind ZZW 2 naar 0 bft. 250 mtr en 1
slagnet en 2 rallenkooien
Wel vertrek, nauwelijks aankomst. Vangst nog enigszins positief beinvloed door windstil en bewolkt weer. Regelmatig tienduizenden
stelten in de lucht boven het wad, zeer indrukwekkend. trek van wulp, groenpoot, boerenzwaluw en graspieper, af en toe ook
kwikstaarten.
8
9
2013 19:00 20:45 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Droog, wind W 2 naar 0 bft, bewolking 3/8 -> 6/8. Temp minim 13 en max 17 graden. 250 mtr
Vanmorgen uitslapen met regen, regen, regen uiteindelijk 16 mm.Dan maar avondvangen, het werd een eenlingenavondje.... Enkele
vertrekkende boerenzwaluwen en massale slaaptrek van duizenden meeuwen.
9
9
2013 11:00 15:30 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Opklaringen, bewolking van 6/8 -> 3/8 -> 7/8 met naderend onweer. wind ZW 2 bft.
250 mtr en 1 slagnet en 2 rallenkooien
In de ochtend te veel en te zware buien, dus niet gevangen. Alleen lichte trek boerenzwaluwen, verder niks waargenomen. Een grote
groep spreeuwen wist niet dat we aanwezig waren. redelijke aantallen tapuiten en paapjes op het eiland, verder leeg. Zeldzame dag zonder
terugvangsten.
10
9
2013 0:00 0:00 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Ochtend buien, middag regen... in totaal 42 mm neerslag. 0 mtr
niet gevangen, teveel wind, teveel water....
11
9
2013 7:00 14:30 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Aanvankelijk 8/8 bewolking en 1e uur enkele lichte buitjes, daarna snel opklaringen , bewolking 4/8, wind N-5-6 bft. 250 mtr en 1 slagnet
en 2 rallenkooien
Duidelijk fall-achtige aankomst van veel gekraagde roodstaarten, tapuiten, paapjes, bonte vliegenvangers en meteen vanaf 1e daglicht
meerdere groepjes sijzen van 3 tot 20 stuks. Flinke trek van boeren- en huiszwaluwen en kwikstaarten. Op tapuiten na was alles net zo
snel weer weg als ze kwamen. Helaas hele sessie teveel wind.
12
9
2013 7:00 17:30 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp
Tot 9 uur buien, daarna snel opklaringen, wind direct na zonsopkomst van N-4 naar 2 bft, temp minim 15 en max 21 graden 250 mtr en 1
slagnet en 2 rallenkooien
Gekraagde roodstaart met bling bling STAVANGER-ring (zelfde ringreeks als NL-ringen) , bladkoning voor ons vroegste ooit, elders
ook ???? Rondjagende bruine kieken en 1 juv blauwe kiek, 1 vrouw havik en 1 man sperwer op zwaluwen jagend. opnieuw aankomst
gekr roodstaarten en tapuiten.
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dag mnd jaar start end ringers
weer Metersnet
opmerkingen
13
9
2013 7:00 11:30 Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp Droog,
bewolking 5/8 -> 8/8 wind 0-1 bft, vanaf 11:30 uur lichte maar gestage regen. 250 mtr en 1 slagnet en 2 rallenkooien
De polders zijn leeggelopen, geen nieuwe aankomst. Roodborsten vormden uitzondering, 1 ex met vleugel 77mm. Wel goede
graspiepertrek, verder groepje 11 kruisbekken -> ZW. en 1 boomvalk laag over de baan. opmerkelijke drukte in bewegingen grauwe
ganzen, zeearend in de polder???
14
9
2013 16:30 20:00 Mark Collier, Simon Delany
Harde wind. 100 meter + 1 slagnet + 2 rallenkooi Weinig vogels in de omgeving, meestal uit het wind
15
9
2013 6:00 16:15 Mark Collier, Simon Delany
240 meter (in middag minder)
Roze spreeuw adult vloog laag langs en ging waarschijnlijk de bosjes in.
