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Jaarverslag 1979 van het vogelringstation ’t Paradijsveld

1979.

Het vinkenbaanseizoen liep van 2 3 sept. t/m 29 nov. In deze periode werd

slechts op 28 dagen gevangen;op werkdagen tot 12.00 uur met één man en in

de weekends vaak de gehele dag met meerdere personen. Op 7 dagen werd

het vinkenbaan vangen gecombineerd met het vangen met i mistnetten. Op 14 jan.

werd na sneeuwval in de middag nog 13 Veldl<eeuwerikken gevangen.

Tijdens het mistnetseizoen kwamen 3 topdagen (meer' dan 100 vangsten) voor

t.w. op 4, 5 en 12aug. met resp. 113,121 en 113 vangsten.Tijdens het vinken-

baanseizoen kwam er slechts één topdag voorjdit was op 30 sept. met 131

vangsten, dit betrof een dag waarop gecombineerd op de vinkenbaan en met

mistnetten
gevangen werd. Slechte vangdagen met minder dan 20 vangsten

kwamen in deze periode 18 maal voor, mei een gemiddelde van slechts 8

vogels per dag.

Vanaf 2 3 sept. werd geprobeerd om dagelijks te vangen en vanaf 30 sept.

waren de lokvogels op de vinkenbaan.

Het lage aantal vangdagen in het vinkenbaanseizoen werd vooral veroorzaakt

door het vele slechte weer met storm, regen of mist en periode zonder enige

merkbare trek. Bovendien kon door personeelsgebrek de Vinkenbaan niet

iedere dag bezet worden. In totaal betrof dit 40 dagen.

Het vangseizoen liep van 21 juli t/m 29 nov. Deze periode is in twee delen op

te splitsen, n.l. het
vangen met mistnetten en het vangen op de vinkenbaan.

Het mistnetseizoen liep van 21 juli t/m 22 sept. In deze periode werd op 19

dagen gevangen, meestal in de weekends en gedurende de gehele dag,

Er werd toen ook regelmatig met enige inloopkooien gevangen.
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Leuke vangsten met de mistnetten waren dit jaar:3 Gr. Bonte-en - I KI. Bonte

Specht, 1 Grote-en 371 KI, Karekieten, 33 Braamsluipers, 263 Fitissen en

7 Bonte Vliegenvangers.

De inloopkooien leverden als leuke vangsten op 2 Witgatjes, 1 Bosruiter en

24 Oeverlopers. Vermeldênswaardige vangsten voor de vinkenbaan waren

4 Sperwers en 7 Gele Kwikstaarten.

Hoge aantallen pulli die geringd werden, waren: 190 Kuifeenden, 118 Zilver-

meeuwen, 23 Bos uilen en 82 Eksters.

In 1979 werden in de A. W. duinen 65 soorten en ondersoorten geringd en

elders werden nog 10 soorten geringd. Dit bracht het totaal aantal geringde

soorten en ondersoorten ivoor dit jaar op 75.

In 1979 werden in de A. W
#

duinen 3 nieuwe soorten geringd (Fuut, Jan van

Gent, Grote Karekiet) elders werden geen
nieuwe soorten geringd. Dit bracht

het totaal aantal geringde soorten en ondersoorten in de periode van 1957

t/m 1979 op 148 voor de A. W. duinen en nog 14 elders, waardoor het totaal

162 werd.

In 1979 werden totaal 2632 vogels geringd, dit bracht het totaal aantal ge-

ringde vogels van 1957 t/m 1979 °P JLiliL®.

De onder elders bedoelde ringplaatsen waren voor 1 979;Burgervlotbrug,

St. Maartenszee, Petten, Callantsoog, Hillegom en Ameland.


