ORNITHOLOGISCH VERSLAG 1966
Alle aktiviteiten werden uitgevoerd onder Vogelvergunning F van het
Ministerie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk, Afdeling Oudheidkunde
Natuurbescherming inhoudende vrijstelling van de artikelen 5 en 7 van de Vogelwet 1936,

en

Het onderzoek werd gerealiseerd op terreinen waarvoor door de recht— hebbenden toestemming
aan ondergetekende was verleend .
De gehele administratie wordt centraal uitgevoerd door het Vogeltrek— station te Arnhem,
waarbij alle vergunninghouders zijn aangesloten.
De Werkzaamheden bestonden uit :
a. Ringen van nest jongen
b. Ringen van trekvogels op vinkenbaan
c. Onderzoek naar speciale vogelsoorten d Waarnemingen
De ringplaatsen waren in hoofdzaak Voorschoten, enkele buitenplaatsen te Wassenaar, terwijl
ca. 80% van het onderzoek plaats vond in het duingebied van Staatsbosbeheer.

Het onderzoek strekte zich uit over het gehele jaar 1966 met als topmaanden mei/ juni voor
de nest jongen en september/oktober voor de. trekvogels; in oktober was de baan bezet gedurende
de hele ochtend in de weekends, en bij gunstig weer ook op de andere dagen tussen 7.30 uur
en 10.00 uur
De trekvogels werden gevangen met grote slagnetten en deels met mist netten, terwijl een
niet onaanzienlijk aantal vogels werd geringd met behulp van een Steenuil
Bij alle aktiviteiten werd ondergetekende op prettige, aktieve en kundige wijze geassisteerd
door de studenten:
G. van Tol te Wassenaar
J. van Alphen te Voorschoten
Deze jonge mannen zijn door hun enthousiasme sinds jaren uitstekende vogelkenners geworden
en hebben een belangrijke bijdrage geleverd tot de resultaten.
Het totaal der geringde vogels, gesplitst naar nest jongen, en vol— wassen exemplaren wordt
als volgt vermeld :

Het ligt in de bedoeling om voor 1967 de geringde exemplaren bader te verdelen in vogels
geringd in het duingebied van Staatsbosbeheer en elders, en verder een splitsing te maken
in vogels die gevangen zijn, resp. met slagnetten en mistnetten.
Het is voorts het plan in 1967 een inventarisatie te maken van de broedparen in het
Staatsbosgebied. Ook zullen onder supervisie en in samenwerking met Staatsbosbeheer
nestkasten worden aangebracht, en deze zullen in het onderzoek worden opgenomen;
geadviseerd zal worden nestkasten aan te brengen voor Mezen e.d. Vliegenvangers, Spechten
en Uilen.

BROEDVOGELS :
De volgende soorten werden in het Staatsbosgebied als broedvogels vastgesteld :
Fitis — Tjiftjaf — Grasmus — Braamsluiper — Nachtegaal — Heggemus
Roodborst — Winterkoning — Gekraagde Roodstaart — Bosrietzanger

Sprinkhaanrietzanger — Witte Kwikstaart — Merel - Zanglijster - Grote lijster —
Koolmees — Pimpelmees — Staartmees — Tapuit — Paapje - Roodborsttapuit —
Boerenzwaluw — Oeverzwaluw — Vink — Kneu — Rietgors - Grote bonte Specht — Groene
Specht — Bostortel — Turkse
tortel - Houtduif — Koekoek — Vlaamse gaai —
Steenuil — Ransuil - Bosuil — Veldleeuwerik — Boomleeuwerik - Boompieper - Wilde
eend
Slobeend — Wintertaling - Zomertaling — Kuifeend — Bergeend - Dodaars — Tafeleend —
Waterhoen — Meerkoet – Waterral - Watersnip - Kievit — Tureluur — Wulp — Kleine plevier
— Patrijs en Fazant .
WAARNEMINGEN :
AIS Interessant kunnen O.a. de Volgende soorten worden doorgegeven:
Zwarte mees — Kuifmees — Goudhaantje — Sneeuwgors — IJsgors Ortolaan — Kuifduiker —
Waterspreeuw- Grote gele Kwikstaart — KuifAalscholver — Visarend — Zeearend - Zwarte
Ooievaar — Buizerd
VREEMDE VANGSTEN:
De nummers van de betreffende vogels werden aan de Ringcentrale doorgegeven.
EIGEN VANGSTEN:
Ook hiervan werd een aantal exemplaren teruggevangen; enkele werden reeds in 1962 geringd
TERUGMELDINGEN :
Hiervan is vermeldenswaard een Sperwer, geringd de Vinkenbaan, die- reeds 5 dagen later
uit België werd teruggemeld, geschoten. (zijn onze roofvogels internationaal niet beter
te beschermen? )
SPECIALE ONDERZOEKEN:
BOOMKLEVERS :
Dit betreft het nagaan van verplaatsing van deze soort; reeds enkele jaren worden in de
maanden januari en februari de Klevers op dezelfde plaatsen geringd. Een overzicht van de
resultaten is gepubliceerd in het kontaktorgaan van de Nederlandse ringers; het onderzoek
wordt in 1967 voortgezet.
ROODBORSTTAPUIT :
Van deze interessante duinvogel werden veel waarnemingen gedaan en een groot aantal nest
jongen geringd; de Roodborsttapuit broedt over wegend in het vrije duin en dermate
beschermd dat praktisch geen nest verloren gaat; slechts in twee gevallen, mij bekend,
werd het broedsel verstoord, maar de Wezels waren hier debet aan. De Roodborsttapuit
broedt tweemaal snel achter elkaar en in bijna alle gevallen werd het tweede broedsel
gevonden op nog geen 20 meter afstand van het eerste; onderzocht moet nog worden of in
sommige ge— vallen een derde broedsel wordt groot gebracht; het aantal jongen bedroeg
steeds 5 à 6 per nest en alle nesten werden gevonden op droog terrein in tegenstelling tot
de nesten van het verwante Paapje die zonder uitzondering bij de duinmeertjes werden
gevonden
Het ligt in de bedoeling om in 1967 te proberen een aantal volwassen exemplaren te vangen
bij voorkeur geringde vogels, teneinde het onderzoek meer achtergrond te geven.

De nesten van de tapuit •werden zonder uitzondering gevonden in Konijnepijpen.
Vermeldenswaard is dat een reeds bebroed Koekoeksei door een Paapje werd uitgeworpen,
waardoor het betreffende broedsel voorspoedig uitvloog; in een nest van een Paapje op korte
afstand echter, werden drie dode jongen aangetroffen van ca. 6 dagen en bij onderzoek bleek
dat zich daarin een jonge Koekoek bevond van twee degen die nog kans had gezien de veel
grotere jongen naar buiten te werpen; de twee overlevende jonge Paapjes werden bij
soortgenoten ondergebracht en kwamen voorspoedig uit, hetgeen ook met de Koekoek het geval
was.
Bovenstaande zeer beperkte gegevens kunnen duidelijk maken dat het aan Flora en Fauna rijke
duingebied van het Staatsbosbeheer, inkl het Waterwingebied, zich bijzonder goed leent voor
een intensief onderzoek.

Tot slot wil ik gaarne dank zeggen voor de vele medewerking die ik heb ondervonden bij de
uitvoering van het onderzoek en met name geldt dit- voor de prettige medewerking van de
autoriteiten van Staatsbosbeheer, de Gemeentepolitie te Wassenaar en de Rijkspolitie te
Voorschoten.
Voorschoten,' januari 1967.

de Beer.

