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De Grauwe Klauwier:

tekenend voor ’onze’ zorg

voor natuur en landschap?

Deze geschiedenis leertons voor de zoveelste maal dat de 'neuzen' bij overheden

en subsidleverlenendeorganisaties lang niet allemaal in de zelfde richting wijzen.

Het is oh zo gemakkelijk om vooral in woord en geschrift natuurbescherming te be-

leiden en de praktijk aan vrijwilligers over te laten! Wie de levenswijze van de Grau-

we Klauwierbij benaderingkent, beseft pas goed hoe belangrijk het is voor het toe-

komstige natuurbeheerdat juist relevante informatie gebundeld bij beheerders en

natuurbeschermers beschikbaar Is. Toch hopen wij dat al onze inspanningenbij zul-

len dragen tot ontwikkeling, herstel en behoud van geschikte biotopen. Wij hopen

ook, dat de noodzakelijke improvisaties en de gekozen oplossingen in 1993alsnog

zullen leiden tot een bredeaandacht voor de soort en het daarbijbehorende leefmi-

lieu. Misschien dat op die manierde titel van deze inleiding meer een positieve dan

een negatieve lading meekrijgt. Ten slotte willen wij allen die hebben meegewerkt

aan de totstandkoming van ditproject danken voor hun Inspanningenen hun 'enge-

len’geduld.
Pierre Maréchal & Jaap Taapken

De kleine pentekeningetjesin ditnummer zijn getekend door Marius Kolvoort, voor wiens medewerking wij
hem zeer erkentelijk zijn.

Met dit eerste nummer van deeenenveertigstejaargang willen wij uw speciale aan-

dacht vragen voor de Grauwe Klauwier. De ’Negendoder’ heeft altijd in de be-

langstelling van mensen gestaan. Ondanks dat is de populatie dramatisch afgeno-

men. Rond 1975 zouden nog slechts ongeveer tweehonderdparen in ons land heb-

ben gebroed. Tien jaar later lag hetaantal broedparen waarschijnlijk in debuurt van

vijftig. Hierbij moet worden vermeld dat dezeaantallen nietgeheel betrouwbaarzijn,

omdat bijvoorbeeld in de grensstreek van Noord-Brabant minstens één geval van

toename bekend is. In de hoogveengebieden van Zuidoost-Drenthe is sinds 1986

een populatietoename waargenomen (1986 nog twintig paren).

Dit gehele nummer is gewijd aan deze bijzondere vogelsoort. Met recht, want het

voorkomen is dicht verwezen met habitatstructuren en de biologische rijkdom van

het daar in voorkomendeleven. Reeds in 1989 maakten wij in nauwe samenwerking

met de Stichting MondiaalAlternatief(Ecologische en Economische Betekenis van

Vogels - EEBV) plannen om tot een speciaal themanummerte komen over de Grau-

we Klauwier. In de daarop volgende jaren zijn heel wat artikelen bijeen gesprokkeld.

Helaas bleef enigerlei vorm van subsidieverlening uit. Hierdoor zijn wij genood-

zaakt, om anders dan wij van plan waren, het veelal bijzondere materiaalanders te

gebruiken.Zo vallen deEngelse samenvattingen en de litteratuuropgaven weg. Een

aantal artikelen wordt nog dit jaar in het Belgische tijdschrift ’Aves’ gepubliceerd.
Een ander deel wordt in de loop van deze jaargang In ’Het Vogeljaar’ opgenomen.

Geïnteresseerden kunnen door overmaking van ƒ 5,- op gironummer 964 472 ten

name van Het Vogeljaar te Hedel, onder vermelding van ’litteratuur Grauwe Klau-

wier’ één grote totaallijst van de aangehaalde litteratuur bestellen. Daarnaast ver-

ontschuldigen wij ons bij de lezers voor de soms wat kleine illustraties. Ook dit is

een gevolg van de combinatie van de noodzaak de tekst met illustraties te on-

dersteunen en het gebrek aan voldoende financiële middelen.


