
JAAROVERZICHT 1973, Ringgroep “De Beer”   

In het verslagjaar werden minder aktiviteiten dan normaal ondernomen. Dit 

was het gevolg van slecht weer in het broedseizoen, slecht weer in het 

vangseizoen op de vinkenbaan, studie van twee leden, waarvoor zij in het 

oosten van ons land resideerden en werkzaamheden tijdens de spaarzame 

weekeinden met mooi weer.   
Dat desondanks toch 3423 vogels worden geringd is mede te danken aan de 

welwillendheid van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Van genoemde 

dienst werd toestemming verkregen om in een der Flevopolders in een aantal 

kavels te ringen. Niet minder dan 869 baardmezen werd daar gevangen met 

behulp van enkele mistnetten en een lokvogel. Dat leverde 25 terugmeldingen 

op. (21 van anderen, 4 van onze ringgroep. In de totaallijsten zijn de 

Flevoland gevangen vogels met (F) aangeduid.   

Voorts werd dit jaar in toenemende mate gebruik gemaakt van geluidsbandjes en 

een recorder. Helaas moet worden gemeld dat op verschillende belangrijke 

momenten de gebruikte apparatuur het volmaakt liet afweten. Grote aantallen 

zijn derhalve niet gevangen, maar desondanks is er een duidelijke aanwijzing 

dat soorten als Kleine Karekiet, Bosrietzanger en Rietzanger goed met geluid 

te vangen zijn. Het gebruik van een bandje met geluid van de Kleine Karekiet 

leverde binnen het uur 15 exemplaren op! Aan verbetering van de apparatuur 

wordt uiteraard gewerkt.   

Door gebrek aan tijd kon het reeds enkele jaren geleden gestarte 

boerenzwaluwonderzoek niet voldoende worden gecontinueerd. Het normale beeld 

van ca. 1000 pulli per jaar werd niet bereikt, hoewel 260 pulli toch nog 

aanzienlijk genoemd mag worden. Hetzelfde geldt ook voor het onderzoek naar 

staartmezen. Ook dat ging door tijdgebrek niet door.   
Door bebouwing ging helaas de polder Essensteijn in Voorburg als ring— en 

vangterrein verloren, Hoewel daar in 1973 nog ver— schillende pulli van 

weidevogels werden bemachtigd zal daar, door de sterk toegenomen 

bouwaktiviteit, in 1974 geen sprake meer van zijn.   

Het terrein van de Berkheide (van de Leidse Duinwaterleiding)komt van jaar 

tot jaar onder sterkere rekreatiedruk te staan. Loslopende honden, en vissers 

die oeverbegroeiing vertrappen, vormen een euvel dat slechts door geregelde 

surveillance voorkomen kan worden. Controle op toegangsbewijzen, die een vorm 

van selectie kan betekenen, is er niet of nauwelijks. Het is verheugend dat 

Staatsbosbeheer inmiddels een nieuwe jonge surveillant aan heeft kunnen 

stellen.   

Na een afwezigheid van jaren (1968) werd de Grauwe Klauwier weer broedend 

aangetroffen. Ook de Paapjes, die de laatste jaren zeer sterk waren 

afgenomon, gaven in 1973 in 4 paren acte de presence. Grasmus en Braamsluiper  

lopen steeds meer achteruit en ook de Oeverzwaluw is naar alle 

waarschijnlijkheid uit de Berkheide verdwenen.   

    



 



 



 



  
  

  

Onze oprechte dank voor de verleende medewerking, in 1973 ondervonden, 

gaat naar het Ministerie van Cultuur, Rekreatie en Maatschappelijk Werk, 

Vogeltrekstation Arnhem, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, 

Staatsbosbeheer en van de politiekorpsen Voorburg, Wassenaar en 

Voorschoten.   

Voorschoten, Maart 1974   

H.F.M.de Beer   — Voorschoten   

J. van Alphen   

G. van Tol   

C. van Deursen   

 Leiden   

— Alkenaar   

— Voorburg   

  


