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Oproepen en mededelingen

Openbare avond Steunpunt Brabant (WRN) op 28 maart

Nadere informatie: Edward Sliwinski (0412-639612)en Toon Voets (013-5809813).

Wespendieven op trek

Twee Schotse nestjongen zijn in september 2001 met een satellietzender uitgerust.

Hun vorderingen zuidwaarts zijn -tot het moment waarop ze uit de lucht verdwenen-

op internet te volgen; www.roydennis.org/honeybuzzard.htm. Dit geval is bijzonder

vanwege het late vertrek van de broedplaats en het langdurige oponthoud in Engeland

en Ierland.

Volgende Takkeling

We hebben veel kopij gekregen, zoveel zelfs dat we een aantal verhalennaar het juni-

nummer hebben moeten doorschuiven. Daaronder nieuwe ontwikkelingen in Slowa-

kije, Wespendief (gebruik oogleden, grootte van organen, broedvastheid, schrikrui).

Grauwe Kiekendief (overleving nestdotje, bezoek aan congres in Duitsland), Havik

(broedend op camping, postduifconsumptie in de duinen), Sperwer (eenouder gezin,

dwergeieren, interactie met eksters). Boomvalk (oorzaken afname westelijk Noord-

Brabant), Rügen en Müritz, alsmede vele pagina’s met overzichten en uittreksels uit

de recent verschenen roofvogelliteratuur.

Tentoonstelling WRN

Na tijdenlang in uitleen te zijn geweest, is er weer gelegenheid voor aanvraag. De ten-

toonstelling bevat een aantal panelen die tezamen een goed beeld geven van roofvo-

gels in Nederland, inclusief gevaren en bescherming. Tot nu toe heeft de tentoonstel-

ling met succes op veel plaatsen in het land gestaan. Uitleen en condities voor uitleen

zijn te bevragen via Willie Spieker (0544-374899).

leder voorjaar houdt Steunpunt Brabant een avond met een lezing. Dit jaar zal de

lezing gaan over de Slechtvalk, verzorgd door Peter van Geneijgen van de Werkgroep

Slechtvalk Nederland. De avond zal wederom worden gehouden in zaal Boerke

Mutsaers, Vijverlaan 2 in Tilburg, vlakbij station Tilburg-West. Aanvang 20.00 uur.

Op deze avond zal het jaarverslag 2001 worden toegelicht en is het jaarverslag voor

geïnteresseerden ook beschikbaar. Dit jaarverslag is gebaseerd op de honderden nest-

kaarten, die door mensen in Noord-Brabant worden ingevuld en bij Rob Bijlsma of

SOVON worden ingeleverd. Door het grote aantal nestkaarten geeft het jaarverslag

een goed beeld van de stand van roofvogels in de provincie Noord- Brabant. Tevens

wordt er bekend gemaakt wie in Noord-Brabant de Boomvalk gevonden heeft die het

dichtst bij een weg heeft gebroed. Hieraan is een prijs verbonden. Mensen die interes-

se hebben, zijn deze avond van harte welkom.


