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Ringersbijeenkomst 1964k.

Speek bracht verslag uit van de vang-expeditie

Op 26 september werd de ringersbijeenkomst voor

het eerst gehouden in het nieuwe laboratorium te

Arnhem, waar het Vogeltrekstation thans haar defini-

tieve behuizing heeft gevonden. Aanwezig waren ca 50

ringers.
Na de opening hield Drs Doude van Troostwijk een

inleiding over de ringresultaten van het ganzen-onder-
zoek. Het blijkt dat de trekwegen van de Kol-, Riet-

en Brandgans vrij nauwkeurig bekend zijn. Daarna be-

sprak hij het sterfte-onderzoek en in verband daarmee

gaf hij berekeningen over de leeftijdsopbouw van de

soort.
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van het VT naar Vlieland in het begin van

Het doel was het vangen van wadvogels. De Wildfowl-

Trust uit Engeland was aanwezig met het raket-net.

In 6 slagen werden 1152 vogels gevangen, waarvan in

één slag ruim 800 stuks (500 tureluurs en 300 steen-

lopers) .

Conclusie over het raketnet:

Een prima vangmiddel voor een grote massa vo-

gels, die dicht bijeen zitten op een vlak, droog

terrein.

De "Wash Wader Ringing Group" was aanwezig met ca

300 m mistnet. Zij vingen alleen 's nachts en zet-

ten dan b.v. 12 netten van 20 m lengte aan één rij

op.

Ook spanden ze de 3e Kroonspolder dwars over 3 keer

achter elkaar af. De onderlijn van de netten stond

ca 1.20 m boven water. Conclusie over de methode:

Bij gebruik van zéér veel netten (minstens 300 m,

liever nog 500 a 700 m) is een vangst te verwachten,

die kan variëren van 20 - 150 vogels per nacht.

Nieuwe maan, dus donkere nacht is voorwaarde.

Speek en Moser probeerden de nieuwe licht- en ge-

luidsinstallatie van het VT. Dit was een vervolg op

proeven van Taapken, Mooyman en de gebroeders van

Ree. Ton van Ree fabriceerde een nieuwe transistor-

brommer voor het VT. De nieuwe schijnwerper voldeed

uitstekend en enkele malen werden binnen 1-J uur ca

30 bonte strandlopers gevangen. Het merkwaardige

was, dat ca 75% le jaars was, terwijl de mistnetten

+ 75% overjarige bonte strandlopers vingen.

In de pauze werd het nieuwe lab bezichtigd.

Daarna vertelde Houwen uit België over het nieuwe

Koninklijk Besluit inzake de vogelvangst in België .

Behalve de bescherming van klauwier, ijsvogel, ijs-

gors, sneeuwgors, wielewaal en diverse roofvogels,

is het zeer belangrijk dat de openbare vogelmarkten

in België voortaan verboden zijn.
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Vervolgens gaf van Dooren een suggestief verslag

van de kwartelvangst met demonstratie van alle vang-

benodigdheden.

Tenslotte werden kleurendia's vertoond over het

nestelen van zwarte sterns op rietmatten en besprak

Speek de vangst van grote karekieten met behulp van

een bandrecorder.

OVERIZICHT VAN DE VANGST OP VLIELAND- september 1964

Aantallen gevangen vogels_

Totaal raketnet licht mistnetten

en

geluid

Tureluur 505 486 19

Steenloper 349 349

Bonte strandloper 261 81 116 64

Kokmeeuw 116 ,111 1 4

Bergeend 95 95

Stormmeeuw 17 15 2

Scholekster 11 2 9

Groenpootruiter 72 5

Kanoetstrandloper 65 1

Kleine strandloper 5 4 1

Krombekstrandloper 4 1 2 1

Eidereend 3( vi s fuik)

Zilvermeeuw 3 12

Zwarte-ruiter 1 1

Strandplevier 1 1

Paarse strandloper 1 1

Grauwe franjepoot 1 1

Wulp 1 1

Kluut 1 1

Grote Stern 1 1

1395 1152 125 115
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