18
9
2013 6:30 11:00 Mark Collier
Wisselend bewolkt met een enkele buien 140 meter
19
9
2013 6:30 12:00 Mark Collier
wind stoten en vanaf 12 uur begin regen buien.
140 meter
20
9
2013 11:00 17:30 G Bochem en A Taam
240 meter
div witte kwikstaarten 20 tal boerenzwaluwen 3 x torenvalk en 1 grote groep spreeuwen ruim 150 stuks
21
9
2013 7:00 16:00 G.Bochem en A Taam
mooi rustig bewolkt weer met later zon en toenemende wind naar 3 tot 4 240 meter plus slag plus 2 rallenkooien
3 sperwers trekend richting texel en 1 bruine kiekendief trek van graspiepers en enkele witte kwikstaart
22
9
2013 7:00 15:30 G.Bochem A.Taam
mooi rustig weer met veel zon en later iets toenemende wind
259 meter + 1 slagnet + 2 rallenkooi
op weg naar de baan 1 houtsnip in bomenland voor de auto verder een 15 tal watersnippen 1 bruine kiekendief wat graspiepers en een
groep spreeuwen minder dan gisteren nog heel even een jonge kruisbek in het hout maar wou niet dalen (nog geen vogel op het slag
gezien)
23
9
2013 6:30 15:30 G.Bochem en A Taam C Zuhorn
droog weinig wind weinig trek en weinig zon wel warm 256 meter plus slag en 2 rallen kooien
ritsel index bij opzetten 0,0 1 bruine kiekendief 2 goudplevieren 2 watersnippen 2 sperwers 2 witte kwikken 2 kieviten een 6 tal
kruisbekken in het hout en later nog een enkeling op slag nog steeds geen vogel gezien
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dag mnd jaar start end ringers
weer Metersnet
opmerkingen
24
9
2013 0:00 0:00 G.Bochem en A Taam C Zuhorn
256 meter 2 rallen kooien en slag
2 blauwe reigers uit zee 1kruisbek vanuit wad zijde wat groepjes graspieper 1 sperwer 1 tapuit bij het openen van de netten ritsel index
0,0weinig trek waarneembaar maar volgens de radar ging wel de hele ochtend op 4000 voet een vogel stroom over
25
9
2013 6:30 16:00 G.Bochem C Zuhorn en R.Meyer
bewolkt met heel even een paar spetters motregen 256 meter 2x rallenkooi en 1 slag
5 blauwe reigers en 12 watersnippen wat trek van graspieper 2 leeuwerikken
26
9
2013 6:30 15:00 G.Bochem C Zuhorn en R.Meyer
harde wind kracht 6 later iets afnemend naar 4 iets mot regen
200 meter 2 rallenkooien en slagnet
3 goudplevieren in 1 ste polder nog een slechtvalk en op het wad een europese flamingo verder weinig trek waarneembaar
27
9
2013 6:30 15:30 g.Bochem C Zuhorn en R.Meyer en L Varkevisser
smorgens wind stil en fris later iets meer wind uit het o tot no
256 meter 2rallen kooien en 1 slag
weinig trek 1 juv bruine kiekendief 1 buizerd en een dertig tal snippen e een 5 tal bokjes
28
9
2013 6:30 14:00 G.Bochem C Zuhorn en L Varkevisser
winderig maar droog 0 4 tot 6
256 meter 2 rallenkooien en1 slag
wat blauwereigers uit zee later nog 2 foeragerend in 3de polderdiverse watersnippen en een aantal bokjes 3 sijzen in het hout en eindelijk
onze eerste vogel op het slag
29
9
2013 6:30 13:15 G.Bochem C Zuhorn en L Varkevisser tot 10:00
harde wind o zo 6 met uitschieters naar 7 170 meter net 2 rallen kooien en het slag
1 slechtvalk verder weinig trek waarneembaar als er geen excursie kwam al om 10:00 uur de netten kunnen sluiten
30
9
2013 6:30 14:00 G.Bochem en C Zuhorn
stevige wind o zo 6 afnemend naar o 5 en in de ochtend fris
180 meter 2 rallen kooien en het slag
