JAAROVERZICHT 1980 van RINGGROEP "DE BEER”

Door verschillende redenen komt dit jaarverslag later uit dan normaal Er wordt naar
gestreefd in verband met de de aktualiteit der gegevens, uitgifte in het eerste kwartaal
te doen geschieden, volgend op het verslagjaar.

De groep bestaat bij voortduring uit de heren C. van Deursen en H.F.M. de Beer als
vergunninghouders voor het ringonderzoek en van de onderzochte lokaties, met als vaste
assistenten de heren P. Haasnoot te Katwijk en J . W. van Kuyk te Voorschoten.

Activiteiten werden ontwikkeld in het duingebied 'Kraansvlak' onder Zandvoort en in de
duinen tussen Wassenaar en Katwijk.

De ringvergunningen werden afgegeven door het Ministerie van

afdeling Flora- en

Faunabeheer, terwijl de terreinmachtiging wederom werd verlengd door dc bereidwillige
medewerking

van

respektievelijk

Provinciale

Waterleiding

Noord—Holland

en

Staatsbosbeheer
De

bleef gevestigd aan de Wassenaarse Slag.

Door de aktieve surveillance van medewerkers van Staatsbosbeheer blijft thans iedere
onnodige schade aan de terreinen praktisch achterwege, hetgeen verheugend, maar
eveneens noodzakelijk is.
De kwetsbaarheid van het terrein zal steeds vragen om weldoordachte beslissingen, die
recht doen wedervaren aan milieu èn rekreatie.
Niettemin zullen er rekening mee moeten houden, zoals reeds in vroegere verslagen
betoogd, dat sommige interessante vogelsoorten verder zullen verdwijnen.
In hat Verslagjaar werd vooral in de Wassenaarse duinen veel tijd en inspanning aan het
ringonderzoek besteed. De resultaten treft u onderstaand aan in de specificaties en
vermelde aantallen.
Speciaal onderzoek werd besteed aan de tapuit, die zich gelukkig nog uitstekend handhaaft.
de circa 45 broedparen in het Wassenaarse duinlandschap werden de jongen geringd van
22 nesten. Nakontrole wees uit, dat de jongen van alle nesten voorspoedig uitvlogen.
In het “Kraansvlak" werden ca. 80 jonge tapuiten geringd.
Er werden 15 nesten van de graspieper gevonden, bezocht door de koekoek.
7 Jongen werden geringd; de overige gingen verloren, meestentijds door "bezoekt ' ven de
wezel .

Niet onvermeld blijft onze oprechte dank voor de plezierige samenwerking met alle
instanties en personen, die rechtstreeks cf zijdelings met het ringonderzoek te maken
hebben.

Steeds zijn wij beschikbaar voor informatie, overleg of advies, waar het betreft het
belene ven het duingebied en haar flora en fauna.

Voorschoten, September 1981.

C. van Deursen.

H.F.M. de Beer.

