Jaarverslag 2016
Vogelringgroep Derde KP Vlieland
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Voorwoord
De ringgroep bestaat uit 8 ringers:
 Gerrit Bochem
 Henri Bouwmeester
 Frank Majoor
 Mark Collier
 Holmer Vonk
 Peter van Horssen
 Erik Kleyheeg
 Stef Waasdorp

Voor U ligt het jaarverslag van de Vogelringgroep Derde KP
Vlieland. Het resultaat van vele uren ringen in de Derde Kroon’s
polders te Vlieland.
Dit verslag gaat over de het jaar 2016.
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.

Doel van dit verslag is een algemeen beeld te geven van de
resultaten.

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.

De ringaantallen per dag zijn terug te vinden op
http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=49
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 2016. De Oosterse tortel is een nieuwe soort voor de ringbaan.
Tabel 1. Ringaantallen Ringgroep Derde KP Vlieland 2016
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Soort
Appelvink
Baardman
Beflijster
Bladkoning
Blauwborst spec.
Blauwe Kiekendief
Boerenzwaluw
Bokje
Bonte Vliegenvanger
Boompieper
Bosrietzanger
Braamsluiper
Bruine Boszanger
Cettis Zanger
Draaihals
Ekster
Fitis
Fluiter
Geelgors
Gekraagde Roodstaart
Goudhaan
Grasmus
Graspieper
Groenlandse Tapuit
Groenling
Grote Barmsijs
Grote Lijster

Som
1
20
7
21
4
1
3
8
21
27
3
78
1
1
3
1
311
1
2
50
963
85
112
3
21
6
1

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Heggenmus
Houtduif
Houtsnip
IJsvogel
Keep
Klapekster
Kleine Barmsijs
Kleine Karekiet
Kneu
Koolmees
Koperwiek
Kramsvogel
Merel
Noordse Goudvink
Oosterse Tortel
Paapje
Pestvogel
Pimpelmees
Putter
Rietgors
Rietzanger
Roodborst
Roodborsttapuit
Roodmus
Siberische Braamsluiper
Siberische Tjiftjaf
Sijs
Sperwer
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296
1
26
2
62
2
21
276
7
47
1088
375
4629
1
1
17
12
64
1
133
149
2930
2
4
1
1
2
11

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Sperwergrasmus
Spreeuw
Sprinkhaanzanger
Staartmees
Struikrietzanger
Taigaboomkruiper
Tapuit
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Vink
Vuurgoudhaan
Waterhoen
Waterral
Waterrietzanger
Watersnip
Winterkoning
Witgesterde Blauwborst
Zanglijster
Zwarte Roodstaart
Zwartkop
Totaal

5
545
46
2
5
1
7
483
1
320
114
19
2
137
1
9
312
20
688
1
3668
18302

Figuur 1 Totaal aantal gevangen vogels per dag 2016 (de grijze lijn geeft de gemiddelde dagwaarden 1997-2012 weer).
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Figuur 2 Vanguren per dag in 2016.
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Verloop van het vangseizoen 2016
Het aantal gevangen vogels in 2016 is ongekend hoog, totaal zijn er 18302 vogels gevangen. In figuur 1 is te zien dat vrijwel de gehele
vangperiode bovengemiddeld veel vogels gevangen zijn. Van Zwartkop, Merel, Roodborst , Goudhaan en Koperwiek zijn hoge aantallen
gevangen. Naast de goede dagvangsten werd er het vangseizoen ook gekenmerkt door vrijwel continue goed vangweer, slechts 1 dag is er
wegens slecht weer niet gevangen.

In de figuren 3 t/m 14 staat, van een selectie van soorten, het doortrekverloop van het seizoen 2016.
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Figuur 3 Dagsom van Blauwborst

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

Figuur 6 Dagsommen van Goudhaan en Roodborst.
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Figuur 7 Dagsommen van Kleine Karekiet en Rietzanger.

Figuur 8 Dagsommen van Keep en Vink

9

Figuur 9 Dagsommen van Waterhoen en Waterral.

Figuur 10 Dagsommen van Tuinfluiter en Zwartkop.
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Figuur 11 Dagsommen van Koperwiek, Zanglijster

Figuur 12 Dagsommen van Kramsvogel , Merel

Figuur 13 Dagsommen Fitis, Tjiftjaf.

