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Een heel bijzonder vangjaar. Het hele jaar door was het slecht vangweer.
Echt niet te geloven gewoon. Op heel af en toe een enkele dag na dan. Er
werden dan ook veel minder vogels gevangen dan in 2016. Maar grappig
genoeg wel precies even veel soorten. Er werden twee nieuwe baansoorten
gevangen.
Januari:
Heel weinig gevangen, maar op 22 januari wel een Grote Lijster (door Jan
en door Piet).
Februari:
In februari werd het zowaar nog even heel streng winterweer, maar vreemd
genoeg in het geheel geen koudetrek. Het bracht ons uiteindelijk wel wat
leuke vangsten op van Stormmeeuwen (waaronder 1 met Estische ring), en
onze eerste volwassen Blauwe Reiger ooit. Goeie actie van Tim.
Maart:
Eerste dag van de maand begon al meteen heel leuk, met vangsten van
Boomkruiper en 2 Boomleeuweriken (door Jan). Er werd relatief vaak maar
erg weinig gevangen. Pas op het einde van de maand werd het een beetje
leuk. Op de 24e ving Piet (Admiraal) een Rouwkwikstaart. Erg leuk, die
vangen we niet elk jaar. Daarnaast ook nog 2 Witte Kwikstaarten. Op de 26e
ving Leo de eerste Kleine Plevier. Onze vroegste ooit. Daarnaast zowaar
ook een Grote Barmsijs (de enige van het hele voorjaar). Op de 28 e een
tweede Kleine Plevier.
In totaal 122 vogels verdeeld over 19 vangdagen. Dat is bepaald niet veel.
😊
April:
En weer megaslecht weer de gehele maand. Doelsoorten voor april zijn altijd
Kleine Plevier en Beflijster. Op die twee soorten zijn onze vanginspanningen
dan ook vooral gericht. Resultaat: 1 Kleine Plevier en 0 Beflijsters. Hoe erg
kun je het hebben?
Wel een hele bijzondere vangst deed Henk op de 7e. Slechts 4 vogels
(waarvan 2 al geringd ook nog eens), maar wel daarbij onze allereerste
Groenpootruiter ooit.

Op zaterdag 22 april een hele mooie vangst van nul vogels door
ondergetekende. Daar doe je het wel voor dus. 😊
Op de 23e een Zwarte Kraai door Leo. Dat is dan wel weer leuk, die vangen
wij niet ieder jaar.
Eind april de eerste Rosse Grutto’s (33), waarvan 24 op de 29 e (door Jan,
René en ondergetekende).
Mei:
Eerste dag van de maand mooi weer en gelijk ook een leuke vangdag: 59
vogels, w.o. 21 Rosse Grutto’s, een Paapje en een Groenlandse Tapuit. Ook
2 mei nog een mooie vangdag, met o.a. Kwartel, Zilverplevier, 5 Rosse
Grutto’s en een Kanoet. Daarna werd het toch allemaal wel heel erg minder.
Ook door het weer weer. Op de 17e hadden Piet en Vilppu toch weer een
hele mooie dag, met o.a. 2 Kwartels, Grote Karekiet (!), 2 Grauwe
Vliegenvangers en 2 Putters. Op 22 mei hadden André en Jan (op een
verder waardeloze dag) een Kwartel met een Belgische ring. Dat is ook altijd
leuk natuurlijk. Echt knallen werd het pas op de 27e. Slechts 15 vogels
geringd, maar wel een Kleine Plevier, Holenduif (onze tweede ooit), en een
Appelvink.
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Allemaal door ondergetekende. Voor dit soort vangsten moet je dus ook heel
scherp zijn (hahaha). Op 29 mei onze eerste Roodmus.
Juni:
En op de 1e van de maand gewoon weer meteen een Roodmus (door Jan).
De 2e (toen ik ving) was het helemaal kermis: slechts 17 vogels, maar wel
daaronder 2 Kwartels, een Kleine Bonte Specht, een Spotvogel, een
Boomklever (!), een Appelvink en 2 Roodmussen (waarvan 1 al geringd).
Een wel heel bijzonder kleurrijke ochtend.
Rest van de maand gewoon weer helemaal verkeerd weer. In juni kun je al
hele leuke trek hebben. Van hoog noordelijk broedende steltlopers die al
heel vroeg weer naar zuid gaan (met name Witgat en Zwarte Ruiter). Alleen
bij ons in de Castricaanse Driehoek merken wij daar alleen iets van bij lekker
doorstaande oostenwinden. En uiteraard, zoals ik al eerder schreef (hele
jaar slecht vangweer), hadden wij die in juni totaal niet.
Op 14 juni toch wel weer een hele mooie vangst: een Orpheusspotvogel
(door ondergetekende). Wat een ontzettend gaaf beestje. Ook weer een
typisch gevalletje van nachtelijke zwerf (zoals die buiten het trekseizoen
alleen plaats vindt bij zeldzame soorten (omdat zij geen partner kunnen
vinden)). Wat een geluk kun je hebben soms.
En dan op 18 juni opnieuw een superdagie: 58 vogels, w.o. Visdief,
Gierzwaluw (2) en Kuifmees. Alle 3 de soorten rest van het jaar NIET
gevangen (!). En dat met eerste 3 rondjes dichte mist. Ja, en weer door
ondergetekende. 😊
Leuke terugmeldingen deze maand: 1 Belgische Fitis, 1 Belgische Kleine
Karekiet en 1 Franse Rietzanger.
Juli:
Opnieuw dramatisch slecht weer de hele maand. Er werd een Koekoek
gevangen. Dat is leuk. Maar verder weinig en ook weinig bijzonders
(allemaal vanwege het hele slechte weer). Wel werden er eindelijk wat
steltlopers gevangen nu: 8 Kleine Plevieren, een Regenwulp, 45 Witgatjes
en 2 Bosruiters.
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Klinkt misschien als veel, maar is het absoluut niet. Gauw door naar de
volgende maand.
Augustus:
Het weer zat opnieuw niet mee. Slechts om de 2-3 dagen kon er gevangen
worden. Op de 5e eerste echte vangdag. Maar wel heel leuk, met o.a. eerste
Waterrietzanger. Op de 8e helemaal super. Ik was helemaal alleen (nacht
en dag). Maar wel 111 vogels, w.o. 4 Porseleinhoentjes, 2 Waterrietzangers,
3 Snorren (waarvan 2 ’s nachts) en een Paapje. Op de 10e (waar ik ook weer
bij was) o.a. Oeverzwaluw (onze enige dit jaar), Grote Karekiet en weer een
Waterrietzanger.
De 15e de topvangst van deze maand: een Turkse Tortel. In bijna 60 jaar tijd
onze derde ooit pas. Hele knappe vangst van Jan.
Op de nacht van 21 op 22 augustus ving Tim een doodshoofdvlinder in de
netten (die eigenlijk stonden om Porseleinhoentjes te vangen). Volgende
ochtend kwamen velen kijken. Het betreft hier dan ook een uiterst zeldzame

