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Oproepen en mededelingen

Zwarte Wouw in Noord-Brabant in 2019
In het jaaroverzicht van 2019 ontbrak een broedgeval van Zwarte Wouw op de vaste 
plek in Noord-Brabant, bij Valkenswaard. Daar stonden op 23 juli 2019 twee bijna 
vliegvlugge jongen op het nest (mededeling: Douwe & Wiebe Witteveen).

Proolijst Havik (p. 42, eerste nummer De Takkeling 28, 2020): correctie
De kopregels van de tabel moeten worden aangepast: OV moet zijn Amsterdam, UT is 
Wieringermeer, FL is Utrecht, FL is Utrecht, ZE is Flevoland, ZH is Zeeland en de op 
een na laatste kolom betreft Zuid-Holland.

Roofvogels eten roofvogels
Nu iedereen met camera’s bezig is bij nesten van vogels, ook van roofvogels, wordt 
het internet overspoeld met filmpjes waarop is te zien dat het gevleugelde volkje vele 
stoute dingen doet. Kennelijk zit de vogelwereld iets minder idyllisch in elkaar dan 
mensen hadden gedacht. Helaas resulteert dat ook in commentaar. Als een Sperwer 
een zangvogelboutje aanvoert, is dat niet erg (hoewel: de mussenliefhebbers wijzen 
graag met een beschuldigende vinger naar Sperwers als instrumenteel in de afname 
van mussen). Maar als een Havik pontificaal op een visarendnest neerstrijkt, daar alle 
drie de jongen doodt en eentje ook nog doodleuk gaat plukken, is het commentaar niet 
van de lucht. Commentaar met een ondertoon van: alles goed wel, maar dit is niet de 
bedoeling. Hoezo niet? Moet die Havik soms vegetariër worden? Bepalen mensen wat 
andere dieren wel/niet mogen? Me dunkt dat we de bezigheden van andere dieren maar 
moeten nemen zoals ze zijn. Zo niet, beland je al snel in de wereld van de weidevogel- 
en korhoenderbeschermers, die vinden dat rovers een bedreiging vormen voor hun 
speeltje. En dat die gang van zaken bijsturing behoeft. Bijsturing door mensen, wel te 
verstaan. Wat op zijn beurt weer een litanie van treurige ingrepen teweegbrengt. Beter 
is het om toeschouwer te zijn, zonder waardeoordeel. Het is toch geweldig dat we nu 
iets beter kunnen zien dat de wereld ingewikkeld in elkaar zit.

Slechtvalken uithalen
In Engeland is hetzelfde gaande als in Nederland: natuurbescherming door de overheid 
is er willens en wetens versnipperd en in handen gekomen van mensen die vinden dat 
vooral de wensen van mensen bediend moeten worden. Natural England heeft het nu 
bestaan vergunningen af te geven aan drie valkeniers om elk twee nestjonge (man 
en vrouw) Slechtvalken te ‘oogsten’ in Engeland. Daarmee zouden ze kunnen gaan 
fokken, om zodoende een echte Britse Slechtvalk als jachtvogel ter beschikking te 
hebben. En, doekje voor het bloeden (tevens onzin), mocht er wat ergs gebeuren met 
de Britse broedpopulatie, heb je een reservoir van ‘bloedzuivere’ valkjes achter de 
hand om de zaken weer recht te breien (https://bit.ly/2WGDXSh). 


