JAARVERSLAG 1974 RINGGROEP "DE BEER"
Het afgelopen jaar kenmerkt zich door, vooral in de tweede jaarhelft,
overwegend matig tot zeer slecht weer.
Vooral in de tijd, dat de vinkenbaan in bedrijf was, moest nog al eens
worden afgezien van vangaktiviteiten door langdurige regenval of harde
wind.
Ook het voorjaar was niet buitengewoon, hoewel de broedresultaten van
vele soorten daar duidelijk niet onder leden.
Een door de Rijksdienst der IJsselmeerpolders aan de ringgroep
verleende vergunning om in een kavel te mogen vangen bleef, door
tweeërlei oorzaak ongebruikt.
De hoge waterstand als gevolg van de langdurige regenval en de wind
maakten het gebruik van mistnetten onmogelijk een aantal pogingen
ten spijt.
Gedurende een week—einde in februari werd met een inloopkooi getracht op
grote schaal waterhoentjes te vangen.
Deze vangmethode, een eigen aangepaste versie van de Helgolandkooi, werkte
goed.
Ook in het verleden werd al geëxperimenteerd met wisselend succes.
Een flink pak sneeuw in kombinatie met deze kooi zal wellicht nog tot
sterke stijging van de vangsten
kunnen geven,
Naast een regelmatig duinbezoek werd ook het opspuitingsgebied tussen
Voorschoten — Zoeterwoude — Leidschendam vrij geregeld bezocht Met name
een kolonie visdiefjes Icon daar bezocht worden. De laatste augustusweek en
de eerste septemberhelft verbleven al— daar 2500 — 3500 Boerenzwaluwen op
enkele slaapplaatsen.
De pogingen om ook daar met bandrecorder en mistnet goed te vangen
leden grotendeels schipbreuk omdat de slaapplaatsen avond na avond van
plaats wisselden, zodat geen permanente opstelling kon worden gemaakt.
Tijdens die avondvangsten werd, ook door andere ringers, een aantal door
ons
geringde
Boerenzwaluwen
teruggevangen,
voor
het
merendeel
vliegvlugge pulli van 1974 en enkele overjarige exemplaren. Bij het
ringen van nest jongen van Boerenzwaluwen werd met behulp van een 6
meter mistnet een aanzienlijk aantal oudervogels gevangen. Daarbij
werden meerdere exemplaren teruggevangen die in voorgaande jaren op de
ringplaats als nest jong werden geringd.
Als gevolg van de langdurige hoge waterstanden in het waterwingebied
van de Berkheide hebben de verschillende eendensoorten met succes
gebroed en ook Fuut en Dodaars brachten met goed gevolg hun jongen
groot.
Liefst twee paar Ransuilen broedden in “ons" terrein, hetgeen in een
aantal jaren niet meer was voorgekomen.
Het aantal Grasmussen en Braamsluipers vertoonden een lichte stijging
maar bleven ver onder het aantal broedvogels van 1965, ondanks de zeer
gunstige biotoop van deze soorten.

Met grote spijt moest een teruggang worden vastgesteld voor het Paapje
en de Tapuit.
De broedplaatsen van laatstgenoemde vogel in het vrije duingebied, worden
naar onze mening ernstig bedreigd door loslopende honden, ondanks het
verbod.

Wij zouden Staatsbosbeheer dringend willen adviseren maatregelen te
nemen om overtreding van dit verbod rigoureus tegen te gaan. Ook
het broedsel van de kievieten wordt hierdoor in toenemende mate
bedreigd.
De aanstelling van een permanente bewaking in de persoon van de heer
van Deursen, zal stellig zijn effekt niet missen.
Het broedsel van de Roodborsttapuit neemt volgens onze waarnemin— gen
iets toe.
In het verslagjaar werd wederom bereidwillige medewerking onder—
vonden van het Ministerie van C. R.YI., het Vogeltrekstation—Arnhem.
De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en de politie van
Wassenaar, Voorschoten en Voorburg.
Onze speciale dank gaat uit naar Staatsbosbeheer, omdat deze in—
stantie ons in staat stelt op haar terrein belangrijk werk te ver—
richten, op de vinkenbaan.
Wij willen dit verslag beëindigen met een woord van waardering voor
onze assistent de heer Edwin Bosch, die bij bijna alle aktiviteiten
intensief en ter zake kundig heeft geassisteerd.