7 veldleeuwerikken 1 slechtvalk 1 bruine kiekendief 1 blauwe reiger 10 witte kwikstaaarten 6 bokjes 4 watersnippen 5 oeverpiepers
+>200 kolganzen kwamen binnen vanuit zee plus wat keep en vinken trek de zwartkop met bling bling brussel ring verkeerde trek
1
10
2013 6:30 14:00 G.Bochem en C Zuhorn
nog steeds een staffe oosten wind gevoelsthemp 3 240 meter plus 1 slag en 2 rallenkooien
1 smelleken 2 wespendieven 4 goudplevieren 2 witte kwikken 2 bokjes 4 oeverpiepers
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dag mnd jaar start end ringers
weer Metersnet
opmerkingen
2
10
2013 6:30 16:00 G.Bochem en C Zuhorn
harde wind maar droog o zo 6 tot 7 200 meter 2 rallen kooien en 1 slag
1 man en 1 vrouw sperwer 3 blauwe reigers 1 oeverpieper 2 witte kwikken 20 goudplevieren 1 karrekiet niet van ons AX720.. en 1
heggenmus BA668.. waterrallen kooi verplaatst in verband met te hoog water geluid werkt eindelijk weer heeft me weer aardig wat tijd
gekost
3
10
2013 6:30 16:30 G.Bochem en C Zuhorn
iets minder wind uit het z.o. kracht 5verder zon
258 meter
1 slechtvalk 1 blauwe kiekendief 1 buizerd meer dan 1000 spreeuwen 5 toendra rietganzen 15 goudplevieren 1 witte kwikstaart 6
baardmannetjes diverse bokjes en snippen
4
10
2013 6:30 14:00 G.Bochem en C Zuhorn
wind z.o 5 tot 9:00 uur daarna regen 3 mm tot 11:30
240 meter 2 rallenkooien en 1 slagnet
wat graspiepers 10 goudplevieren wat lijsters en veel zwartkoppen
5
10
2013 6:30 14:00 G.Bochem en C Zuhorn
weinig wind zonnig oplopende themperatuur
256 meter
1 smelleken 1 slechtvalk wat vinken en kepen trek verder rustig geen lijsters op het eerste rondje na waterral ontsnapte uit net
6
10
2013 6:30 13:29 G.Bochem en C Zuhorn
256 meter 2 rallenkooien en 1 slag
1 slechtvalk over de 4 de kp achterlangs en 1 buizerd en 1 juv blauwe kiekendief en een grote groep spreeuwen>3000
7
10
2013 6:30 15:30 G.Bochem en C Zuhorn
beetje mistig weinig weer later zonnig
256 meter 1 slag en 2 rallen kooien
1 slechtvalk 2 buizerd 1blauwe kiekendief wat graspieper trek en weer veel spreeuwen verder geen trek waarneembaar buizerd sloeg
koperwiek in net helaas net te laat om hem te pakken
8
10
2013 6:30 15:00 G.Bochem en C Zuhorn
begon met wind stil en beetje mistig later aanwakkerend naar wzw 5
256 plus rallen kooien en slag
3 bokjes op het veld 10 baardmannen overvliegend 3x slechtvalk 2x sperwer zeer grote groep spreeuwen 10 sijs 4 bram sijs 1 gr gele kwik
1 witte kwik

20

dag mnd jaar start end ringers
weer Metersnet
opmerkingen
9
10
2013 6:30 14:00 G.Bochem en C Zuhorn
harde westen wind kracht 5/6 droog maar dreigend 240 meter
1 slechtvalk 1 buizerd 1 bruine kiekendief juv 25 goudplevieren 1 bokje 3 watersnippen door de harde wind ritsel index 0,1 bijna geen
vogels waar te nemen en ook verder geen beweging van vogels pas 4 de vogel op het slag geslagen in ruim 2 weken verder ook geen
kansen gehad
10
10
2013 6:30 14:00 G.Bochem en C Zuhorn
buiig met n wind kracht 3 met in de buien uitschieters naar 7
80 meter plus rallen kooien en slag
tussen de buien door trek waarneembaar van vink keep en koperwiek en roodborst goudplevieren in de polder 14 stuks en een groepje
groenpootruiters
11
10
2013 6:30 16:00 G.Bochem en C Zuhorn