Figuur 14 Dagsommen Koolmees, Pimpelmees.
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week

datum

34

start

end

observers

weather

remarks

23-8-2016 5:30

20:00

34

24-8-2016 5:00

20:30

Peter van Horssen & wind variabel, zwak, eerst zw > z > zo
Karin Verspui
en uiteindelijk o, bewolking tot 11 uur
7/8 daarna onbewolkt
Peter van Horssen & wind z zo 2-4, geen bewolking, 25
Karin Verspui
graden

34

25-8-2016 5:30

16:30

Peter van Horssen
en Karin Verspui

34

26-8-2016 5:30

19:00

35

27-8-2016 5:30

17:00

35

28-8-2016 5:30

16:00

35

29-8-2016 5:30

15:00

35

30-8-2016 5:30

17:00

35

31-8-2016 5:30

9:30

35

1-9-2016

6:00

18:00

Peter van Horssen
en Hans van
Heiningen
Peter van Horssen
en Hans van
Heiningen
Peter van Horssen,
Hans van Heiningen
Peter van Horssen,
Hans van Heiningen
Peter van Horssen,
Hans van Heiningen
Peter van Horssen,
Hans van Heiningen
Henri Bouwmeester
en Peter van Zwol

35

2-9-2016

6:00

14:30

Henri Bouwmeester
en Peter van Zwol

36

3-9-2016

6:15

14:30

Henri Bouwmeester
en Peter van Zwol

ZO 3, snel 25 graden. prima te doen
met een zeewindje. Na drieen viel die
weg een werd het tropisch
20 graden, koel windje van zee, rond
10 uur een licht buitje en een
donderklap boven zee
ochtend weinig wind (Oost1) en
onbewolkt, na 14 uur NO6
Wind: west 2/3, toenemend 6,
onweersbui rond 09:00.
Wind draaiend NW 6, N 5

grote bonte specht in hout en door naar W, 3 x torenvalk ov. trek van
witte kwik, groenling, kneu. 2e dag voor struikrovers. lekker dagje !
Opnieuw lekker dagje, s middags in de hitte even een dipje, trok later
weer aan. Trek van buizerd, wespendief , boerenzwaluw, kneu, witte
kwik, gele kwik

gezellig, weer een turkse tortel zingend in het hout, sperwer tp en trek
van kneu, boerenzwaluw, witte kwik. Zwartkop met HIDDENSEE ring
opnieuw prima dag, weinig zichtbare trek( vnl boerenzwaluwen)

Enkele tapuiten binnen de opstelling. Roodmus nabij. Waterral
ontsnapt uit mistnet.

Wind noord 4, draaiend west 2

Droog, wind NW 2 -> 4 bft, temp
minim 18 en max 20 graden.
bewolking 7-8->6/8->4/8.

Weinig zichtbare beweging van vogels, later op de ochtend goede
trek van boerenwaluw en gedurende hele middag meerdere
buizerden, bruine kieken. Waarneming : 2 blauwe reiger in de
gortdroge polder, sperwer jagend tussen de netten. op de baan
mager jaar voor bramen en lijsterbessen en natuurlijk wel weer heel
goed jaar voor bessen Amer. vogelkers. Verslag later op
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl

Droog, bewolking 8/8->7/8->6/8, temp
minim 16 en maxim 19 graden, 3
regendruppels
Droog, wind van WZW 5 bft -> NW 3 Amper vogels in het terrein. Overdag weer wat lichte trek van
bft, bewolking 7/8-> 3/8, temp minim
boerenzwaluwen, enkele huiszwaluwen, een paar groenpootruiters
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17 en max 22 graden.

36

5-9-2016

7:00

17:00

Henri Bouwmeester
en Peter van Zwol

36

6-9-2016

6:15

16:45

Henri Bouwmeester
en Peter van Zwol

36

7-9-2016

6:15

16:30

36

8-9-2016

6:15

14:30

Henri Bouwmeester
en Peter van Zwol
Henri Bouwmeester
en Peter van Zwol

36

9-9-2016

6:15

15:00

37

10-9-2016 6:30

14:30

37

11-9-2016 6:30

14:45

37

12-9-2016 6:45

15:00

37

13-9-2016 6:45

15:45

Henri Bouwmeester
en Peter van Zwol
Henri Bouwmeester
en Peter van Zwol.
Henri Bouwmeester
en Peter van Zwol
Henri Bouwmeester
en Peter van Zwol
Henri bouwmeester,
Peter van Zwol en
Wim Eversdijk.

