JAAROVERZICHT 1968
van de ringers H.P.M. de Beer,G. van Tol,J.J.M. van Alphen
Alle aktiviteiten werden uitgevoerd met Vogelvergunning F van
het Ministerie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
Afdeling
Oudheidkunde
en
Natuurbescherming,
inhoudende
vrijstelling van de artikelen 5 en 7 van de Vogelwet 1936, op
terreinen waarvoor door de rechthebbenden toestemming was
verleend.
In de maanden januari t/m maart werden in parken en buiten—
plaatsen van de gemeente Wassenaar Boomklevers geringd met
behulp van een lokvogel Boomklever en enige slagnetjes; hier—
bij werden ook een groot aantal Mezen, Roodborsten en Merels
gevangen.
In de maand april en gedurende de eerste weken van mei werden
op diverse plaatsen in Wassenaar met behulp van een gehaamde
Steenuil en een aantal mistnetten zangvogels geringd.

De maanden mei, juni en juli werden besteed aan het ringen
van nestjongen.
Door werkzaamheden elders kon dit jaar niet de nodige aan.
dacht besteed worden aan de broedvogelpopulatie van de
Roodborsttapuit in de SBB—duinen tussen Wassenaarse Slag en
Katwijk.

Dit jaar werd extra aandacht besteed aan het ringen van
Boerenzwaluwen in de polders in de omgeving van Leiden.
Voor de eerste maal werden door ons Huiszwaluwen geringd.
Vanaf half juli tot eind augustus werd regelmatig een
mistnet geplaatst boven een drinkvijvertje in een
duinbos. Hierbij werden vooral Goudvinken, Fitissen,
Vlaamse Gaaien en Groenvinken geringd, terwijl in één
keer 6 Staartmezen werden teruggevangen, die door ons 2
jaar daarvoor in één nest werden geringd !
Vanaf eind augustus werden op bijna drooggevallen
duinplassen in het
waterwingebied van de
Leidse
Duinwaterleiding Watersnippen gevangen; hierbij vielen
ook Kieviten, Bosruiters, Bontbekplevieren, Oeverlopers
en een Bokje in onze handen, terwijl ook verscheidene
soorten zangvogels, waaronder 1 Roodgesterde Blauwborst,
in onze mistnetten vlogen.
Vanaf half augustus t/m december werd op onze Vinkenbaan
gevangen. Vinkachtige werden met lokvogels en gehaamde
vogels aangelokt, Graspiepers met behulp van een tape—
recorder, die de zang van de graspieper imiteerde.

Het bereik van onze speaker is nog te klein en volgend
jaar hopen wij meer te kunnen vangen door het
geluidsvolume te versterken.
Op de baan werden ook nog twee Sperwers gevangen.
Op 23 augustus bevonden zich in de omgeving van onze Vinken—
baan + 23 Notenkrakers, waarvan vijf met behulp van een
drinkwaterbak op de baan konden worden gelokt.
De heer Van Tol ringde in de omgeving van Wageningen nog 2
exemplaren.

Eigen terugvangs±en worden hier niet vermeld, aangezien dat
teveel plaats zou vergen, terwijl de gegevens weinig
spectaculair zijn; alleen de terugvangst van de 6 Staart.
mezen is interessant, maar deze vindt u elders in het
verslag.

Niet onvermeld mag blijven onze grote dank voor de vele
medewerking, die wij ook in 1968 weer mochten ondervinden
om ringonderzoek te doen slagen; met name geldt onze
e.p-ken±elijlcheid de autoriteiten van Staatsbosbeheer, de

Politie van diverse Gemeenten, het Ministerie voor
Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk en het Vogel
trekstation te Arnhem.
Voorschoten, juni 1969
G. van Tol
J.M. van Alphen