erg harde wind 'met iets regen in de ochtend totaal 3 mm later toenemend tot 6 uitschieters naar 7
84 meter net met slag en 2 rallen
kooien
veelbeweging in de lucht vinken keep en roodborst koperwiek zanglijster merel en kramsvogel ook 3 kwikstaarten nog steeds niet veel
op het slag te vangen voor de friese school tv opnames nog 4 netjes open gehouden anders alles al om 10:00 uur gesloten voor de harde
wind om 16:00 de overdracht met frank voor mij zit het er op om 12:00 morgen met de boot toch deze 3 mooie weken 1556 vogels
geringd en 154 terugvangsten en 44 soorten
11
10
2013 17:00 19:30 Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden & Floris Moolenbeek
Droog, maar stevige oostenwind
220 meter
Veel aankomst uit het westen (Correctie-trek?). Ter plaatse: Bokje, Houtsnip, Blauwe Kiek 3.
12
10
2013 7:00 19:30 Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden & Floris Moolenbeek
Hele dag vrijwel windstil en geheel bewolkt. Bui van 12.45-14 u 250 meter + 1 slagnet + 2 rallenkooi
Veel vogels! 2e dag ooit in aantal op slechts 4 vogels na... Gevangen vogels waren in (zeer) goede conditie. Drie buitenlanders: Stavanger
Pimpelmees, Stavanger Roodborst en Hiddensee Tjiftjaf. Netten dicht van 12.45-14 u ivm bui. Waarnemingen: Klapekster even op
mistnetstok. Boompieper in t hout. Boerenzwaluw 1. Enkele Bokjes, Houtsnippen.
13
10
2013 7:00 14:00 Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden & Floris Moolenbeek
Snel toenemende wind van ZO5 tot ZO7. Regen vanaf 14 uur.
250 meter + 1 slagnet + 2 rallenkooi
In de eerste uren zelfs meer vogels dan gister in de netten. Alleen veel minder variatie. Vogels wederom in goede conditie. Om 10 uur 60
mtr net dicht geschoven ivm toenemende wind en om 14 u alles dicht ivm regen.
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14
10
2013 7:00 19:00 Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden & Floris Moolenbeek Bewolkt,
droog en relatief weinig wind
250 meter + 1 slagnet + 2 rallenkooi
Gezien de vele terugvangsten is er nauwelijs wegtrek geweest. Dus de massa vogels van gister was nog aanwezig. Maar gezien de vele
Beflijsters en Koperwieken was er ook nieuwe aankomst. Of te wel weer een (lijster) topdag. Vangst van een Zwartkop met een
Helgoland ring. Waarnemingen: Havik, Slechtvalk, Smelleken, Houtsnip, Bokje en enkele tientallen Beflijsters rond de baan. Tevens
vloog er de hele dag een grotendeels witte Merel rond die uiteindelijk is gevangen en geringd.
15
10
2013 7:00 19:30 Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden & Floris Moolenbeek
Bewolkt, droog en relatief weinig wind
250 meter + 1 slagnet + 2 rallenkooi
Iets minder vogels op t eilend dan afgelopen dagen... nog meer eigen terugvangsten dan gisteren. Terugvangsten: Keep 1kj man met
Bruxelles ring en Roodborst met Stavanger ring.
16
10
2013 7:30 19:30 Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden & Floris Moolenbeek
'morgens zonnig later bewolkt Hele dag droog en weinig wind
250 meter + 1 slagnet + 2 rallenkooi
Ten opzichte van afgelopen dagen een rustige dag. Veel wegtrek geweest en weinig aankomst (weinig zichtbare trek, alles vloog hoog
over?). In de avondschemer een Klapekster in t net! Terugvangst van een Goudhaan met Helgoland ring.
