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Intro

Maria Quist

Bij gebrek aan muizen werd overgegaan op alternatieve prooien, voor zover voorhan-

den. Sommige inventariseerders raakten wat ontmoedigd: ze begonnen met een flink

aantal bezette buizerdnesten in hun gebied endaar zijn er nu nog maar enkele van over

met een minimaalaantaljongen. Rob Bijlsma had nog nooit eerder zo veel in de steek

gelaten buizerdlegsels meegmaakt!

Let wel: dit is geen mensenwerk, maar heeft een natuurlijke oorzaak. En als zodanig
kunnen we daar vrede mee hebben. Er wordt nu eenmaal heel wat gestorven om ons

heen. Such is life, al is het wel eens slikken envloeken geblazen.
Er is echter ook goed nieuws: zoals het er nu uitziet lijkt het recentelijk ingezette herstel

van de muizenstand precies op tijd te komen voor de Grauwe Kiekendief. Vanuit

Groningen vernamen we dat er tot nu toe 20 bezette territoriazijn geregistreerd (in 1996

15 territoria) en het ziet er naar uit dat de lijst nog niet compleet is.

Dan in het kort het overige nieuws: De afgelopen maanden zijn er enkele honderden

nieuwe leden bijgekomen. Dit is een rechtstreeks gevolg van de nieuwe folder, waarvan

een deel tevens aanmeldformulieris. Het drukken van de folder is geheel bekostigd door

het Prins Bemhard Fonds, die ook in het verleden de productie van de "Ecologische
Atlas van de Nederlandse Roofvogels" mogelijk maakte. Wij zijn het Prins Bemhard

Fonds dan ook buitengewoon erkentelijk voor hun ondersteuning van het roofvogel-
werk.

De Landelijke RoofVogeldag was wederom zeer geanimeerd. Ik hoop niet dat dat

onbescheidenklinkt, maar we hebben echt heel veel positieve reacties gekregen. Zowel

de doedelzakband als de didgeridoo-performance en de lezingen vielen goed. Voor

volgend jaar hebben we alweer allerlei plannen. De datum is trouwens al bekend:

zaterdag 28 februari, opnieuw in Meppel. Het inschrijfformulier krijgt U tegelijk met

het oktobemummr van de Takkeling. De dag is zoals gebruikelijk gratis en U bent van

harte welkom. Meerhierover in de oktober-Takkeling.

De WRN groeit gestaag en wordt steeds bekender. We krijgen veel aanvragen voor

Junimaand: ringmaand! Er worden momenteel lange dagen gemaakt in het veld. De

eerste jonge Haviken enBuizerden staan al op uitvliegen, de meeste Sperwers hebben

kleine jongen en Boomvalk en Wespendief zittenrond deze tijd op eieren.

De broedresultaten van de Buizerd en andere muizeneters zijn uitgesproken slecht,

doordat de (veld)muizenstand het afgelopen voorjaar een dieptepunt bereikte. Het ziet

er naar uit dat het de laatste weken weer wat begint aan te trekken, maar het is te laat

voor Buizerd, Torenvalk en Ransuil. De legsels waren klein, werden regelmatig in de

steek gelaten en ook in de jongenfase ging er het nodige mis.
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informatieover roofvogels en roofvogelvervolging van o.a. schoolkinderen(werkstuk,

spreekbeurt), onderwijzend personeel, vogelwerkgroepen, organisaties op gebiedvan

natuur- enmilieuen de politie. De beide WRN-tentoonstellingen zijn voor komend jaar

grotendeels volgeboekt. De aanvragen voor lezingen en informatiestandsnemen toe.

Op enkele projectsubsidies na gebeuren alle activiteiten op vrijwillige basis. Tot nu toe

lukt het ons aardig om de zaak draaiende te houden. We moeten wel voortdurend

creatiefzijn om onzeeigen inkomsten te
verwerven, opdat de activiteiten van de WRN

niet uitsluitend afhankelijk zijn van subsidiegelden. Ruim een jaar geledenzijn we, met

succes, begonnen met de verkoop van roofvogelkaarten. Zoals in de vorige Takkeling

aangekondigd hebbenwe het aantal WRN-roofvogelartikelen uitgebreid met nieuwe t-

shirts en sweaters. En dat loopt als een trein. Op de laatste Landelijk Roofvogeldag

waren we in een paar uur dooronze voorraad heen. Het afgelopen weekend stonden we

bij het Bezoekerscentrum van het Dwingelderveld in Ruinen op een doorVogelbescher-

ming georganiseerde jongerenmanifestatie. We waren helemaal beduusd door de

belangstelling en kooplust van het publiek. De t-shirts en sweaters met Haviken en

Boomvalkjes vlogenover de toonbank. Ik heb vanmorgen een nieuwe voorraadbesteld

en het aantal maten (nu ook voor babies, peuters en grotere kinderen) en kleuren

uitgebreid. De bestellijst voor dit alles vind U in deze Takkeling.

Tot slot wens ik U eenhele fijne zomervakantie toe. Hopelijk vindt U nog ergens een

rustig plekje waar U ongestoordvan al het moois in de natuur en met name (roofjvogels
kunt genieten. Veel plezier, rij voorzichtig entot de volgende Takkeling!
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