
40 De Takkeling 5 (1997). 2

Oproepen en mededelingen

Aquarel

Op basis van foto’s in de Ecologische Atlas van deNederlandse Roofvogels heb ik 16

aquarellen van Nederlandseroofvogels gemaakt, die zijn opgeplakt eningelijst, zodat

een soort poster is ontstaan (zie foto). Hierbij hoort een apart ingelijste “legenda”.
Formaten zijn (uitwendig) 75 x 55 cm en 32 x 23 cm. Prijs te zamen fl. 600,— Interesse?

U kunt mij bellen: Ronald de Zeeuw, tel. 0593
- 333369 of schrijven: Kruusakker 1,

9431 KB Westerbork.
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Witvlek de Buizerd

September vorig jaar kregen wij een stuk toegestuurd voor De Takkeling, genaamd
"Belevenissen van Witvlek de Buizerd die het soms al te bont maakt in de omgeving",
deel 1. De auteur heeft nagelaten zijn naam en adres te vermelden. Wij nemen geen

anonieme stukken in De Takkeling op. Bij deze vragen wij de auteur om zich bekend

te maken, zodat wij onze lezers in kennis kunnen stellen van de belevenisen van

Witvlek de Buizerd.

Vrijwilligers gevraagd

De WRN wordt steeds meer uitgenodigd voor allerlei activiteiten op natuurgebied. Wij
maken daar graag gebruik van, omdat het naast het geven van voorlichting over

roofvogels een mooie gelegenheid is om onze WRN-artikelente slijten. Het is leuk werk

en ik (Maria Q.) heb de afgelopen maandenal diverse weekenden en feestdagen achter

de WRN-kraam doorgebracht. Het thuisfront begint echter op te spelen in verband met

veelvuldige afwezigheid, vandaar dat een aantal vrijwilligers vanharte welkom is.Enige
kennis van roofvogels is noodzakelijk en een goede verkooptechniek ("die kleur staat

U prachtig" of "zit heerlijk en krimpt niet”) is meegenomen.Voor informatie: 0516 -

432660.

Ruinen

In Drenthe is de WRN goed vertegenwoordigd, op de omgeving rond Ruinen na. We

kunnen daar nog wel enkele mensen gebruiken, enerzijds om te inventariseren,

anderzijds om natuur- en buitengebieden regelmatig te bezoeken en te letten op

onregelmatigheden. Alleen in de omgeving van Ruinen zijn ditjaar al 26 vergiftigde

roofvogels gevonden (vnl. Buizerds). Belangstellenden kunnen bellenmet Hans Dekker,

tel. 0592 - 365555.

Gedigitaliseerde topografische kaarten

Van geheel Nederland zijn topografische kaarten 1:10.000 en 1:25.000 beschikbaar.

Hiervoor is een 486 computer of hoger (CD-ROM) nodig. Met dit systeem is het

mogelijk in Windows 3.1 ofhoger kaarten te bewerken. Wie heeft dit systeem, of heeft

er ervaring mee? Gaarne contact opnemen met Herman Dijkman, Schuur 35, 9205 BE

Drachten (0512-523369).

Finse recensie

In De Takkeling 5, nummer 1, stond een in het Fins geschreven recensie over de

Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels van Rob Bijlsma. Het stukje eindigt
met de zin: "Het blijft overigens gissen wat de Finnen ervan vonden". Inmiddels hebben

ons twee vertalingen bereikt. Hartelijk bedankt Leen Koster en Jeanette Essink! Dit is

de vertaling:
"Bijlsma heeft samen met zijn collega's een fantastisch boek geschreven over de roofvogels in



42 De Takkeling 5 (1997). 2

Nederland. In het boek worden voornamelijkde resultaten beschreven van het onderzoek dat werd

verricht van 1984 - 1991 in eengebied ter grootte van 2.700 km2
, maar aanvullende gegevens zijn er

ook van elders uit het land.

Het boek geeft bijzonder gedetailleerde basisinformatie over het onderzoeksgebied, het weer, de

gebruikte onderzoeksmethoden en -middelen bij het zoeken naarnesten van de verschillende soorten,

diverse andere onderzoeksmethoden en verschillen in voedselomstandigheden.Ook de soortbeschrij-

vingen zijn zeer nauwkeurig. Beschreven zijn o.a. soortdichtheid (kartering en monitoring), variaties

in aantallen in verschillende delen van het land, leefomgeving,voedselomstandigheden,broedbiologie,
trek en doodsoorzaken en sterftecijfers. De beschrijving van de havik bestaat alleen al uit 26 bladzijden

en is in zijn nauwkeurigheidzonder weerga in vergelijking tot welk Europees roofvogelboek dan ook,

en dit geldt ook voor de andere soortbeschrijvingen. Aan het eind van het boek wordt de populatie-

ecologie behandeld op eenzeer interessante wijze beschreven. In de bijlagenvan 40 bladzijdenworden

door middel van tabellen de basisgegevens uitputtendbeschreven. Het boek bevat ook geweldigmooie

en informatieve kleurenfoto’s. Ondanks dat het boek in het Nederlands is geschreven, lukt het toch om

de essentiële gegevens te vinden dankzij de lange Engelstalige samenvatting en de eveneens

Engelstalige verklarende teksten bij de tabellen. Finse roofvogelonderzoekers, hier kunnen jullieeen

voorbeeld aannemen!
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