17
10
2013 7:00 19:30 Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden & Floris Moolenbeek
Winderige dag maar droog. Wisselend bewolkt. West 7-8 100 meter + 1 slagnet + 2 rallenkooi
Wegens harde wind groot deel van de netten niet geopend en overdag alleen geluid van lijsters gedraaid. Nauwelijks zichtbare trek.
Alleen aankomst kleine groepjes Koperwieken. De Putter was de 38ste soort voor deze week. Terugvangsten: Heggenmus met Stavanger
ring.
18
10
2013 7:00 19:30 Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden & Floris Moolenbeek
Weinig wind en wisselend bewolkt. Mooi vangweer dus. 250 meter + 1 slagnet + 2 rallenkooi
Rustig weer en rustig met de vogels. Waarnemingen: Slechtvalk 3, Zwarte Roodstaart 1, Kolgans 4, Vuurgoudhaan, Bokje, Houtsnip,
Beflijster 1, witte merel nog aanwezig.
19
10
2013 6:00 19:00 Frank Majoor, Jeroen Nagtegaal, Erik van Winden & Holmer Vonk (v.a. 14 u)
Start vrij winderig en bewolkt. In de middag veel minder wind. 250 meter + 1 slagnet + 2 rallenkooi
Weer een topdag. Vooral veel Merels en Zwartkoppen! Landelijk Zwartkop record voor oktober maand (op basis van invoer
trektellen.nl). Onze tweede dag voor Vuurgoudhaan. En om 14.45 u een Bruine Boszanger... wat een week!
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20
10
2013 7:00 19:30 HV. FM en EvW tot 10.15. L van 12.00-15.00
s'Ochtends windkracht 2, toenemend naar 5 na 14.00 temp minim. 14 en max 16 graden 250 meter
Na vertrek van FM en zijn mannen zakte de vangsten in en ging de vangdag als een nachtkaars uit.
21
10
2013 8:00 16:00 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Hanneke Huiskamp, Lisette.
bij aanvang nog enkele lichte buitjes, daarna droog, wind ZW-5 bft, bewolking 8/8->7/8->8/8 250 mtr en 1 slagnet en 2 rallenkooien
Geen trek, wel honger..... controle pimpel STAVANGER (2e maal?), overige 2 ex lokaal van NIOO-nestkastonderzoek. tp 1 lonely
lepelaar, 1 bla kiek vrouw, 1 buizerd. Verslag vanavond op www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
22
10
2013 7:30 16:00 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Hanneke Huiskamp, Berry Striekwold.
Droog, bewolking 7/8->5/8->8/8, temp minim 13 en max 21 graden, wind ZZW 3->5 bft.
250 mtr en 1 slagnet en 2 rallenkooien
Geen nachttrek, dagtrek heel redelijk : spreeuwen, vinken (meest losse individuen) tientallen oeverpiepers, enkele mezen, af en toe
kramsvogels en merels. Minimaal 3 ruigpootbuizerden, 2 buizerd, 1 sperwerman. verslag later vanavond op www.ringersdagboekhenri.blogspot.nl
23
10
2013 8:00 13:00 Holmer Vonk, Berry Striekwold en Henri Bouwmeester
droog, wind ZW 4 -> 5 -> 7 bft. Bewolking 7/8->5/8. Temp minim 14 en max18 graden.
250 meter + 1 slagnet + 2 rallenkooi
Geen trek van betekenis, stevige wind wakkert na 11 uur aan tot onvangbaar netten dicht. Sperwer ontsnapt uit net. Waarnemingen kleine
zwaan laag over polder. De terugvangsten van mezen betreft allen vogels van NIOO-nestkastonderzoek. Verslag vanavond op
www.ringersdagboek-henri.blogspot.com
24
10
2013 8:00 19:30 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Hanneke Huiskamp, Berry Striekwold.
