
 

ORNITHOLOGISCH VERSLAG 1967 

 

Ook in 1967 werden in deverschillende seizoenen uitgebreide 

aktiviteiten ontwikkeld, uiteraard met de daarvoor benodigde 

vergunningen. 

Het ringonderzoek strekte zich uit over vrijwel dezelfde 

terreinen als in 1966 en de werkzaamheden bestonden uit: 

a. het ringen van nestjongen 

b. het ringen van trekvogels op de Vinkenbaan 

c. het ringen van volgroeide vogels met behulp van 

mistnetten 

d. het ringen van volgroeide vogels met behulp van steenuil en 

mistnetten 

Bij het gehele onderzoek werd ondergetekende wederom op kundige 

wijze geassisteerd door de studenten: 

G. van Tol te Wassenaar en J.J.MO van Alphen te Voorschoten. 

Beide heren hebben door hun enthousiasme en kennis belangrijk bij— 

gedragen tot de resultaten.  

Het totaal geringde vogels, gesplitst naar nestjongen en volwassen 

exemplaren kan als volgt worden weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



  



 

 

 

Roodborsttapuit: 

Van deze soort werden naast 98 nest jongen ook een 12—tal ouden 

bij het nest gevangen. 

Overduidelijk werd vastgesteld, dat het vangen van de oude vogels 

bij het nest geen enkel nadelig gevolg heeft; van de voorgaande 

jaren werden in hetzelfde terrein geen geringde vogels terugge— 

vangen; wel werd een geringd mannetje waargenomen 

Het onderzoek naar deze soort zal ook in 1968 zo volledig mogelijk 

worden gedaan. 

Duinmerenqebied : 

De dalende waterstand gedurende de maand juli was oorzaak, dat de 

beide Futen—broedsels mislukten. Ook veel jong waterwild, waaronder 

Kuifeend en Dodaars, kwam in moeilijkheden  

Het ware wenselijk, wanneer de waterstand kon worden aangepast aan 

het broedseizoen en misschien kunnen de verantwoordelijke autori— 

teiten aan deze zaak aandacht besteden. 

Anderzijds creëerde de gedaalde waterstand uitstekende fourage— 

gebieden voor steltlopers en een prima voedselgebied voor alle 

soorten insekteneters. Hierdoor werd het mogelijk meer dan 100 

Watersnippen met de mistnetten te vangen in slechts enkele dagen, 

die daarvoor geschikt waren. 

Recreatie : 

De toenemende drukte in de vrije duinen heft uiteraard zijn tol 

aan de plaatselijke broedvogels, naar mijn mening echter niet 

verontrustend. 

Vastgesteld werd, dat 2 broedsels van het Paapje door mensen werden 

uitgehaald, terwijl 2 broedsels van de Roodborsttapuit, waarvan één 

met grote jongen en één met kleine jongen, in de steek werden gelaten.  

Van de aanwezige broedparen Paapjes bleken slechts 3 paren jongen 

Ee hebben grootgebracht; beter was het gesteld met de Duintapuit, 

waarvan een groot aantal paren hun broedsel voorspoedig hebben 

grootgebracht, ook in de vrije duinen 0 

Tijdsfaktor : 

De beperkte tijd en de dikwijls ongunstige weersomstandigheden 

maken het voor ons nog niet mogelijk het rijke duingebied van het 

Staatsbosbeheer, inclusief het Waterwingebied, volledig en grondig 

te onderzoeken; wellicht zal de toekomst hiervoor meer mogelijk— 

heden bieden. 

Gaarne wil ik dit verslag besluiten met dank te zeggen aan al 

degenen, die bij de uitvoering van het onderzoek behulpzaam zijn 

geweest en mee name gelde dit voor de bereidwillige medewerking 

van de autoriteiten van het Staatsbosbeheer, de gemeentepolitie 

te Wassenaar en de Rijkspolitie te Voorschoten. 

Voorschoten februari 1968. H.F.M. de Beer. 



 


