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Jaarverslag 1977+1978 van het Vogelringstation “’t Paradijsveld”

1977.

Het mistnetten liep van 6
aug. t/m 27 sept. In deze periode werd op 15 dagen

gevangen, meestal gedurende de gehele dag.

Er werd toen regelmatig ook met inloopkooien gevangen, op 2 dagen zelfs uit-

sluitend met inloopkooien. Een enkele maal in deze periode werden met geluid

op de vinkenbaan enige Graspiepers gevangen.

Het vinkenbaanseizoen liep van 2 okt t/m 10 dec. In deze periode werd op 40

dagen gevangen;op werkdagen tot 12. 00 uur met één man en in de weekends

vaak de gehele dag met meerdere personen. Op 3 dagen werd dit vangen ge-

kombineerd met het gebruik van enige mistnetten. Er kwam slechts één top-

dag voor met meer dan 100 vangsten. Dit gebeurde tijdens het mistnetseizoen

op 14 aug. ,
toen werden 113 vogels van een ring voorzien.

Leuke vangsten met mistnetten waren dit jaar;l Groene-, 4 Grote Bonte-en

1 Klein Bonte Specht, 1 Blauwborst en 137 Fitissen. De inloopkooien leverden

de volgende leuke vangsten op;9 Watersnippen, 1 Bokje, 42 Oeverlopers en

2 Waterpiepers. Voor de vinkenbaan waren leuke vangsten:4 Sperwers, 5 Geel-

gorzen, 1 Dwerggors, 1 IJsgors en 311 Fraters.

Hoge aantallen pulli die geringd werden, waren;285 Kuifeenden, 11 Krakeenden,

46 Zilvermeeuwen, 118 Stormmeeuwen, 43 Bosuilen, 21 Ransuilen en 48 Paapjes.

In 197 7 werden in de A. W. duinen 76 soorten en ondersoorten geringd en elders

werden nog 3 andere soorten geringd. Dit bracht het totaal aantal geringde

soorten en ondersoorten voor dit jaar op 79.

Het vangseizoen liep van 10 juli t/m 10 dec. en is in drie delen op te splitsen,.

n. 1. “eendenvangen
1”,

“mistnetten” en de “vinkenbaan”.

Het eendenvangen vond plaats op 10, 17, 24 en 25 juli.
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In 1977 werd in de A. W. duinen 1 nieuwe soort (Blauwe Reiger) en elders nog

één nieuwe soort (Jan van Gent) gevangen. Dit bracht het totaal geringde soor-

ten en ondersoorten van 1957 t/m 1977 op 144 voor de A. W. duinen en nog

14 elders, waardoor het totaal 158 wordt.

In 1977 werden totaal 3048 vogels geringd, dit bracht het totaal aantal geringde

vogels van 1937 t/m 1977 op 48376.

De onder elders bedoelde ringplaatsen waren voor 1977:St. Maartenszee, Ame-

land, Burgervlotbrug ,
Petten en Callantsoog.

1978.

Het vangseizoen liep van 30 juli t/m 7 dec. en is in twee delen op te splitsen,

n. 1. in "mistnetten" en de "vinkenbaan".

Het mistnetseizoen liep van 30 juli t/m ZO aug. In deze periode werd slechts

op 6 dagen gevangen, meestal gedurende de gehele dag. Het laatste weekend

in aug. en de eerste drie weekends in sept. kon er door harde tot storm-

achtige wind niet gevangen worden. Tijdens het mistnetten werd meestal ook

met enige inloopkooien gevangen.

Het vinkenbaanseizoen liep van 19 sept. t/m 7 dec. In deze periode werd op

43 dagen gevangen,op werkdagen tot 12. 00 uur met één man en in de weekends

vaak de gehele dag met meerdere personen. Op 2 dagen werd dit vangen ge-

kombineerd met het gebruik van enige mistnetten. Op 30 dec. werd na

in de middag in twee uur tijd 45 Veldleeuwerikken gevangen. Er kwam in het

gehele seizoen slechts één topdag voor met meer dan 100 vangsten. Dit ge-

beurde in het vinkenbaanseizoen op 27 okt.
,
er werden toen 102 vogels

gevangen.

Leuke vangsten met mistnetten waren dit jaar:l Sperwe rg rasmus, 9 Braam-

sluipers en 1 Zwarte Mees. De inloopkooien leverden als vangsten 3 Water-

snippen, 5 Bosruiters en 3 Oeverlopers op.

Op de vinkenbaan waren de volgende leuke vangsten:3 Sperwers, 2 Torenvalken»

1 Waterral, 10 Geelgorzen, 1 Dwerggors, 5 IJsgorzen, 1 Sneeuwgors en

91 Fraters. Hoge aantallen pulli die geringd werden, waren:81 Zilvermeeuwen,

72 Stommeeuwen, 106 Kokmeeuwen, 66 Tapuiten en 130 Eksters.

In 1978 werden in de A. W. duinen 63 soorten en ondersoorten geringd en elder5

I

werden nog 6 andere soorten geringd. Dit bracht het totaal aantal geringde

soorten en ondersoorten voor dit jaar op 69.

In 1978 werd in de A. W. duinen 1 nieuwe soort (Porseleinhoen) geringd

(was als soort elders al eerder geringd) en bovendien werd elders nog
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1 nieuwe soort (Grote Jager) geringd. Dit bracht het totaal aantal ge-

ringde soorten en ondersoorten van 1957 t/m 1978 op 145 voor de

A. W. duinen en nog 14 elders, waardoor het totaal op 159 komt.

In 1978 werden totaal Z180 vogels geringd, dit bracht het totaal aantal

geringde vogels van 1957 t/m 1978 op 50 556.

De onder elders bedoelde ringplaatsen waren voor 1978:Petten, Bur-

gervlotbrug, Ameland^Callantsoog en St. Maartenszee.

SPERWER � HV.


