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Deskripsi kegiatan: 

            Persiapan bird banding di HPGW dilakukan 2 minggu sebelum pelaksanaan. 

Persiapan yang dilakukan ialah mengajukan proposal kegiatan ke sekret HPGW, meminjam 

peralatan birdbanding ke WCS. Kegiatan awal dilaksanakan pada hari kamis yaitu survei 

lokasi dan rapat koordinasi pada masing-masing kelompok. Pemasangan mistnet pada hari 

jumat dan sabtu, tim berangkat dari mess pada pukul 04.30 WIB hingga sore hari pukul 17.30 

WIB, pemasangan misnet di pasang disesuaikan dengan waktu matahari terbit. Pada hari 

minggu pemasangan dimulai pada pukul 04.30 hingga siang hari pukul 12.00 WIB.  

Pada waktu kegiatan peserta dibagi menjadi 5 kelompok  terdiri dari 2 

orang/kelompok. kelompok pemula memasang mistnet single dan seri, dan kelompok sd pada 

hari jumat belajar memasang net. Mistnet yang terpasang berjumlah ukuran 4x9 meter, 4x12 

meter dan 4x18 meter. Lokasi pemasangan disekitar camping ground dan belakang sekret 

HPGW (Gambar 1).  Hari pertama jumat memasangan 9 misnet di sekitar camping ground. 

Hari sabtu dan minggu dilakukan pemasangan 10 net di belakang sekret HPGW. 

 

Gambar 1. Lokasi pemasangan net di sekitar camping ground dan belakang sekret HPGW 

 

 

 

 



Tabel 1. Rincian waktu pemasangan missnet. 

No Hari Kelompok net Waktu 

1 Jumat TIM 1 

TIM 2 

TIM 3 

1 seri, 1 tunggal (ukuran @12 m) 

2 seri (ukuran 12 m dan 18 meter) 

1 seri , 1 tunggal (ukuran @12 m) 

 

06.07-17.30 

05.34-17.30 

06.00-17.30 

 

2 Sabtu TIM 1 

TIM 2 

TIM 3 

4 Seri ( ukuran @12m) 

3 seri (ukuran 18m  dan 12 m) 

3 seri (ukuran 12m) 

05.30-17.00 

05.15-17.00 

05.40-17.00 

3 Minggu TIM 1 

TIM 2 

TIM 3 

Pemula 1 

Pemula 2 

4 Seri ( ukuran @12m) 

2 seri (ukuran 18m  dan 12 m) 

3 seri (ukuran 12m) 

1 seri (ukuran 12m) 

1 seri (ukuran 12m) 

05.30-12.00 

05.15-12.00 

05.40-12.00 

06.30-12.00 

06.30-12.00 

  

Total burung yang terjaring selama 3 hari yaitu 21 Individu. Pada hari pertama 

diperoleh burung sebanyak 8 Individu, hari kedua sebanyak 8 Individu dan hari ketiga 

didapatkan sebanyak 5 Individu. Terdiri dari 6 spesies paling banyak spesies ekor . 

Tabel 2. Daftar jenis burung terjaring. 
No Spesies Jumlah burung (ekor) 

1 Anis hutan 1 

2 Burung madu jawa 1 

3 Cekakak sungai 2 

4 Empuloh janggut 1 

5 Pelanduk topi hitam 5 

6 Pijantung kecil 11 

 Total 21 

 

Jumlah burung yang terbanding sebanyak 20 ekor. 1 ekor retrap hanya di timbang 

saja.          

Tabel 3. Rincian penggunaan cincin. 

No Kode cincin Jumlah cincin 

1 01A 5 

2 02A 3 

3 03Y 3 

4 04Y 2 

5 07Y 1 

6 1A 4 

7 25A 2 

 Total 20 

 

Deskripsi Habitat : Hutan tanaman yang tutupan tajuknya mencapai 90%, dengan dominasi 

vegetasi tegakan puspa, tegakan pinus, tegakan agathis, dan tegakan pinus, jambu hutan serta 

tumbuhan bawah yaitu semak, paku-pakuan, harendong bulu dan tepus.  

 

 



Catatan: 

1. Peserta sudah dikelompokkan sesuai dengan kemampuan. 

Kemampuan peserta semakin maju dan pesat dalam pemasangan jaring dan 

pemprosesan  burung. 

2. Survey lokasi dilakukan sehari sebelumnya. Untuk lebih memahami pergerakan 

burung. 

3. Perlu peningkatan kedisiplinan peserta serta komitmen yang kuat. 

Disiplin baik dalam mengikuti jadwal kegiatan maupun dalam pemrosesan burung 

serta komitmen untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. 

4. Kerjasama tim perlu diperkuat 

Kerjasama tim yang baik diperlukan dalam mempersiapkan acara dan pada saat di 

lapangan, sehingga hasil bisa maksimal. 

5. Perlu ada catatan peralatan yang lengkap 

6. melakukan pencatatna petak potensial dan habitat makan bagi burung agar kedepanya 

pemasangan net mendapatkan hasil yang lebih banyak 

 

 
 

Persiapan peralatan sebelum kelapang 

 
 

Jenis- jenis burung yang tertangkap di HPGW 

 
 

Suasana di banding station saat melakukan 

pengukuran burung 

 

 
 

Evaluasi pascakegiatan dan briefing hari selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


