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Oproepen en mededelingen

Tekeningen en foto’s voor de Takkeling

Vervolging van roofvogels in het buitenland

In de vorige Takkeling beloofde ik (MQ) U een artikel over roofvogelver-

volging in het buitenland. Er is echter over dit onderwerp zo verschrikkelijk
veel geschreven en gepubliceerd dat het onmogelijk is om dit in een kort

tijdbestek grondig door te werken. Stapels artikelen, hoofdstukken uit boeken,

rapporten en verslagen zijn hierover beschikbaar. Veel te veel voor een arti-

kel van een paar bladzijden, wanneer je geen afbreuk wilt doen aan de kwali-

teit en volledigheid van het materiaal. Het plan begint te rijpen om dit alles te

gebruiken voor een uitgebreidere publikatie, mogelijk in boekvorm. Een over-

zicht van wat er speelde in het verleden en op dit moment in de rest van de

wereld, het hoe en waarom, de verschillende achtergronden, de mentaliteit

van de vervolgers enz. Het lijkt ons buitengewoon interessant en nuttig om

dat allemaal eens op een gedegen maner op een rijtje te zetten. We komen er

nog op terug.

Botulisme

In augustus j.1. werden wij door een journalist van de Leeuwarder Courant

opgebeld met de vraag of er bij de WRN meldingen waren binnengekomen

van botulisme bij bruine kiekendieven. In het vogelasiel de Fügelhelling

waren vier bruine kiekendieven binnengebracht, waarvan men vermoedde dat

ze besmet waren met de botulismebacterie. Ik had geen meldingen binnenge-

kregen en er eerlijk ook nog nooit van gehoord dat deze ziekte ooit bij roof-

vogels was vastgesteld. Rob Bijlsma gebeld. Ook Rob kende het verschijnsel

niet, was het nooit in de literatuur tegengekomen en wees me door naar

Pedro Zoun van het ID-DLO (voormalige CDI). Pedro doet al sinds jaar en

Elke keer opnieuw kost het de nodige moeite om de Takkeling wat aantrek-

kelijker te maken door middel van foto’s en tekeningen. Op de een of andere

manier is het altijd weer stressen om het manuscript op de afgesproken datum

bij de drukker aan te leveren. De meeste artikelen bereiken ons kort voor de

dead-line en dan moet er vaak nog van alles aan gebeuren. En onder druk

laat de creativiteit ons vaak in de steek. Vandaar ons verzoek: onder onze

1250 abonnnees zitten er vast een aantal die heel aardig kunnen tekenen en

het ook leuk vinden om te doen. Heeft U thuis nog wat liggen op het gebied

van roofvogels, of wilt U er mee aan de slag, heel graag. Ze zijn van harte

welkom. Geneer U niet, het hoeven geen kunstwerken te worden. Belangrijk-

ste is dat U er met plezier aan werkt. Opsturen graag naar de redactie (adres
zie voorin). Hetzelfde geldt voor foto’s van roofvogels. Bedankt alvast.
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dag vivisectie op de door ons ingestuurde roofvogellijken. Ook Pedro kon

onze vraag niet beantwoorden. Door Pedro werden we doorverwezen naar de

afdeling bacteriologie van het ID-DLO en daar spraken we o.a. met de per-
soon die gespecialiseerd is in botulisme. Ook hier wederom nul op request.

Wel bleek dat er op dit gebied het een en ander gepubliceerd is. Op ons

verzoek schrijft Pedro Zoun, in samenwerking met de afdeling bacteriologie
van het ID-DLO, een artikel voor de volgende Takkeling over deze interes-

sante kwestie. Een van de kiekendieven die bij de Fügelhelling werd bin-

nengebracht is inmiddels gestorven en voor onderzoek opgestuurd. We zijn
benieuwd.

Adres onbekend

Na elke verzending van de Takkeling krijgen we er een aantal geretoumerd:
adres onbekend. Via via en met de nodige pijn en moeite weten we in de

meeste gevallen het juiste adres te achterhalen. Soms lukt het niet. Zo zijn we

nog steeds op zoek naar de adressen van:

- Snijder, Sikkelerweg 8, 7261 LP Ruurlo

- R. Droop, Sporkehout 28, 1273 TG Huizen

- Petra Dijkhof, Huniadijk 509, 3079 EM Rotterdam

- P. Heegen, Julianalaan 17, 7761 XT Schoonebeek

Wie kent deze mensen en weet waar we ze kunnen bereiken? Dringend
verzoek: gelieve bij verhuizing ons a.u.b een verhuisbericht te zenden, dat

bespaart ons een hoop gedoe. Bedankt!

