RINGVERSLAG 1982 van Ringgroep "De Beer'
De samenstelling van onze ringgroep bleef ook in 1982 onveranderd De
aktiviteiten werden uitgebreid tot de IJsselmeerpolders na verkrij— ging van
een vergunning van de R.IJ.P. voor een rietkavel en voor een visdievenkolonie
in Lelystad—Haven.
Eenmaal per week is in de geschikte tijd van de faciliteiten van de R.IJ.P.
gebruik gemaakt. Voor het overige bleven de lokaties waar ringwerk werd
verricht onveranderd met als zwaartepunt het duingebied tussen Wassenaar en
Katwijk
Door het slechte weer in november en december en de optredende water— overlast
op de beide banen gingen deze maanden praktisch voor het ringonderzoek
verloren, terwijl bij gebrek aan flinke sneeuwval geen massale leeuweriken
trek plaatsvond. Wel werden in januari en februari ca. 150 sijzen geringd
bij de Elzengroepen in Voorschoten,
Voor het eerst werden in 1982 geringd: Waterral, Zwarte specht, Snor, Pallas
boszanger
Veel aandacht werd wederom besteed aan de tapuitenpopulatie, die onveranderd
gunstig bleef, Ook de broedresultaten, zelfs in de vrije duinen, waren
bemoedigend. Geregistreerd werden 44 broedparen en van 34 nesten werden de
jongen geringd. Daarnaast werden nog wat nestjongen geringd in het “Kraansvlak”
onder Zandvoort
Op de visdievenkolonie werd tussen 15/6 en 10/9 ca. 2/3 van de pulli geringd,
te weten ruim 1.000 exemplaren. De broedpopulatie wordt vrij nauwkeurig geschat
op 650 paar. Jammer genoeg ligt de kolonie dermate ongunstig vlak aan de
snelweg, dat de jongen, die voor het eerst op de wieken gaan, massaal
slachtoffer worden van het snelverkeer. Ook de gemakkelijke toegankelijkheid
van het terrein voor onbevoegden met honden werkt uitermate storend. Met
gemeente Lelystad wordt overleg gevoerd voor betere bescherming van de kolonie
of, voor zover mogelijk, verplaatsing van het broedterritorium.
Naast een opmerkelijk groot aantal niet levensvatbare pulli van piep— jong
tot praktisch vliegvlug, werd door bovenvermelde situatie een groot aantal
exemplaren dood teruggemeld ( 19%)
In het duingebied loopt het aantal broedparen van de Veldleeuwerik ernstig
terug, terwijl Boom— en Kuifleeuwerik nog sporadisch worden waargenomen.
Hetzelfde geldt o.a. voor Grote Lijster, Grauwe Klauwier, Kleine Plevier,
Steenuil, Ransuil en Patrijs.
Met instemming van SBB en gemeente Wassenaar werd in het verslagjaar een nieuwe
schuilhut gebouwd. Deze biedt voor het betreffende werk een betere accomodatie
en een fraaiere camouflage in het terrein.
Door de vernieuwing kon tevens een betere beveiliging tegen diefstal en
vernieling worden gerealiseerd

In 1982 werden in totaal 5.720 vogels geringd in 84 soorten (1981 was
3.910 exemplaren in 74 soorten)
Het aantal nest jongen bedroeg 2.694 en dat van de volgroeide dieren
3.026.

Wij blijven erkentelijk voor dc. constructieve medewerking, die wij
ook in het verslagjaar , weer mochten ondervinden van alle instanties
en personen, die rechtstreeks of zijdelings bij het ringonderzoek
zijn betrokken.
Gaarne blijven wij bereid tot informatie, overleg of advies,
dienstig aan het belang van natuurbehoud e

Voorschoten, 20 februari 1983.
van Deursen

de Beer.
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