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Oproepen, mededelingen

Nieuwe WRN t-shirts en sweaters!

Grauwe Kiekendiefposter

Het is de bedoeling dat deze prachtige poster een eerste aanzet vormt voor een actie tot

behoud van de Grauwe Kiekendiefin Nederland. De poster bestaande uit acht schitte-

rende foto's en de tekst met het verhaal van de Grauwe Kiekendief, is full color enheeft

een formaat van 70 x 100 cm. Omdat een flink deel van de productiekosten werd

gesubsidieerd is de prijs slechts fl. 5,--. U kunt de poster bestellen dor fl. 13,75 over te

maken op giro 76284 t.n.v. WRN Appelscha, o.v.v. "poster". De verzendkosten en de

kosten van dekoker zijn helaas hoger dan de poster, nl fl. 8,75 (koker fl. 1,25, porto fl.

7,50). Om dit te ondervangen kunt U met enkele andere liefhebbers gezamenlijk de

poster bestellen. Bij bestelling van 3 posters blijven de verzendkosten gelijk. Voor

Opdruk kinder T-shirt

(Roof)vogelliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan de nieuwste WRN sweaters ent-

shirts in diverse kleuren enmaten. Er zijn twee opdrukken: Een met op de voorkant een

prachtige zwartgrijze havikskop met oranje/gele ogen, en speciaal voor dekinderen (al

zijn ook grotere maten beschikbaar) t-shirts met een afbeelding van drie donzige jonge

Boomvalkjes (zie foto hieronder en tekening op blz. 4). De Havik is voor de WRN

ontworpen doorErik van Ommen, de Boomvalkjes door Bram Rijksen.
Zoals U weet ontlenen wij een deel van onze inkomsten aan de verkoop van WRN

roofvogelartikelen. Wij hopen dat U de t-shirts en sweaters mooi vindt en aanschaft.

Voor informatiekunt U terecht bij Wil Beeren, tel: 0495-493437en Ans Blanckenborg
tel. 0516 -512585 (na 15 maart)
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informatie: Wil Beeren, 0495-493437 en Ans Blanckenborg (na 15 maart) tel.: 0516-

512585.

Foto’s en tekeningen

We krijgen steeds vaker illustratiemateriaalvoor De Takkeling toegestuurd. Hartelijk
dank! Vergeet echter niet op de achterkant van foto of tekening naam en adres te

vermelden; bij foto's ook graagdocumentaire informatie, zoals plaats, datum, bijzonder-
heden. Alle materiaal graagnaar Maria Quist.

Gestempelde buizerdveren

In het kader van ons onderzoek naar de populatie van de Buizerd in Flevoland en

Friesland worden sinds kort de vliegveren (handpennen, armpennen en staartpennen)
bestempeld. Het stempel komt overeen met het ringnummer. Op deze wijze kan, zonder

dat de vogel nog eens gevangen wordt, veel aanvullende informatie worden verzameld.

De ruitijd valt deels samen met de broedtijd. Ruiveren bij een nest geven dus aan dat in

ieder geval één van de ouders is geringd en met welk ringnummer dat is gebeurd. Als

dejongen vervolgens geringd worden,kan in de computer van hetVogeltrekstation de

relatie gelegd worden tussen geringde ouder en geringde jongen.
In totaal worden bij iedere vogel 56 veren bestempeld (2 x 10 handpennen; 2x12

armpennen en 12 staartpennen). De rui van deze 56 veren beslaat doorgaans twee en

soms drie rui-periodes. De kans op een veermelding is dus niet alleen vrij groot, maar

de periode tussen merken en vinden kan ook aanzienlijk zijn. In de winter van 1995/96

werden als proef een tiental Buizerds gemerkt. Inmiddels zijn twee vogels aan de hand

van gevonden ruipennen teruggemeld!

Aangezien nietalle gevangen vogels binnen Flevoland en Friesland zullen blijven om

ook daadwerkelijk te broeden, en tussen verschillende broedseizoenen verplaatsingen
kunnen optreden, verzoeken wij iedereen uit te kijken naar ruipennen van doorons

gemerkte vogels. Veren (of foto's daarvan) kunnen worden gestuurd naar: Ton

Eggenhuizen, Harpstraat 71, 1312KH Almere. Bij inzendingen wordt tevens verzocht

om zoveel mogelijk informatie te geven: datum, locatie, aanwezigheid van broedpaar,

zo mogelijk het geslacht, al dan niet gevonden bij nest en de ringnummers van de

nestjongen. Iederemelderkrijgt bericht van waar enwanneer de vogel is geringd. Alvast

bedankt namens Ton Eggenhuizen, Kees Breek enJaring Roosma.
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Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels

Inmiddels zijn we de 10.000 verkochte exemplaren gepasseerd; in 1996 verscheen de

vierde bijgewerkte druk. Ook in het buitenland heeft het boek de nodige aandacht

gekregen, zoals mag blijken uit de recente bespreking in Linnut, 31, nr. 5 (hierbij

afgedrukt). Het blijft overigens gissen wat de Finnen er van vonden.