Gevraagd

Voor uitbreiding van de verzameling: uitgaven van het tijdschrift Vogels,

uitgegeven door Vogelbescherming Nederland. Alle uitgaven 1976, 1977 en

1978, nummers van jan/feb en mrl/apr 1979 en sep/okt 1981. Het gaat om de

aquarellen van H.J. Slijper en de beschrijvingen van de roofvogels door Prof.

Dr. K.H. Voous. Als u wat hebt, bel of schrijf dan met: Koen van Rens,

Molvense Erven 83, 5672 HJ Nuenen (040-837048).
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Decembermaand - kadomaand

Voor het geval U nog een mooi kado zoekt voor de feestdagen hebben we

nog een goede tip: Onlangs is het boek "De Kerkuil en andere in Neder-

land voorkomende uilen" uitgekomen. Het is geschreven door de bekende

kerkuilkenner Johan de Jong en geïllustreerd met schitterende kleurenfoto’s

en tekeningen van Ad Cameron. In het boek worden alle facetten van het

leven van de kerkuil behandeld. Zo komt de rol die de uil speelt in de s-

ymboliek, de bijbel en het volksgeloof uitgebreid aan bod. Ruim aandacht

wordt besteed aan de oorsprong, de verspreiding, de uitrusting voor de dui-

sternis, de geluiden, het leefgebied, het menu, de broedbiologie en de aan-

talsontwikkelingen in Europa, Nederland en België. U kunt het boek in uw

bezit krijgen door fl.32,50 over te maken op giro 1239948 t.n.v. J. de Jong,

Ureterp.
Een tip voor degenen die nog geen exemplaar van de "Ecologische Atlas van

de Nederlandse Roofvogels" in hun boekenkast hebben staan; Wij hebben

nog enkele inkijkexemplaren, gebruikt bij lezingen, maar in perfecte staat. De

prijs hiervan is tachtig gulden, inclusief verzendkosten. Te verkrijgen door dit

bedrag (fl.80,-) over te maken op giro 76284 t.n.v. Werkgroep Roofvogels te

Appelscha, o.v.v. "Inkijkexemplaar".
Komend najaar, begin november, verschijnt de Ecologische Atlas van de

Nederlandse Weidevogels bij Uitgeverij Schuyt & Co. Formaat (21x29.7

cm), omvang (350 pagina’s) en gebruik van kleurenfoto’s zullen hetzelfde

stramien volgen. Het boek is geschreven door Albert Beintema, samen met

fotografen en mede-auteurs Danny Ellinger en Oene Moedt. Dit is een boek

om naar uit te kijken.

En dan natuurlijk de WRN roofvogelansichtkaarten en dubbele correspon-

dentiekaarten. Geschikt als kado en voor al uw wenspost (kerst- nieuw-

jaarswensen, verjaardagen, geboorten etc). Meer hierover elders in de Takk-

eling.

Landelijke Roofvogeldag 1996

De tweede Landelijke Roofvogeldag wordt dit jaar gehouden op 10 februari

a.s. in de Stadsschouwburg te Meppel. De toegang is alleen voor leden en gr-

atis. Vergeet U zich a.u.b. niet op te geven door middel van de opgavestrook
die U in deze Takkeling aantreft. Zo snel het programma vaststaat, krijgt U

het (als U zich opgegeven heeft) toegestuurd. Bemard Wubbels en Rob Bijl-

sma zullen in ieder geval weer van de partij zijn. Op deze dag wordt ook

weer de volgende Takkeling met daarin alle inventarisatiegegevens uitgereikt.
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Havikarend boven Nederlandse eilanden

In de tweede helft van september werd op verschillende plaatsen boven

Noord-Nederland een Havikarend waargenomen.

Normaal gesproken komt deze forse vogel met een spanwijdte van 150-180

cm (vergelijk havik; 96-127 cm), voor in Spanje en Portugal, Sicilië en India.

Leeft en nestelt in hoog, rotsachtig bergterrein. De havikarend is al enkele

malen eerder in Nederland gesignaleerd, maar het is nog steeds een dwaal-

gast.

