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Brieven

De favoriete roofvogel van mevrouw Stehouwer-van Vliet uit Bilthoven is de

Buizerd. De voorjaarsbaltsvluchten inspireerden haar tot het volgende

gedicht:

De buizerd

Zweven, zweven, heerlijk zweven

klapwieken, even reven

hoger steeds hoger in d’ijle lucht

dalen, zakken in glijdende vlucht

zonder doel, slechts gestuwd door een blijheid
als een jubel, dankend voor vrijheid

dan, onverwacht schiet hij neer, als een schicht,

na vervoering, dan dagelijkse plicht

zijn het kikkers, zijn het muizen

is zelfs een eekhoorn niet te verguizen?

De zon verbleekt, een blaadje ritselt,

de avond valt, hij legt zich neer

ik heet buizerd en... ik kan niet meer!

Tekening naar D. Poppe
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Van Arnold Goelema uit Nieuwlande ontvingen wij het volgende verzoek.

Beste WRNON,

Ik ben stapelgek op roofvogels; ik spaar plaatjes, kaarten, boeken, folders,

posters, t-shirts en zelfs postzegels en videobanden over roofvogels. Ik heb

geen eieren van roofvogels. Ik weet wel nesten te zitten maar ik haal ze

niet uit, want dat vind ik zielig en dat is zonde van het werk dat ze ervoor

gedaan hebben. Ik zou graag willen vragen of jullie de niet-uitgekomen
eieren voor mij willen bewaren en dat ik het dan kom ophalen of zo. Zou-

den jullie dat voor mij willen doen? Bij voorbaat dank.

We hebben Arnold gebeld en verteld dat het in bezit hebben van (delen van)

roofvogels en eieren officieel verboden en strafbaar is bij de wet omdat roofvogels beschermd

zijn. Deze wet is sinds kort nog verder aangescherpt door het Ministerie van Landbouw,

Natuurbeheer en Visserij. In de volgende Takkeling komt een artikel over wat wel en niet mag

en op welke manier en om welke redenen ontheffing kan worden aangevraagd.

Naschrift:

Tussen Harkstede en Slachteren werden tussen januari en eind mei dit jaar
17 vergiftigde Buizerds gevonden. Een aantal daarvan door leden van de

WRN. Naar aanleiding daarvan ontvingen wij een brief van P. de Haan uit

Harkstede (door de redactie ingekort):

Geachte roof vogel Beschermers

Allereerst mijn bewondering voor jullie fantastische boek met zijn prachtige

foto’s, boeiende onderwerpen en gedegen onderzoeksresultaten. Ik heb

enkele roofvogelhaters in mijn kennissenkring en zij hebben slechts twee

vormen van reacties op dit boek, de extreme r.v.haters kunnen alleen maar

wat schelden uit onmacht en de meelopers zijn met stomheid geslagen. Al

jaren erger ik mij aan deze mensen met hun natuurvisie die stamt uit de tijd

van de ontginning der woeste gronden.

Ik neem het op voor de roofvogels omdat deze prachtige dieren volledig ten

onrechte worden verketterd en vermoord. Over de invloed van roofvogels

op de natuur hoef ik jullie niets te vertellen, maar ik kan als houder van
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kippen en duiven wel stellen dat predatie door roofvogels en roofzoogdieren
heel erg meevalt. Je kunt zelf een hele hoop doen om je dieren te bescher-

men en je moet het kunnen accepteren dat er eens een duif of kip weg is.

Zoniet, dan moet je een andere hobby kiezen.

Ik ben officieel werkloos en heb dus wel tijd om iets voor de, in het nauw

gedreven, natuur te doen. Ik ben gezegend met, voor een mens, zeer goede

ogen en ben altijd gewapend met een 10x50 verrekijker. Mijn ogen gaan

altijd, mits de verkeersveiligheid het toelaat, automatisch in de richting

waar vogels en andere dieren zich ophouden. En op die manier heb ik dus

sinds kort en binnen negen dagen al twee dode Buizerds gevonden (foto).
Ik wil jullie graag helpen om dit verachtelijke verschijnsel uit de weg te

ruimen zodat wij ook in Harkstede ongestoord kunnen genieten van deze

natuurlijke jagers die wat weidelijkheid en efficiëntie betreft veel betere

natuurbeheerders zijn dan die lawaaimakende mannetjes in het groen.

Eén van de Buizerds (P. de Haan)
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Bemard Wubbels in actie op de Landelijke Roofvogeldag (Martijn de Jonge)
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In Neeritter in Limburg woont de heer Minkenberg. Hij bracht ons op de

hoogte van het volgende voorval:

Geachte heren,

Op 13 februari trachtte een havik een onzer kippen te slaan. De kip vluchtte

in de haag die om de tuin stond en waarin gaas verwerkt zit tegen de konij-

nen. De havik zat op de kip. Mijn vrouw die het zag gebeuren was vlakbij

en stortte zich op de havik die tegen het gaas zat. Zij kon de havik met

blote handen overmeesteren maar hield er wel een paar diepe wondjes aan

over. Zodoende konden wij de gegevens op de ring die de havik droeg

noteren. Er stond op: Vogeltrekstation Arnhem Holland 7.084-086. Daarna

zette zij de havik op de grond waar hij bleef zitten en toen in enkele slagen

snel wegzwenkte, de struiken door. Ik hoop U met dit schrijven van dienst

te zijn geweest.

Naschrift: Meneer Minkenberg, gefeliciteerd met zo’n vrouw!

Record leeftijd Buizerd (25 jaar)

Van Sjouke Blokstra uit Hoomsterzwaag kregen we de melding dat in die

plaats een dode Buizerd was gevonden die, volgens de ring om z’n poot, op

5 juli 1969 als nestjong was geringd. De Buizerd zou dus 25 jaar zijn ge-

worden. In eerste instantie geloofde ik het niet en vroeg om een kopie van

het Vogeltrekstation-formulier. En het stond er inderdaad. Na een telefoon-

tje met het VT bleek dat vergissing uitgesloten was. Het ging echt om een

Buizerd die de leeftijd van 25 jaar had bereikt. Een uniek geval. Het tot

dusver oudst bekende exemplaar in het bestand van het Vogeltrekstation

werd ruim 18 jaar (ringdatum 22 juni 1939, vinddatum 8 augustus 1957).

De gemiddelde levensverwachting van eerstejaars Buizerds bedraagt 2,3

jaar, tegen gemiddeld 5,1 jaar voor de leeftijdscategorieë n na het eerste

jaar. Gemiddeld voor de gehele populatie geldt een levensverwachting van

4,1 jaar (zie: Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels).
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