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Jaarverslag 1980 van het vogelringstation ’t Paradijsveld

1980.

Het vinkenbaanseizoen liep van 20 sept t/m 7 dec.In deze periode werd op

24 dagen gevangen, op werkdagen tot 12. 00 uur met één man en in de week-

ends vaak de gehele dag met meerdere personen. Op 13 dagen werd het

vangen op de Vinkenbaan gecombineerd met mistnetten en op 2 dagen werd

zelfs uitsluitend met mistnetten gevangen.

Op 7 dec. werden na sneeuwval nog 22 Veldleeuwerikken gevangen.

Tijdens het mistnetseizoen kwamen 5 topdagen voor met meer dan 100 vangsten;

n. 1. op 27 juli, 1, 3, 9 en 10 aug. met resp. 183, 104, 109, 103 en 123 vangsten.

Tijdens het vinkenbaanseizoen kwamen slechts 2 topdagen voor, n. 1. op 21

sept. en 7 nóv. met resp. 112 en 162 vangsten. Slechte vangdagen met minder

dan 20 vangsten kwamen 13 maal voor.

Vanaf 20 sept. werd geprobeerd dagelijks te vangen, dit lukte maar slecht want

op 55 dagen werd niet gevangen. De oorzaken hiervoor waren op 37 dagen geen

trek geen personeel, 10 dagen storm of regen en gedurende 8 dagen stond

de Vinkenbaan in het hoogseizoen onder water. Deze laatste oorzaak kan moei-

lijk aan het toeval toegeschreven worden.

Leuke vangsten met de mistnetten waren dit jaar;2 I/svogels, 1 Beflijster,

1 Blauwborst, 1 Gr. Karekiet, 395 KL Karekielen, 74 Braamsluipers, 515 Fi-

tissen,5 Phylloscopus collybita tristis en 1 Bosgors. De inloopkooien leverden

ais leuke vangsten 6 Waterrallen, 2 Bosruiters, 16 Oeverlopers, 1 Groenpoot-

ruiter en 2 Kemphanen op. Op de Vinkenbaan werden buiten 3 Sperwers geen

vermeldenswaardige vangsten gedaan.

Hoge aantallen pulli die geringd werden waren:29 Zilvermeeuwen, 28 Bosuilen,

36 Ransuilen en 112 Eksters.

In 1980 werden in de A. W. duinen 70 soorten en ondersoorten geringd en elders

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

ondersoorten voor dit jaar op 73.

Het vangseizoen kiep van 26 juli t/m 7 dec. en is weer in twee delen op te

splitsen, in het
vangen met mistnetten en het vangen op de Vinkenbaan.

Het mistnetseizoen liep van 26 juli t/m 19 sept. In deze periode werd op 24

dagen gevangen, mee stal gedurende de gehele dag. In deze periode werd ook

met enige inloopkooien gevangen.
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In 1980 werden in de A. W. duinen 4 nieuwe soorten of ondersoorten geringd,

dit waren Holenduif, Befiijster, Oostelijke Tjiftjaf (Phyl, col. tritis) en een

Bosgors. Elders werden geen nieuwe soorten geringd.

Het totaal aantal geringde soorten en ondersoorten in de periode 1957 t/m 1980

is nu voor de A. W. dyinen 1 52 en elders 14, waardoor het totaal op 166 kwam.

In 1980 werden totaal 3024 vogels geringd, dit bracht het totaal aantal geringde

vogels van 1957 t/m 1980 op 56212.

De onder elders bedoelde ringplaatsen waren voor 1 980;Burgervlotbrug, Petten,

St. Maartenszee, Cailantsoog en Ameland.


