JAAROVERZICHT 1979 VAN RINGGROEP "DE BEER"
In het verslagjaar werden opnieuw belangrijke aktiviteiten ontwikkeld, zowel
wat betreft het ringen van nest jongen in het gehele werkterrein als het
ringonderzoek op en bij de Vinkenbaan.
Dankzij de kundige en zorgvuldige assistentie van de heren P. Haasnoot te
Katwijk en J .W. van Kuyk te Voorschoten werden goede resultaten geboekt met
het ringen van nest jongen (1120 exemplaren, waarvan 718 boerenzwaluwen).
Door de gunstige ligging van de Vinkenbaan en de geperfektioneerde opstelling
van de mistnetten werden in juli, augustus en september f1inke aantallen
geringd van voor het onderzoek interessante vogels, zoals nachtegaal ( 25)
tapuit ( 50) — boompieper (64) — rietgors ( 85 ) tuinfluiter (46 ) — zwartkop
(85) en grasmus ( 64).
Minder goed ging het op de “grote” trek in oktober en november. Door
ongunstige weersomstandigheden en wind uit de “verkeerde" hoek bleven
resultaten van betekenis uit, behoudens enkele goede dagen. Soorten, die
normaliter in behoorlijke aantallen worden geringd, bleven nu ver achter
o.a. keep ( 25) — zwarte mees ( 7) en vink (117) .
Kennelijk kozen veel vogels een trekroute meer van de kust verwijderd, hetgeen
meer wordt vastgesteld bij overwegend oostelijke windrichting.
Voor het eerst werden in het verslagjaar geringd de kortsnavelboomkruiper(2)
en het bladkoninkje(1).
De koekoek blijft in het gehele werkterrein goed vertegenwoordigd zijn
opgewonden roep klinkt van vroeg tot laat van eind april tot begin juli en
niet zelden worden 3 à 4 mannetjes gesignaleerd achter één wijfje.
Werden in vroeger jaren nog koekoeksei eren aangetroffen bij heggemus, paapje
en grasmus naast de graspieper, thans hebben wij de indruk dat alléén nog
maar de graspieper wordt “bezocht" Voor het eerst troffen wij koekoekseitjes
aan in de zeereep, zelfs vlak bij zee. Opnieuw werden tweemaal twee
koekoekseitjes in één graspiepernest aangetroffen. Eén nest werd leeggegeten
in het andere kwamen beide koekoeken en de jonge graspiepers vrijwel gelijk
uit - binnen 24 uur was er nog één jonge koekoek over, die voorspoedig
uitvloog.
Het onderzoek naar de tapuit werd intensief voortgezet en wij vertrouwen tot
een goed inzicht te kunnen komen inzake plaats, trouw, leeftijd, trekgewoonten
en overwinteringsgebied.
Reeds werden enkele broedvogels gekontroleerd, die in vroegere jaren als
nest jongen waren geringd. De populatie breidt zich uit:
1978 ca.33 broedparen
1979 ca.36 broedparen
1980 ca.45 broedparen

Het duinkomplex tussen Katwijk en Wassenaar is landelijk bijna het
beste tapuitengebied en het is verheugend, dat deze toename moge—
lijk is, ondanks de rekreatiedruk — een positief geluid, dat wijst
op verstandig beleid in deze van Staatsbosbeheer.
De geringde nesten (20) werden naderhand allen gekontroleerd op het
gedrag van de oude vogels en gebleken is dat bijna alle jongen
voorspoedig uitvlogen — alleen enkele late broedsels vielen ten
prooi aan de wezels.
Deze hebben dan zelf jongen en heffen een forsere tol aan de
vogels, die op de grond broeden dan in april en mei.
Van de tapuit werden 102 pulli en 50 volgroeide exemplaren geringd,
terwijl 18 geringde vogels werden gekontroleerd.
Vermeldenswaard is de goede populatie van de blauwe kiekendief van—
af oktober. Er werden 5 van deze fraaie stootvogels geringd, naast
4 sperwers.
In totaal werden 1126 pulli en 2812 volgroeide exemplaren geringd,
derhalve 3938 vogels in 85 soorten volgens onderstaande specifika—
tie:

Tot slot van dit korte verslag opnieuw onze bijzondere dank aan de
autoriteiten, die onze aktiviteiten mogelijk maken en voor de
plezierige samenwerking met C. R. M. , Vogeltrekstation, Staatsbos—
beheer en Politie.
Ook de goede verstandhouding met de 3 boswachters en de jacht —
opziener, die zorgvuldig over het terrein waken, blijve niet
onvermeld
Wij realiseren ons terdege dat de ons geboden faciliteiten uitsluitend
kunnen worden verleend op grond van het wetenschappelijk onderzoek en
de toewijding onzerzijds voor de terreinen met alles wat daarin leeft
en groeit.
Steeds zijn wij beschikbaar voor informatie, overleg of advies, waar
het betreft het belang van het duingebied in al haar facetten.

C. van Deursen
F.M. de Beer.
Voorschoten, juli 1980.