Droog, eindelijk minder wind, 4 ->3 bft ZW -> Z , temp minim 11 en max 16 graden, in avond kelderend naar 5,5 graden. 250 mtr en 1
slagnet en 2 rallenkooien
Eindelijk eens minder wind ! vooral regelmatig passerende vinken en kepen, niet echt in groepjes, wel grote groepen spreeuwen, maar
verder duidelijk in ieder geval geen aankomst van lijsters. Trek oeverpieper maar viel vroeg stil. mezen allen eigen terug of NIOOnestkastonderzoek. Waarnemingen 2 x ruigpootbuizerd, 3 x buizerd, 1 atalanta, 1 dagpauwoog. Verslag(je) op www.ringersdagboekhenri.blogspot.nl
25
10
2013 8:00 15:00 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Berry Striekwold.
In ochtend enige tijd lichte regen temp minim 11 en max 16 graden
250 mtr en 1 slagnet en 2 rallenkooien
Niet onmiddellijk vanaf de eerste ronde, maar toch.... aankomst ! Merels, kramsvogels. Veel spreeuwen, maar die joegen als een speer
door.
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26
10
2013 7:00 14:45 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Berry Striekwold en Marc v.d. Aa.
Droog, bewolking 5/8 -> 7/8 -> 8/8, temp minim 11 en max 17 graden, wind 6 -> 7bft ZW.
250 mtr en 1 slagnet en 2 rallenkooien
Geen nachttrek, overdag wel regelmatig laag langsvliegende vogeltjes, o.a. best vaak vink, rietgors en duiven incl holenduif, postduif....
Ter plaatse slechtvalk, klapekster op rand 2e naar 3e KP.Tweede bruine boszanger van dit seizoen. Verslag vanavond op
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl
27
10
2013 0:00 0:00 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Berry Striekwold en Marc v.d. Aa.
Zware regen en wind (ZW -> W 8 bft). bewolking 8/8, wind 4 bft ZO -> 5 bft ZW.
0 mtr
Het mag duidelijk zijn, we zijn niet gaan vangen. De bomen kwamen nog net niet verticaal voorbij maar morgen zal dat anders zijn....
28
10
2013 0:00 0:00 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Peter van Zwol en Marc v.d. Aa.
stevige regen voor de zware storm van 11 bft, (heel even 12 bft), na 13 uur langzaam luwend naar 7 bft.
0 mtr
Wederom geen vangdag natuurlijk... we zijn benieuwd of we morgen onze vinkershut nog terugvinden... Verslag later vanavond op
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl
29
10
2013 7:00 19:00 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Peter van Zwol en Marc v.d. Aa.
In de ochtenduren enkele buitjes, temp minim 10 om 7 uur, max 14 graden en om 15:30 u dalend naar 9 graden, wind 7bft->5 bft WZW>W, eind vd middag weer enkele buien.
230 mtr + 1 slagnet + 2 inloopkooien.
Eerste 1,5 uur opruimen gevolgen van de storm (struiken, spanlijnen en het hout vh slag).Grootste deel v.d. dag rustig met vogels totdat
zich tegen 16 uur buien op zee vormden en er ineens allemaal kramsvogels, koperwieken en spreeuwen opdoken. 2/3 vd vogels gevangen
na 16 uur. In struiken rond het slag geringde bruine boszanger. Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl
30
10
2013 7:00 18:30 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Peter van Zwol en Marc v.d. Aa.
af en toe ene buitje, temp van 10 gr -> 13 gr -> 10 gr. Bewolking 7/8->5/8. wind 5 bft W.
250 mtr en 1 slagnet en 2 rallenkooien
Aanvankelijk rustig dagje met amper vangsten. In de loop van de middag aankomst van vele kramsvogels en spreeuwen. De pimpel met
Stavanger-ring voor de derde maal gevangen. Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl
31
10
2013 7:00 12:00 Henri Bouwmeester (na 9 uur), Holmer Vonk, Peter van Zwol en Marc v.d. Aa.
Wind ZW 5-6 bft, bewolking 8/8, af en toe buitje, na sluiten netten vrijwel gestaag regen
230 mtr + 1 slagnet + 2 inloopkooien.