over de gortdroge polder. Koolmees teruggevangen uit
nestkastenproject NIOO en ook 2 ongeringde zwaar in postjuveniele
rui verkerende exemplaren. Verslag later op www.ringersdagboekhenri.blogspot.nl
Droog, wind NNW 4->2 bft, temp
Gisteren niet gevangen wegens langdurige regen en te harde wind.
minim 17 en max 22 graden.
Vandaag waren er weer nieuwe vogels op het eiland gearriveerd.
Bewolking 6/8->3/8.
Vooral tapuiten, gekraagde roodstaarten en bonte vliegen. Draaihals
in dijknetje" gevangen. Roodmus is retour van 29 Augustus en is aan
het vermageren... vandaag 10 vogels op het slag gevangen
Droog, bewolking gehele dag 8/8,
Lekker dagje. Goede aankomst van nachttrekkers, vele dag-actieve
wind ZZW 4->2 bft, temp minim 17 en vogels echter in mindere aantallen. Waterral in mistnet, de kooien
max 22 graden.
staan nog niet. Sperwer-vrouw in mistnet en sperwer-vrouw op het
slag gevangen, tuinfluiter met bling-bling-STAVANGER-ring. Goede
aantallen tapuiten op het eiland maar beperkt op de baan wegens
graafwerkzaamheden elders in de polder. Eerste voorzichtige trek van
roodborst en heggenmus. Verslag later op www.ringersdagboekhenri.blogspot.nl
Droog, bewolking 8/8 tot circa 12 uur,
daarna 2/8->0/8
Droog, temp minim 17 en max 23
Voor het eerst deze periode een ritsel-index tijdens het openzetten.
graden, wind 4 bft ZO->2bft->5bft ZW. Goede aankomst van vooral meutes zwartkoppen. Zwartkop 1 KJ met
Bewolking gehele sessie 0/8.
Bruxelles-ring gecontroleerd. fitissen, tjiffen, bonte vliegen en gekr
roodstaarten en tapuiten lijken even door te zijn. Vangsten daarvan
nog slechts broodmager spul. Na gisteren ook totaal geen waterrallen
meer gemerkt. Koolmees-terugvangst = NIOO. Verslag later op
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl
Droog, temp minim. 17 en max. 21
graden, wind 3 bft -> 5 bft. ZW
Droog, bewolking 2/8->8/8
Droog, bewolking 4/8 -> 2/8 -> 3/8
Droog, bewolking 8/8->4/8->2/8
Droog, temp minim 19 en max 26
graden

14

37

14-9-2016 6:45

16:15

Henri bouwmeester,
Peter van Zwol en
Wim Eversdijk.

37

15-9-2016 6:45

21:00

37

16-9-2016 6:30

16:30

38

17-9-2016 6:46

16:15

38

18-9-2016 6:45

16:00

38

19-9-2016 6:45

16:30

Henri Bouwmeester,
Peter van Zwol en
Wim Eversdijk
H Bouwmeester,
P.van Zwol, Wim
Eversdijk, vanaf
10:30L.Kelder en
vanaf 11:00
G.Bochem en A
Taam
G.Bochem en
A.Taam
G.Bochem en
A.Taam
G.Bochem, A.Taam
en C.Zuhorn

38

20-9-2016 6:30

15:30

38

21-9-2016 6:30

17:00

38

22-9-2016 6:30

38
39

Droog, bewolking 0/8, af en toe beetje Blackcap reprise... maar lekker verspreidoverdedagvangsten.
sluier, temp minim 19,5 en max 29
Duidelijk mindere goeden na de olympiers van gisteren. 1 controle
graden, wind oost 3 bft->4 bft.
zwartkop Brussels. Op circa 15 mtr hoogte vliegende legerheli, 2
maaisel-afvoerende vrachtwagens, 2 botanisch maaiers en 1 kraantje
waren kennelijk de juiste omstandigheden om een struikrietzanger te
vangen.....
Droog, wederom warm, bewolking
8/8->6/8
rustig bewolkt weer later toenemende
wind met mini buitje en beetje zon

Controle Zwartkop Bruxelles.

rustig nazomer weer

1 waterral langs vleugel rallenkooi 2 torenvalken 1 buizerd

mooi rustig weer weinig wind later
aantredend naar kracht 4
rustig weer goed uit te houden

1 sperwer 1 kiekendief 1 buizerd

G.Bochem en
A.Taam C.Zuhorn
G.Bochem en
C.Zuhorn Jan Visser

rustig weer begon fris later goede
temperatuur
mooi rustig weer weinig wind later
aantredend naar kracht 3

14:30

G.Bochem en
C.Zuhorn Jan Visser

mooi rustig weer weinig wind later
aantredend naar kracht 3

23-9-2016 6:29

15:00

G.Bochem C.Zuhorn bewolkt maar wind stil in de morgen
en J .Visser
later draaiend en toenemende wind

24-9-2016 6:30

13:00

G.Bochem en
C.Zuhorn

winderig uit het zoo 4 tot 5 met zon

15

1 slechtvalk 1 man sperwer 1 buizerd in het hout 1 torenvalk 2 blauwe
reigers verder weinig waargenomen trek, 1 ral in kooi, 1 in mistnet
roodborsten beginnen nu ook door te komen. Eerste bladkoningen
zijn er ook weer.
1 slechtvalk 1 torenvalk 20 tal boerenzwaluwen tuinfluiter met
stavanger bling bling ring
buizerd groenpoot ruiters 60 tal graspiepers op het veld1 zwartkop
met brusselring vandaag de laatste 2,3 ringen gebruikt dat heb je als
je 3 dagen al boven de 200 vogels vangt dan gaat het harder dan
verwacht en de bestelde ringen zijn nog niet binnen
Vandaag veel vogels maar wel eentonig. Dag record zwartkop 319.
Verder nog 2 sperwers, 1 buizerd, 1 Blauwe reiger en wat
boerenzwaluwen.
2 man sperwers in het hout 1 man torenvalk groep spreeuwen verder
geen zichtbare trek zonder zwartkoppen geluid toch nog 161
zwartkoppen havik doortrekkend 1 kieft
2 torenvalken vlak bij de netten maar niet kunnen vangen 1 sperwer
bij de net banen 5 boerenzwaluwen 1 blauwe reiger