en zeer tot de verbeelding sprekende soort. Deze dag ook onze derde
Grote Karekiet van dit jaar. Zo vang je ze nooit, zo vang je er gewoon
3.
Op de 23e een hele superleuke vangst van een Kemphaan.
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Daarna opnieuw slecht vangweer, met op de 29e wel nog een Draaihals
(onze enige dit jaar).
September:
Eerste helft van de maand opnieuw gewoon superslecht weer. Weinig over
te melden dus, behalve dat er op de 16e (ook met superslecht weer) een
Dwerggors werd gevangen. Het leek het startsein van een periode met iets
betere vangsten, want op de 17e een hele mooie vangdag met maar liefst
273 vogels, w.o. Zwarte Mees, 1e Bladkoning en zowaar ook nog een
Siberische Sprinkhaanzanger. Hoe mooi kun je het hebben. Maar daarna
toch weer heel slecht, met alleen af en toe een bladkoning. Wel heel leuk

was de vangst van een Sperwergrasmus op de 22e met een ring NVO (niet
van ons). Ook op de 23e een leuke vangdag, met o.a. Bokje, 3 Bladkoningen
en zowaar een Struikrietzanger. Op de 28e leuke vangst van een
Buidelmees. Hele stoere vangst van een Buizerd op de 9 e door
ondergetekende was toch ook wel erg leuk. In totaal deze maand 19
Bladkoningen.
Oktober:
Eerste week van de maand opnieuw alleen maar kloteweer. Dat wil je niet
in oktober (de ultieme trekmaand). Op 8 oktober een gaatje. Even één dag
mooi weer. Schitterende vangdag, met 229 vogels, w.o. 22 Oeverpiepers
(waarvan 1 met Stavanger-ring) en een Bosgors (!). De laatste was een
nieuwe baansoort. Langverwacht en zo lang op gehoopt. En dan vang je
hem gewoon in een jaar met het meest slechte weer ooit. Alles kan kennelijk.
Dag daarna meteen weer gewoon ZW-6. Zo 2017. Pas op de 18e opnieuw
een gaatje. En meteen weer een hele mooie vangdag: 251 vogels, w.o.
Buidelmees, 12 Baardmannetjes, Sperwergrasmus en 26 (!)
Vuurgoudhaantjes.

Vuurgoudhaantje

Foto: Richard Reijnders

Op de 19e een heel laat Paapje. Op de 26e een Beflijster (onze enige dit
jaar).

Goede vangsten evenwel van Waterpieper (21), Oeverpieper (43) en
Bladkoning (44). Dat zou je dan weer niet verwachten met zulk slecht weer.
Maar aan de andere kant toch ook weer wel, want alle drie zijn soorten die
je vaak ook met slecht weer heel aardig kunt vangen. Maar dat we 65
Bladkoningen wisten te vangen dit jaar is toch wel echt bizar.
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November:
Ook nu weer eerste week van de maand heel matig weer. Op de 7 e een
gaatje en dan zie je dat niet alleen wij, maar ook de vogels daar vaak toch
wel op zitten te wachten. Maar liefst 358 vogels werden gevangen,
waaronder een Deens geringde Sperwer.

Sperwer

Foto: Richard Reijnders

143 (!) Merels, en 81 Koperwieken. Maar goed dat er een goede bezetting
was. Daarna stortte het allemaal weer een beetje in, maar wel op de 9 e
mooie vangst van Jan van een Dodaars. Laatste daarvoor was op 22
november 1990.
Er was een invasie van Grote Barmsijzen, maar door het overheersend hele
slechte weer konden wij daar weinig vruchten van plukken. Op de 25 e
opnieuw even een gaatje, en werden er toch 54 van gevangen.
Op de valreep (op de 30e) nog even een vette nieuwe baansoort: een Humes
Bladkoning. Na de Bosgors tweede nieuwe baansoort dit jaar.
December:
Eerste van de maand meteen al een hele leuke vangst van een
Witstuitbarmsijs. Dat was heel leuk. Maar daarna kwam de klad er toch echt
wel in (opnieuw mede door het weer), en werden de spullen binnengehaald.

Nawoord:
Veel dank aan Arnold Wijker voor het verzorgen van alle administratie. Het
PWN voor alle hulp en steun. De medewerkers van VRS Castricum (vooral
ikzelf natuurlijk) voor hun inzet.
Voorjaarstaat 2017:
http://www.trektellen.nl/site/totals/365/2017