Aankomst merels en kramsvogels en in zeer mindere mate koperwieken. Bij de merels vandaag veel bijna zwarte vrouwen. Beetje
zichtbare trek van vink, oeverpieper. De dag ging wederom als een nachtkaars uit vanaf 11 uur. Verslag later op www.ringersdagboekhenri.blogspot.nl
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1
11
2013 7:00 18:15 Henri Bouwmeester, Holmer Vonk, Peter van Zwol en Marc v.d. Aa.
lichte regen van circa 08 uur tot 10:30 uur, daarna wind terug van W 5 naar 2 bft, bewolking 8/8->4/8->8/8 temp minim 11 en max 14
graden. 210 mtr+1 slag+2 inloopkooi, na regen 250 mtr.
Groot deel van regengebied splitste zich boven eiland. Aankomst kramsvogel. Dagtrek sperwer, buizerd, vink, kramsvogel. In de middag
een heel duidelijk "wie wie wie" roepende koolmees in het hout. In avond wegtrek kramsvogels en spreeuwen. Verslag later op
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl
2
11
2013 6:45 16:30 Hans van Heiningen, Henri Bouwmeester tot 10 uur
wind 250 mtr + 2 rallenkooien + 1 slagnet
3
11
2013 Hans van Heiningen
geen vangsten wegens slecht weer
4
11
2013 10:00 17:30 Hans van Heiningen
200 mtr + 1 rallenkooi + slagnet
5
11
2013 6:30 17:00 Hans van Heiningen
220 mtr + 1 rallenkooi + slagnet
veel aankomst van lijsters
6
11
2013 6:30 18:00 Hans van Heiningen
200 mtr + 1 rallenkooi + slagnet
een merel terug gecontroleerd London, droeg links kleurring blauw 016.Veel aankomst van lijsters, driekwart van de gevangen merels
ouder dan 1 kj.
7
11
2013 6:30 18:00 Hans van Heiningen
200 mtr + 1 rallenkooi + 1 slagnet
8
11
2013 6:30 18:00 Hans van Heiningen
wind eind van de dag draaiend naar zuid 200 mtr + 1 rallenkooi + 1 slagnet
Helgoland merel terug, 's ochtends groepjes barmsijs overtrekkend
9
11
2013 8:00 15:00 Peter van Horssen
wind w van 7 > 6 > 5 bft, kleine buitjes,
eerst 80 meter op windluwe plekken, daarna 150
tamelijk tam, trek van kramsvogel, spreeuw (tapijt formatie), houtduif en een enkele vink
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10
11
2013 7:30 18:00 Michiel van der Weide, Peter van Horssen
frisjes wind NW 6 > N5, hele dag kleine buitjes soms met hagel 230 + slagnet + 1 rallenkooi
leuk dagje, mooie luchten. Houtsnip, sperwer rond de baan. Lichte trek van spreeuw, kramsvogel en vink.
11
11
2013 6:30 18:15 Michiel van der Weide & Peter van Horssen
wind varieerend tussen zuid en zuidwest (4-6), eind van de dag paar buitjes
235 meter + 1 rallenkooi + 1 slagnet
Prima treknacht, heldere nacht met noordenwind. Het zwarte peleton zet weer even aan, laatste merel in laatste ronde met london ring. In
ochtend vertrek (!) van koperwiek en kramsvogel > zuid west.
12
11
2013 11:30 18:00 Michiel van der Weide & Peter van Horssen
ochtend (en nacht er voor) eindeloze mot regen, na 13:00 opklaringen en nw 4 150 + 1 slagnet
13
11
2013 7:00 17:00 Peter van Horssen
150 meter + slagnet
laatste vangdag van het seizoen. Goede tjiffen dag. Baan al deels ontmanteld, morgen de rest. Meerdere houtsnippen rond de baan. Grote
jager (de vogel) maakt een rondje door de kroonspolders.

26

Bezoekersaantallen
wekelijks worden (minimaal) drie excursies gegeven voor belangstellenden die de baan willen bezoeken. In 2013
zijn er in totaal 312 excursie gasten ontvangen op de vinkenbaan.

Figuur 15 dagsom bezoekers 2013
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