39

25-9-2016 6:30

14:15

G.Bochem en
C.Zuhorn

39

26-9-2016 6:20

14:00

39

27-9-2016 0:00

0:00

G.Bochem en
C.Zuhorn
G.Bochem en
C.Zuhorn

39

28-9-2016 6:30

13:00

39

29-9-2016 7:30

11:30

39

30-9-2016 6:30

14:30

40

1-10-2016 6:30

15:30

40

2-10-2016 6:30

40

stevige wind kracht 5 uit ZZO in
middag even rustiger maar al gauw
weer toenemend

G.Bochem en
C.Zuhorn
G.Bochem en
C.Zuhorn
G.Bochem en
C.Zuhorn
G.Bochem en
C.Zuhorn

veel wind uit de verkeerde hoek voor
de meeste netten
heel veel warme wind en weinig
vogels
winderig uit het wzw 4 tot 5 met zon

10:30

G.Bochem en
C.Zuhorn

buiig weer met wind uit zuid

3-10-2016 6:30

15:00

G.Bochem en
C.Zuhorn

mooi weer met iets te harde wind,
wind later aantrekkend naar kracht 5

40

4-10-2016 6:33

15:30

40

5-10-2016 6:30

15:00

40

6-10-2016 6:30

15:45

G.Bochem en
C.Zuhorn en Rob
Meijer
G.Bochem en
C.Zuhorn en Rob
Meijer
G.Bochem en
C.Zuhorn en Rob
Meijer

bewolkt met dreigende buien maar
gingen of boven of onder langs

op meeste netten te veel wind 6 tot 7
bfr
begon rustig later weer een stevige
wind 2 naar 5 bfr en koud
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1 boerenzwaluw 3 torenvalken steeds bij de netten 1 sperwer 2x
zwartkop met Brussel ring
1 bokje 1 bruine kiekendief 2 torenvalk waarvan er 1 ontsnapte 1
goudplevier
1 vrouw blauwe kiekendief, 2 torenvalken, 1 buizerd, 60 tal
graspiepers, en enkele tapuiten, 4 bokjes en 2 watersnippen.eindelijk
iets van dagtrek zichtbaar vink, sijs, witte kwikstaat.
1 buizerd 1 torenvalk 1 sperwer verder eiland leeg en veel wind
waterral klapte weer uit het net 2 snippen uit netbanen
geen vogel te zien torenvalk in het hout maar gelukkig nog wel mijn
2de ijsvogel voor Vlieland
1 torenvalk 1 huiszwaluw geen zichtbare trek ook geen vangsten
1 bruine kiekendief 1 slechtvalk 1 torenvalk 2 boomvalken 1 buizerd 1
huiszwaluw wat merels in de ochtend vandaag eerste roodborst op
het slag geslagen ook eindelijk wat meer vogels in het hout al waren
dit voornamelijk zwartkoppen bij openen alleen pad en u net open
vanwege naderende zware bui die toch niet over kwam daarna rest
open geschoven
17 blauwe reigers richting zw, veel trek lijster achtigen en roodborst
en andere kleine vogels, 1 waterral uit kooi ontsnapt. om 10:00
begonnen met dicht gooien netten na leeghalen i.v.m. regen bui
daarna niet meer open gedaan door constante buien.
1 velduil langs het lange net in de ochtend. Verder 1 vr blauwe
kiekendief, 2 buizerd, 1 slechtvalk, 1 boerenzwaluw, 3 blauwe reigers.
Veel trek van roodborst, goudhaan en wat lijsters. waterral wel
gehoord niet gevangen. gr gele kwik over vliegend. roodborst met
Helgoland ring.
na eerste ronde meeste netten dicht door grote hoeveelheid en te
harde wind rond 12 uur weer wat meer opengeschoven veel trek
lijsters en koperwiek roodborst even 1 beflijster in het hout
2 bokjes op het veld 1 gr gele kwikstaart 1 sperwer over waddijk 1
vrouw blauwe kiekendief rest volgt later in de avond
begon met alles open na tweede ronde eerst alles dicht door
hoeveelheid vogels na excursie weer alles open de voorspelde
windkracht 5 was er niet en eerste ronde normale hoeveelheid vogels

40

7-10-2016 6:30

16:00

G.Bochem en
C.Zuhorn en Rob
Meijer

40

7-10-2016 17:15

19:45

41

8-10-2016 7:15

19:45

Henri Bouwmeester
en Holmer Vonk
Henri Bouwmeester,
Holmer Vonk, Marc
van der Aa

41

9-10-2016 7:30

16:30

Henri Bouwmeester,
Holmer Vonk, Marc
van der Aa

41

10-102016

7:30

23:59

Henri bouwmeester,
Holmer Vonk, Marc
van der Aa en Peter
van Zwol.

