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Intro

Maria Quist

Sommige dingen zijn niet te voorspellen in de natuur, andere wel. Dit zagen we

aankomen en we hielden ons hart vast voor de pas uitgekomen Wespendiefjes. Jonge
Haviken zijn een lust voor het oog, Sperwertjes vertederend,Boomvalken zijn werkelijk
schitterend. Jonge Wespendieven in je inventarisatiegebied echter is voor velen het

summum. Iets om over op te scheppen.
De bange vermoedens werden werkelijkheid, zoals bleek uit eigen ervaringen, de

telefoontjes en brieven die we kregen en de inhoud van de nestkaarten diewe tot nu toe

ontvingen. Met de legsels was nog niets aan dehand, in de meeste gevallen twee eieren,

zoals gebruikelijk. Van de twee uitgekomen jongen legde echter minimaal één het

loodje. Ook trad forse sterfte op onder al uitgevlogen jongen. Dit laatste werd bevestigd
door berichten uit diverse vogelasiels in heel Nederland. Volgend jaar hopelijk beter. Ter

compensatie in deze Takkeling vier artikelen over de Wespendief.

Dan nu in het kort het overige nieuws: Voor het eerst in het bestaan van de WRN is een

serieus conflict gerezen tussen het bestuur enenkele leden.Het betreft een kwestie die

speelt in Noord-Brabant en betrekking heeft op de valkerij. Meer hierover bij Oproepen
en Mededelingen. In de volgende Takkeling zullen we aan de hand hiervan verder

ingaan op de doelstellingen en methoden van de WRN. Hoewel de WRN een stichting
is en geen vereniging wordt het zeer gewaardeerd wanneer onze leden meedenkenen

(kritische) reageren.

De Landelijke Roofvogeldag wordt ditjaar gehouden opzaterdag 28 februari teMeppel
en komt deels in het teken te staan van Afrika: Afrikaanse muziek en Afrikaanse

roofvogels. In deze Takkeling het inschrijfformulier. Zie verder in Oproepen en

Mededelingen.

Het is een merkwaardig maar vooral een buitengewoon interessant seizoen geweest met

veel tragiek in het veld. Niet alleen kende de muizenstand het afgelopen voorjaar een

dieptepunt met alle sterfte van dien voor de muizenetenderoofvogels en uilen, ook de

stand van de wespen was uiterst laag. De laagste sinds tenminste 25 jaar. Zes nachten

met vorst in april en mei waren hiervan (waarschijnlijk) de oorzaak. Deze late,

aanhoudende,kou betekende eenzware slag voor de wespen, waarvanze zich geduren-
de de zomermaandenniet meer hebbenhersteld.

Voedsel is één van de belangrijkste, zo niet dé belangrijke factor voor broedsucces.

Wanneer voldoendevoedsel ontbreekt om wat voor reden dan ook, heeft dit negatieve

gevolgen voor het aantal territoria, het aantal eieren en de overlevingskansen van het

aantal jongen dat met succes uitvliegt.
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De WRN is bezig een cursusdag te organiseren voor politiemensen met betrekking tot

het opsporen van roofvogelvervolging. De cursus bestaat (a) uit een lezing over

roofvogels en hun leefwijze en vervolging in het algemeen en (b) een lezing van een

politieman (tevens WRNer) die veel ervaring heeft opgedaan op het gebied van

opsporing van roofvogelvervolgers. Indien mogelijk wordt de dag afgesloten (of

begonnen) met een bezoek aan het veld. Dit laatsteonderdeel kan ook plaatsvinden op

een geschikter tijdstip, in het broedseizoen.We hebbenalle politiekorpsen in den lande

aangeschreven en inmiddels diverse reacties binnengekregen. De eerste cursusdagen
staan gepland voor januari 1998.

In het oktobernummer van vorig jaar raadde ik U allemaal aan eens lekker van de

roofvogeltrek te genieten, inuw omgeving ofnog beter, inFalsterbo (Zweden). Ik kom

net terug uit Falsterbo. Elk jaar heb ik de kriebels wanneer ik de trekgeluiden weer

opvang, maar het is meestal druk, druk, druk. Zo ook ditjaar. Het enige wat er danopzit
is gewoon gaan! Werk blijft er altijd en de dagen met al het moois gaan voorbij. En wat

is het goed bevallen! Schitterend weer, grote groepen Rode Wouwen, Buizerds en

Ruigpoten, een eindeloze stroom Sperwers, Kraanvogels en natuurlijk weer veel

gezelligheid. Het zit daar namelijk vol met vogelvolk, waaronder veel WRNers.

Wanneer U het ook wel ziet zitten, maar de drempel nog wat te hoog is, kunt U contact

opnemen met Erwin van Maanen (tel. 026
- 4430941). Erwin denkt erover om

(roof)vogelreizen te organiseren, o.a. naar Falsterbo.

Dat was het weer. Als alles meezit krijgt U deze oktober-Takkeling, ondanks de

Falsterbotrip van de voltallige redactie, nog op tijd in de bus.

Mensen, geniet van de herfst en de naderende winter! Het hééft ook wel weer wat:

kleurige bladeren, herfststormen, sneeuw en ijs, ganzen kijken, voerplekken in de tuin,

erwtensoep en boerenkool met worst, lekker bij de kachel met een mooi boek... Veel

genoegen met al het mooisbuiten ende gezelligheid binnen en de hartelijke groeten

voor U allemaal!
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