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Oproepen en mededelingen

Correctie
In het artikel van Jos Vroege over Haviken in de duinen bij Castricum (De Takkeling 
27: 256-261) is een foutje geslopen in de Bijlage op pagina 261. Het paar broedend in 
de Zuidwest-hoek broedde succesvol in 2007.

Thijs van Galen – een van de lange-adem-medewerkers van de WRN – bij zijn eerste wespen-
dievennest ooit, ZO-Friesland, 31 juli 2019 (Foto: René Riem Vis). Wespendieven én Thijs 
onder de indruk. De honderden medewerkers weten jaarlijks duizenden nesten van roofvogels te 
vinden en te controleren, bepaald geen kleinigheid. A raptorphile – Thijs van Galen – at nest of 
Honey Buzzard, 31 July 2019. Thanks to hundreds of dedicated people, we are annually able to 
track the fortitudes of thousands of raptor nests.

Californische Condor
In 1982 waren er wereldwijd nog 22 Californische Condors op deze aardbol. Een jaar 
later vloog er geen enkele meer vrij rond; de resterende vogels zaten in dierentuinen 
waar ze dienden als fokvee. Dat lukte wonderwel. In de jaren daarna werd begonnen 
met uitzetten, en dat resulteerde in 2001 in het eerste broedgeval in het wild in het 
Grand Canyon National Park. Dat is te zeggen: het eerste sinds het fokprogramma 
begon. In 2008 vlogen er al meer vrij vliegende Condors rond dan dat er in gevan-
genschap zaten. In 2019 bedroeg het aantal paren bijna 500, waarvan meer dan de 
helft vrij rondvliegt in Arizona, Utah, Californië en Baja Mexico. Het totale aantal 
jongen dat in gevangenschap is geboren bereikte in 2019 de duizend. Voor de wild 
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levende vogels is loodvergiftiging doodsoorzaak nummer 1. Dat heeft te maken met 
loodammunitie gebruikt door jagers. Bovendien hebben Condors de neiging kleine 
voorwerpen in te slikken, waaronder veel troep achtergelaten door mensen, zoals glas 
en metaal. En waarom ze zo nodig anti-vries willen drinken, is een raadsel. Dat vergt 
reddingsacties (maag leegpompen). Of de huidige populatie zelfbedruipend is, is nog 
niet zeker. De beschermers willen in ieder geval twee geografisch gescheiden deelpo-
pulaties creëren, met elk 150 vogels (waaronder tenminste 15 broedparen). Een derde 
populatie wordt in gevangenschap gehouden, een back-up voor het geval dat. Het 
laat maar zien dat uitroeien veel gemakkelijker is dan instandhouden (Ornithological 
Newsletter 253, 2019: 2).

Sneeuwuil, door Lars Vissers (8 jaar).*

*  Een aantal roofvogelaars bepleit op grond van fylogenie, morfologie en ecologie om het 
woord ‘raptors’ te gebruiken voor alle vertegenwoordigers van de Falconiformes (valken), 
Cariamiformes (seriema’s, een soort loopvogels), Cathartiformes (gieren van de Nieuwe 
Wereld), Accipitriformes (havikachtigen) en Strigiformes (uilen) (J. Raptor Res. 53: 419-430, 
2019). Het is maar dat u het weet! Wij blijven natuurlijk gewoon roofvogels en uilen gebruiken. 
En af en toe duikt er een stukje over uilen in De Takkeling op. Of een tekening. Zo eenkennig 
zijn we niet.