41

11-102016

7:30

19:30

Henri Bouwmeester,
Holmer Vonk, Marc
van der Aa en Peter
van Zwol.

daarna liep het vol nog 1 jun blauwe kiekendief 2 bokjes en 3
watersnippen en in de middag veel graspiepers maar door de wind
slecht te vangen
rustig bewolkt weer later toenemende 1 groene specht even in het hout 1 beflijster in het hout leek naar het
wind beetje zon
water te trekken maar toch niet 2 bokjes bij riet net 14 kruisbekken
overvliegend 6 blauwe reigers richting texel verder veel graspiepers 2
kramsvogels even op het veld
Aan het eind van de middag gaat de nieuwe ploeg tot donker alvast
even in training op de baan.
Wind oost 3->1 bft, bewolking 5/8In eerste ronde ontsnapt Smelleken uit 'dijknetje', alle vangsten keurig
>8/8->7/8, temp minim 11 en max 13 netjes in een gestage stroom over de gehele dag verdeeld, aan het
graden. Eind vd middag af en toe licht eind van de middag enkele korte lichte buitjes, een aantal netjes daar
buitje.
aan voorafgaand gesloten. In avondschemering verschenen ineens
circa 55 boerenzwaluwen die richting NW duidelijk ergens nabij zijn
gaan slapen. Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl
In de loop van e dag in frequentie
We waren al voorbereid op naderende buien. Aanvankelijk bleef het
toenemende buien. Wind oost 1 naar een tijdje droog maar drongen de buien zich toch het eiland op.
3 bft, temp minim. 3 en max 12
Steeds voor de buien sloten we de netten of brachten de meters terug
graden.
tot circa 50 m. Opnieuw aankomst van vele soorten vogels met
nadruk wederom op roodborst, graspieper, goudhaan, tjiftjaf, maar
ook merels, koperwieken en zanglijsters. Controle van zwartkop met
Hiddensee-ring. En vandaag natuurlijk de vangst van een vermeende
Stejnegeri's Roodborsttapuit. Foto's en later verslag op
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl
Enkele graden grondvorst, verder
Na 14 mm neerslag in afgelopen etmaal was het nu bij aanvang zo
droog, wind 3 bft -> 0-1 bft ONO,
goed als helder, dus vorst aan de grond. Slagnet bevroren...Controle
bewolking 2/8 -> 4/8 -> 1/8
goudhaan met glimmende STAVANGER-ring. Struikrietzanger uit
Sept teruggevangen. En... 1 van de 2 struikrietzangers van
September nu nog teruggevangen ! Nu nog zien of weblog
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl een keer weer bijgewerkt kan
worden.
Lichte regen (1mm) tot 10:30 uur,
Wegens lichte regen begonnen met beperkte opstelling van 50 mtr,
wind oost 0-1 bft naar 5 bft oost, temp en vanaf 10:30 uur langzaam aan rest van de opstelling geopend. Bij
minim 9, max 11 braden, bewolking
eerste licht kwamen vele lijsters, vooral koperwieken, het eiland op,
8/8->6/8->8/8.
resulterend in de eerste echte koperwiekengolf van het seizoen.
Terugvangst van pimpel 1 x NVO en 1 ex met kleurringen van NIOO.
Tevens 1 koolmees van NIOO. Waarnemingen van groepjes
barmsijzen, slechtvalk jagend in de polder en meer wegtrek dan
slapers van de koperwieken bij het vallen van de nacht. Verslag later
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op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl
41

12-102016

7:30

19:30

Henri bouwmeester,
Holmer Vonk, Peter
van Zwol en Marc
van der Aa.

41

13-102016

7:30

17:00

Henri Bouwmeester,
Holmer Vonk, Peter
van Zwol en Marc
van der Aa.

41

14-102016

7:30

18:00

42

15-102016

9:00

18:30

Henri Bouwmeester,
Holmer Vonk, Peter
van Zwol en Marc
van der Aa.
Henri Bouwmeester,
Holmer Vonk, Peter
van Zwol, Marc van
der Aa, na 16 uur
afgelost door Berry
Striekwold.

42

16-102016

7:30

19:30

Henri bouwmeester,
Holmer Vonk, Berry
Striekwold en Peter
van Zwol.