Attentie Attentie Attentie Attentie Attentie Attentie Attentie Attentie

Het roofvogelwerk heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Maar

liefst zeven aanhoudingen zijn dit jaar verricht van verdachten van roofvogel-

vervolging. Voorheen gebeurde dat nauwelijks en had het zeker geen priori-
teit bij politie en AID. Nu krijgt het steeds meer aandacht. Met de AID loopt
de samenwerking inmiddels uitstekend, het aantal steunpunten in het land

heeft zich verdubbeld, en ons ledenaantal is gestegen van 450 naar 1250. Op
diverse plaatsen in Nederland gaan scholenprojecten van start, o.a. in samen-

werking met staatsbosbeheer. Er zijn plannen om met WBE’s, politie, vogel-

werkgroepen en grootgrondeigenaren te werken aan preventieve roofvogelbe-

scherming, onze tentoonstelling breidt zich verder uit, er is een nieuwe film

in de maak, en zo zijn we nog met het een en ander bezig.
Dat is allemaal heel mooi en aardig, maar de kosten om het apparaat in

beweging te houden nemen eveneens toe. We hebben geld nodig!

Tekening: Gertjan van Leeuwen
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We houden niet van bedelen. We willen het bereiken door een grote lande-

lijk kaartverkoopactie. 10 Ansichtkaarten en 10 dubbele correspondentie-
kaarten, met daarop onze mooiste foto’s (van o.a. Martijn de Jonge, Bennie

van den Brink, Rob Bijlsma, Johan Krol, Frank de Roder) en voor een sterk

concurrerende prijs.

Wij zouden het verschrikkelijk op prijs stellen wanneer U, als U daarvoor in

de gelegenheid bent, hieraan mee wilt doen. In deze Takkeling is een inlegvel

bijgesloten waarop U uw bestellingen kunt doen. Bij aflevering van de kaar-

ten (tweede helft november, worden ze U tezamen met een acceptgirokaart

voor betaling toegestuurd.
Een voorbeeld, hoe je zonder al te veel moeite, per telefoon en vanuit je stoel

een stel kaarten aan de man/vrouw kunt brengen:
Ikzelf bestel (voorlopig) 15 sets. Vijf hou ik er voor mijn nieuwjaarswensen,

(5x10 = 50 exemplaren, daar kom ik een eind mee rond). Twee sets (1 set

correspondentiekaarten en 1 set ansichtkaarten) heb ik aan mijn schoonmoe-

der verkocht. Idem aan mijn broer, zus, schoonzus en buurvrouw. Dat is dus

15. Daarnaast verwacht ik er nog meer kwijt te raken. Mijn schoonmoeder

gaat proberen ze te verkopen op de kegelclub waar ze lid van is, mijn
schoonzus heeft een winkel met natuurvriendelijke produkten en legt er een

stel op de toonbank. Mijn man heb ik ook geprobeerd in te schakelen maar

die ziet het niet zitten om met kaarten bij zijn collega’s te leuren, is daar wat

te beschroomd voor. Jammer, misschien dat u uw partner wel zo ver krijgt.

Mijn jongste zoon voelt er wel voor (met als bonus een zak patat) om er een

stuk of 10 hier in de buurt te slijten. Onze jeugdleden zouden misschien via

hun school wat kunnen ondernemen. Afijn, er zijn vele mogelijkheden en met

enige creativiteit zouden we met z’n allen een aardige omzet kunnen halen.

Voor de aanschaf van al deze kaarten (een hoge oplage is aantrekkelijk

vanwege de lagere produktiekosten) moeten we een forse investering doen.

Het grootste deel van ons potje dat we hadden overgehouden van de royalties

van het boek moet er aan geloven. Als de actie lukt zijn we een paar jaren

vrij van geldzorgen. Kunnen we de Landelijke Dag gratis houden, U een kop
koffie aanbieden, hoeven we de prijs van de Takkeling voorlopig niet te

verhogen, gaan we de Takkeling in een nieuw jasje steken, kunnen we de

oplopende kilometerkosten van onze ringers blijven betalen (0.25 ct/km), en

eindelijk eens een aantrekkelijke informatiefolder in mekaar zetten. En nog zo

wat wensen vervullen.

Lukt deactie niet, dan zijn we de klos. Maar eerlijk gezegd heb ik er alle

vertrouwen is. We zijn ook bezig met Natuurmonumenten en Vogelbescher-

ming om onze actie te ondersteunen door middel van een aankondiging in

hun bladen. Mocht U tips hebben, ze zijn zeer welkom.


