
RINGGROEP “DE BEER” RINGVERSLAG 1972 

De aktiviteiten van de ringgroep beperkten zich in het verslagjaar niet 

uitsluitend tot het ringen op een vinkenbaan, maar strekten zich ook  

uit tot het ringen van nest jongen. 

Verder werden er vangsten gedaan met mistnetten en lokvogels als mezen 

en boomklever. 

De ringcijfers van de verschillende soorten mezen wijzen op de effekti— 

viteit van die methode. 

Door bemiddeling van de Rijksdienst der IJsselmeerpo1ders werd de groep 

in de gelegenheid gesteld om in Zuidelijk Flevoland een redelijk aantal 

baardmezen te beringen. 

Vele avonduren zijn ook gestoken in het ringen van boerenzwaluwen. Bijna 

1.000 pulli kregen een ring. 

Een mistnet van zes meter bewees goede diensten om in koestallen e.d. en 

passant ook nog eens ruim 100 oudervogels te vangen. 

Eigen terugmeldingen van boerenzwaluwen leverden aardige gegevens om— 

trent plaatstrouw en leeftijd van de broedvogels op. 

Het, vorig jaar, door één van de groepsleden gestarte staartmezenonder— 

zoek kan door verschillende eigen terugvangsten en meldingen van ande— 

ren verder worden uitgebouwd.  

Misschien dat er in de komende jaren over de samenstelling van de in de 

winter rondzwervende groepjes de broedplaatsbezetting door oudejaars— en 

jonge vogels, die voor de eerste maal gaan broeden, meer gegevens 

vrijkomen. 

De geringde aantallen staartmezen geven in elk geval reden tot optimis— 

me . 

Ook werd een door ons volgroeid geringde staartmees na precies 7 jaar 

ongeveer bij de ringplaats door ringers gevangen en weer losgelaten. 

Aangezien staartmezen tot onze vroegste broedvogels behoren , is het 

aan— nemelijk, dat deze vogel minstens 7,5 jaar oud is. 

Een toenemend aantal meldingen is vast esteld uit de braakballen van 

Bosuil, Ransuil en zelfs Torenvalk. 

De daartoe verkregen gegevens zijn voor het gehele onderzoek belangrijk. 

Onmisbare en  medewerking werd weer verleend van de zijde 

van Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Vogel— 

trekstation, Staatsbosbeheer en van de politie van de gemeente; waarin 

werd geopereerd. 

Een woord van oprechte dank voor al deze instanties, die het mogelijk 

maken om het onderzoek te realiseren, 

Voorschoten, 18 april 1973.

H.F.M. de Beer — Voorschoten  

J. van Alphen  Leiden  

G.van Tol - Wageningen 

C van Deursen – Voorburg 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