Droog, bewolking 6/8->7/8->5/8, temp De regendreiging (buientrein net ten noorden van de eilanden) ten
minim 9 en max 11 graden, wind Oost tijde van de eerste ronde viel mee, het bleef droog. De verwachte
5->6 bft.
lijsters kwamen in veel geringere aantallen, al waren er nog steeds
grote aantallen vogels op het eiland. Dagtrek ook aanzienlijk
zwaarder dan voorgaande dagen. Waarneming : jagende Slechtvalk,
groep circa 20 kruisbekken -> NO. Verslag later op
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl
Droog, bewolking hele dag 8/8, wind 6 En weer geen Bergheggenmus..... Bij aanvang flink aankomst van
bft Oost, temp minim 8 en max. 10
merels en voor het eerst in mindere mate Roodborsten. De harde
graden.
wind noodzaakte ons om slechts met de luw staande netten te
vangen. Buizerd en Klapekster ontsnapt uit net. In de plassen in de
polder 3 x 2 bonte strandlopers. Slechtvalk jakkerend over de baan.
Verder vloog er eigenlijk van alles wel wat maar erg onoverzichtelijk.
Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl
Droog, wind 5-6 bft oost, bewolking
8/8->7/8->8/8
Rgen tot aanvang, daarna tot circa 12 En weer geen bergheggenmus..... Laat begonnen wegens
uur af en toe miezermotregen. Wind
(spannend) regenfront dat de begrenzing precies langs de oostpunt
oost 0-1bft omgaand naar
van het eiland had liggen. Na openen netten nog af en toe
miezermotregenbuitjes, wegvallende wind en een met nevel
dichttrekkend landschap (het leek wel november). Bij start in de
ochtend en bij breken bewolking na de middag goede aantallen
binnenvallende vogels, vooral lijsters. Enige tijd klapekster in het
hout... alsmede enkele malen grote lijster. meermalen torenvalkje
uitkijkend langs de rand van de vangopstelling. Groep circa 150
kneutjes in de polder. Verslag later op www.ringersdagboekhenri.blogspot.nl
Droog, wind zuid 4->5 bft , bewolking En weer geen..... Best wel weer aankomst, maar het viel rond het
7/8 -> 5/8 -> 3/8. temp minim 8 en
middaguur behoorlijk terug, fitte vogels doorgetrokken, wij vingen
max 17 graden celcius.
ineens allemaal graatmagere lijsters.... Goede dagtrek maar weinig
daarvan bleef hangen. Holmer hoorde een Pallas Boszanger. Paar
maal groepje mezen gezien.... In laatste ronde een siberische
Braamsluiper, waarschijnlijk ssp. blythi, DNA moet uitsluitsel geven.
Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl
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42

17-102016

8:45

19:30

42

18-102016

8:30

13:00

42

19-102016

7:30

17:00

42

20-102016

7:30

19:30

42

21-102016

7:30

19:30

Henri Bouwmeester,
Holmer Vonk, Berry
Striekwold, Peter van
Zwol.

vanaf start droog en opklarend. Temp
minim. 10 en max. 15 graden, wind Z
4 bft -> 2 bft -> 4 bft , bewolking 8/8
_> 4/8.

