Oproepen en mededelingen
Visarend bij het Esmeer, beginjaren tachtig
Nabij Veenhuizen ligt een fraai ven, het Esmeer. In beheer van Natuurmonumenten.
Een grote, deels uitgestoven, pingoruïne. In de jaren tachtig was het rijk aan (visetende) vogels, zoals Grote Zaagbekken. Nu is het water voedselarmer. Vroeger was
er veel vis. Op doortrek bleven Visarenden graag even hangen om bij te tanken. Een
prachtig gezicht om ze te zien duiken, al of niet bovenkomend met een vis in hun klauwen. Nu is dat een zeldzaamheid, want vis en voedselarm water gaan niet samen. De
uitstroom van voedselrijk water van een nabij gelegen akker is er niet meer. (Onne de
Vries, Mastenbroek 129, 8431 MX Oosterwolde).
Uithalen van nesten van Blauwe Kiekendieven
Niet alleen in Nederland zijn natuurbeschermers losgeslagen en met geheel andere
zaken bezig dan het beschermen van de natuur. In Engeland kunnen ze er ook wat
van. Daar heeft Natural England toestemming gegeven om nesten van Blauwe
Kiekendieven uit halen (eieren of jongen), met tot doel: opfokken in gevangenschap,
om ze later in Noord-Engeland opnieuw uit te zetten. Met als bijkomstigheid: uithalen mag alleen als de dichtheid hoger is dan 1 nest binnen een cirkel van 10 km. Dat
opkweken wordt – hoewel niet officieel terug te vinden in de documenten – door
Jemima Parry-Jones gedaan, een bekende roofvogelhouder in Engeland (die haar
fokkerij en houderij de omineuze naam van International Birds of Prey Centre heeft
gegeven). Gelukkig hebben de RSPB (de Engelse Vogelbescherming) en alle roofvogelgroepen een vernietigende reactie gegeven bij deze plannen. Het heeft met bescherming niets te maken, maar alles met het in stand houden en faciliteren van verkeerd
landgebruik (ofwel: hoendermonocultures creëren en in stand houden ten behoeve
van de jacht). Voor dit soort idiotie zijn zowel wetenschappers als ‘Internationale
roofvogelcentra’ te vinden die er een boterham aan verdienen (denk aan de steeds
bizarder wordende studies van Blauwe Kiekendieven geassocieerd met het landgoed
Langholm) als commerciële roofvogelhouders die graag hun centrum een schijn van
nuttigheid meegeven. Hoewel het even heeft geduurd voordat de RSPB de gekte rond
Blauwe Kiekendieven in ferme bewoordingen afbrandde, zijn ze nu gelukkig duidelijk
in hun oordeel. Poldermodellen heeft zijn grenzen, hebben ze eindelijk ontdekt aan
de andere kant van het plasje. Of dat overheidsidiotie tegenhoudt, valt natuurlijk te
bezien (zie http://bit.ly/2nUOiJa).
Het verhaal van Pieterrr
Het boekje van Maria over Pieter de Haan, begin dit jaar gratis verspreid onder
leden van de WRN, is inmiddels ook opgenomen in het bestand van de Openbare
Bibliotheek (en dus te leen voor wie wil). Zie verder de website van Maria zelf: www.
mariaquist.nl, met reacties en de mogelijkheid om exemplaren te bestellen.
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