Later gestart vanwege regen, 2,5 mm afgelopen nacht en vroeg
ochtend. Meteen vanaf openzetten netten stuiterde het vol met vooral
merels, goudhanen en zwartkoppen. Geluid ruim een uur uitgezet.
Meeste merels meteen na aankomst door. Vangsten klapten rond
middaguur snel in. Terugvangst van Goudhaan met wederom
blingbling Stavanger-ring. Waarneming overvliegende geelgors,
groepje baardman, groepje mezen, regelmatig kneuen, graspieper. In
de zonnige middag genoten we van honderden insectenvangende
spreeuwen. Verslag misschien ooit nog op www.ringersdagboekhenri.blogspot.nl
Henri Bouwmeester, In nacht en vroege ochtend 8 mm
De eerste regen werd afgewacht met gesloten netten, daarna in een
Holmer Vonk, Peter regen, daarna bewolking 8/8 -> 6/8 -> droog en windluw window de kans schoon gezien om toch nog een
van Zwol en Berry
8/8, Wind ZZW 1 bft -> 4 bft, temp
aantal achter de buien binnenvallende vogels te ringen. Grote
Striekwold.
minim 11 en max 13 graden.
afwezige vandaag was naast de bergheggenmus de koperwiek, de 1e
trekgolf daarvan zit er kennelijk op. In de polder regelmatig
rondjagende slechtvalk. Sterke toename spreeuwen in de polder,
maar de slaapplaats gaat momenteel op de schop/shovel.... Om
13:30 uur alle netten gesloten op naderen van langdurend regenfront.
Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl
Henri Bouwmeester, Droog na regen in het donker. wind 2 Na 35 mm regen sinds gistermiddag en de nacht nu droog op enkele
Holmer Vonk, Peter bft -> 4 bft, NW -> N. temp minim 7,2 druppels na. Met het water kwamen kennelijk ook de waterrallen.
van Zwol, Berry
en max 13,3 graden.
Geen aankomst zangers, hoewel later op de ochtend duidelijk enkele
Striekwold.
groepjes vogels kwamen invallen met stukken betere condities dan de
graatmagere achterblijvers die we in de eerste rondes vingen.
Controle van zwartkop met HELGOLAND-ring. Kleine karekiet met
vetgraad 7 en 14,9 gram. Struikrietzanger uit Sept teruggevangen.
Verslag later op www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl
Henri Bouwmeester, Droog tot 11:30 uur, 7 mm regen tot
Begonnen met 150 mtr net, tijdens regen van 11:30 tot 13:30 uur alles
Holmer Vonk, Berry 13:30 uur, wind 5-6 bft tot 10:30 uur
dicht, daarna 250 mtr open. Roodborsten kwamen over gehele dag
Striekwold, Peter van
als legionairs de polder inrollen. Verder tevens veel goudhanen en
Zwol.
tjiftjaffen. Na de regen ook binnenvallende lijsters. Merel
gecontroleerd KOPENHAGEN. We hadden voor ons doen ook nog
een berg heggenmussen maar geen..... Verslag ooit op
www.ringersdagboek-henri.blogspot.nl
Henri Bouwmeester, Droog tot 08:30 uur, daarna met
Korte hevige binnenkomst van veel vogels over veel soorten, als
Holmer Vonk, Berry intervallen korte buien. Bewolking 6/8- gisteren maar meer lijsters. Tussen 08 en 10 uur geluid uit en deel
Striekwold, Sietze
>8/8->8/8.
netten dicht. Kort een Appelvink in het hout, blauwe kiekendief-man
Dijkstra.
en slechtvalk.
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43

22-102016

7:30

19:30

43

23-102016

7:30

19:30

43

24-102016

7:30

19:30

43

25-102016

6:30

19:30

43

26-102016

6:30

19:30

43

27-102016

6:30

19:30

43

28-102016

7:00

19:15

44

29-102016

7:15

19:30

44

30-102016

6:00

19:00

Frank Majoor & Erik
van Winden hele
dag. Henri
Bouwmeester &
Holmer Vonk tot
10.30 uur. Jeroen
Nagtegaal vanaf
11.30
Frank Majoor, Erik
van Winden, Jeroen
Nagtegaal & Sietze
Dijkstra.
Frank Majoor, Erik
van Winden, Jeroen
Nagtegaal & Michiel
van der Weide
Frank Majoor, Erik
van Winden, Jeroen
Nagtegaal & Michiel
van der Weide
Frank Majoor, Erik
van Winden, Jeroen
Nagtegaal & Michiel
van der Weide
afgelost door Wessel
Slob
Frank Majoor, Erik
van Winden, Jeroen
Nagtegaal & Wessel
Slob
Frank Majoor, Erik
van Winden &
Wessel Slob
Frank Majoor, Maja
Roodbergen, Erik
van Winden &
Wessel Slob
Frank Majoor, Maja
Roodbergen, Erik

Zeer rustig en vrijzonnig.

Redelijk veel trek van lijsters en vinken. Totaal 7 pestvogels (1+4+2),
2 Grote Goudvink, sperwer man uit net ontsnapt, 3 Houtsnip.
Dagrecord Winterkoning. Blauwe Kiek was nieuwe Baansoort!

Zeer rustig en vrij zonnig.

Geelgors 1 & kl Barmsijs 2 in t hout. Tjiftjaf met Copenhagen ring. De
eerste goede Kramsvogeldag van dit seizoen.

Half tot zwaar bewolkt met stevige
oosten wind (5 bf)

Smelleken in t hout met graspieper in de klauwen. Roodborst met
Stavanger ring.

Half tot zwaar bewolkt zwakke
oostelijke wind

Veel merels in de eerste ronde daarna relatief rustig. Bij de slotronde
57 spreeuwen. Enkele Bokjes in de polder.

Half tot zwaar bewolkt zwakke
zuidelijke wind

Veel trek van Merel, spreeuw en Kramsvogel. Flink druk met de
vangsten tot 13 uur. Twee na beste dag ooit voor Merel.

Half tot zwaar bewolkt west 4
toenemend 5

Erg druk met Merels tot 12 uur. Daarna vrijwel niets meer in de
nettten. Man en vrouw Sperwer in het net in 1 ronde. Twee na
hoogste dag ooit voor Merel (daarmee gisteren naar plek vier terug
gebracht).
Erg rustig, nauwelijks aankomst. Hut geverfd.

Half tot zwaar bewolkt west 5
afnemend noordwest 4

Zonnig met zwakke noordwesten wind 's morgens aankomst van enkele groepen Kramsvogels. Vier
Pestvogels de hele middag tp. Verder rustig qua trek.
Bewolkt en vrijwel windstil
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Waanzinnige Kramsvogeltrek! Zeker 15.000+ langs vliegend. Verder
redelijk veel Merels. Pestvogel 's morgens vroeg 5 tp. Dagrecord

44

31-102016

6:00

18:30

44

1-11-2016 6:00

18:30

44

2-11-2016 6:00

19:00

44

4-11-2016 6:00

13:00

45

5-11-2016 6:30

18:00

45

6-11-2016 6:00

14:30

45

7-11-2016 7:00

16:15

45

8-11-2016 7:00

18:30

45

9-11-2016 7:00

18:30

van Winden &
Wessel Slob
Frank Majoor &
Wessel Slob

Frank Majoor &
Wessel Slob
Stef Waasdorp,
Japke van Belle, Bas
Kok vanaf 16u en
Major Frank tot 10u
Stef Waasdorp,
Japke van Belle en
Bas Kok
Bram ubels, Bas kok,
Sita van hoorn &
Maarten Vervoort
Bram Ubels, Bas
Kok, Sita van Hoorn
& Maarten Vervoort

's morgens bewolkt vrijwel windstil. 's
middags zonnig ZW2-3

Bewolkt. NW 4 toenemend N 5. 's
middags enkele lichte bui.

kramsvogel. En als toetje een OOSTERSE TORTEL 1kj in de avond
schemer ronde. Merel terugvanst zelf gerind op 1 nov 2014
Oosterse Tortel aanwezig tot 9.30, daarna weggevlogen richting ZO.
Twee maal Pestvogel in t hout. Redelijke Merel trek en ook nog restje
Kramsen. Merel vrouw adult met London ring (de Merels die we op
Vlieland ringen broeden in NO Europa en overwinteren vrijwel
allemaal in GB).
Twee maal Pestvogel in het hout. Twee keer groepje Spreeuwen met
slagnet gevangen. Een na hoogste aantal Waterral ooit.
1 pestvogel in hout, Goudhaan denemarken en spreeuw finland.
roodmus van gister weer terug

NW 4 -> NW 3. Half bewolkt met af en Klapekster in het hout, Geelgors, Blauwe kiek en Slechtvalk
toe een bui.
overvliegend.
NO 5, Licht bewolkt, veelal zonnig met Weinig nieuwe aankomst. Merels gemiddeld in slechte conditie.
gedurende de dag af en toe een
Ekster geslagen op slagnet. Vangsten vielen in de middag helemaal
kleine bui.
stil. Waarnemingen van Klapekster, Blauwe kiekendief, Slechtvalk,
Zwarte roodstaart, Smelleken, Bruine kiekendief en.... Maarten dacht
kortstondig een Bergheggenmus te zien op het pad bij de ringbaan
die al snel de bosjes invloog. Al snel vloog er een zangvogel uit de
bosjes hoog weg richting de Vliehors, mogelijk de vogel waar het om
ging. Het geluid van deze soort draaide. Na lange tijd posten en
zoeken niets meer gezien of gehoord...
NO 5 -> NO 3. Grotendeels bewolkt
1 Pestvogel in de netten en een groepje van vier op het slagnet
met opklaringen en buien.
gevangen. Merels in betere conditie dan gisteren. Kramsen wel in
slechte conditie. Klapekster en Geelgors in het hout.

Bram Ubels, Bas
Kok, Sita van Hoorn
en Maarten Vervoort
(tot 10:30)
Bram Ubels, Bas
Kok en Sita van
Hoorn tot 15:00
Erik Kleyheeg, Rob
bewolking 8/8, geen neerslag, wind
van Straaten, Robert ZO5
Timmers
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Houtduif nieuwe baansoort sinds 1997 !

45

10-112016

7:00

18:30

45

11-112016
12-112016
13-112016

7:00

15:00

7:00

18:30

7:00

15:00

46
46

Erik Kleyheeg, Rob
van Straaten en
vanaf 17:30 Morrison
Pot
Erik Kleyheeg en
Morrison Pot
Erik Kleyheeg en
Morrison Pot
Erik Kleyheeg en
Morrison Pot

Tsja... op Vlieland raak je snel verwend
Pestvogel ARNHEM nvo
Laatste vangdag 2016 (opruimdag), komend jaar half augustus zijn
we er weer...

22

Bezoekersaantallen
Wekelijks worden (minimaal) drie excursies gegeven voor belangstellenden die de ringbaan willen bezoeken.
In 2016 zijn er in totaal 293 excursie gasten op de ringbaan ontvangen.

Figuur 15 dagsom bezoekers 2016
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