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Oproepen en mededelingen

Flora- en Faunawet: DNA-profiel van Haviken in gevangenschap

5. Intern. Symposium Populationsökologievon Greifvogel- und Eulenarten

Van 24-27 oktober 2002 vindt er in Meisdorf/Harz een roofvogel- en uilencongres

plaats, waar nieuw onderzoek de revue zal passeren. Kosten: 30 Euro/dag (studenten

15 Euro). Het exacte programma wordt in oktober rondgestuurd. Opgaven naar: Prof.

Dr. M. Stubbe, Institut für Zoologie, Domplatz 4, Postfach Universitat, D-06099

Halle/Saale (email: stubbe@zoologie.uni-halle.de).

Determinatie vogelprooien aan de hand van veren

Velen zijn geïnteresseerd in determinatie van prooien van roofvogels. Determinatie

van zoogdierschedels is mogelijk met Braakballen pluizen (KNNV Uitgeverij),
hoofdstuk 6 in Zoogdieren van West-Europa en Zoekkaart muizenschedels in uilen-

braakballen (zoogdier@vzz.nl). Herkenning van plukresten van vogels is moeilijker.
Een eigen referentiecollectiewerkt het best (wees beducht op motten, mijten en licht,

documenteer grondig). Daarnaast zijn er boeken met afbeeldingen van veren of vleu-

gels: Tracks and signs of the Birds of Britain and Europe (Brown et al. 2 de gewijzigde
druk 2002, Nederlandse editie uitverkocht) tot Moult and ageing of European pas-

serines (Jenni & Winkler, specialistisch werk met veel kleurenfoto’s), Handbuch der

Geftederkunde europaischer Vogel, Band 1 (Busching) en de serie van Hansen &

Oelke in Beitrage zur Naturkunde Niedersachsens 26 (1973): 25-51, 29 (1976):

85-160, 27 (1974): 1-54 en 31 (1978): 53-128 (Bestimmungsbuch fiir Rupfungen und

Mauserfedern). Op de website http://members.lycos.nl/feathers/ van Michel Klemann

zijn van >120 vogelsoorten gescande veren en vleugels te zien, die ook kunnen helpen

bij de determinatie.

Nestkaarten

Aanvragen bij SOVON (024-6848111); dekaarten zijn gratis. Vul de kaarten lopende
het seizoen in, niet achteraf! Dat laatste is vragen om moeilijkheden en extra werk

(dingen vergeten of kwijtgeraakt).

Enkelekeren heb ik namens Vogelbescherming(VBN), Rob Vogel en Dierenbescher-

ming overlegd over een gezamenlijke aanpak (ook over welzijn). Dat is er al met al

niet van gekomen. Daarom heeft VBN in overleg met Rob een brief geschreven aan

LNV. Omdat ook de AID gereageerd had, is in de Regeling Vrijstelling Beschermde

Dier- en PlantensoortenFlora- enFaunawet eenaparte regeling voor de Havik opge-

nomen. In artikel 17 is bepaald dat: “...de aanvrager door het overleggen van DNA-

vingerafdruk van zowel oudervogel als de jonge vogel het bewijs levert dat de vogels
inderdaad in gevangenschap zijn gefokt.” Zoals bekend is de FenF-wet op 1 april van

kracht geworden. Daarmee is het hopelijk beter mogelijk om overtredingen te bewij-

zen aan de handvan DNA-profiel (Toon Voets).
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Daljaar voor muizen, muizeneters (en de rest?)

Geen paniek! Buizerds (en Torenvalk, Kerk-, Rans- en Bosuil) doenhet door voedsel-

gebrek (zeer) slecht in 2002. Ook de vogeleters en raaf lijken te dippen.

Slachtpartij onder Wespendieven tijdens voorjaarstrek op Malta

Malta (320km 2
) wordt door veel roofvogels tijdens de voorjaarstrek aangedaan om te

rusten. Voor de rabiate Maltese schieters (c. 5% op bevolking van 350.000) een uitge-
lezen kans op massaal afschot. Natalino Fenech (in Fatal Flight: The Maltese obses-

sion with killing birds, 1992) schatte het aantal slachtoffers alleen al aan Wespendie-

ven op jaarlijks 3500. Ondanks massaal protest is er weinig veranderd. Zo meldt Bird-

Life Malta dat er op 9 mei 2002 honderden Wespendieven arriveerden die terstond

onder vuur kwamen te liggen. Binnen de kortste keren lagen overal dode en aange-

schoten Wespendieven te creperen. De politie is al jaren niet in staat de wet op ditpunt

te handhaven (www.birdlifemalta.org, dank aan Robert Goedegebuur).

Houtkap in het broedseizoen

Met de Flora- en Faunawet in de hand zijn diverse proefprocessen gevoerd om de

houtkap in het hroedseizoen te verbieden. Vooral Staatsbosbeheer voerde een schan-

dalige politiek: dikke praatjes over de natuur, ondertussen aannemers hun gang laten

gaan. Ook gemeentes en particulieren lapten -al naar het hun uitkwam- natuurbelan-

gen aan hun laars. Deze processen hebben inmiddels in een verbodop houtkap in het

hroedseizoen geresulteerd, waaronder inFriesland (Recreatiepark Schatzenburg, aan-

gespannen door Friese Milieufederatie). Een proces tegen Staatsbosbeheer(Dwingel-

derveld) krijgt op 4 juni een uitspraak (Vogelbescherming Nederland). SBB heeft

ondertussen de houtkap verboden. Krokodillentranen op het hoofdkantoor van SBB,

maar opluchting bij boswachters en vogelaars. Blijf goed opletten dat er niet stiekem

wordt geveld (uitbesteed werk, aannemers denken aan geld, niet aan vogels; makkelijk

voor SBB om zich achter te verschuilen).

Roofvogelliteratuur in Wit-Rusland, Rusland, Oekraïne en Estland

Dr. Jevgeni Shergalin stelt overzichten en bibliografieën samen van (roofvogel- en

uilen)literatuur uit de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Tegen betaling verzorgt

hij ook vertalingen in het Engels. Wie meer wil weten: Sopruse pst. 175-58, Tallinn

13413 Estonia, email: zoolit@hotmail.com, http://my.tele2.ee/birds/

In de oktober-Takkeling onder meer...

Afname van de Boomvalk in westelijk Noord-Brabant (Hans Potters), het inwendige

van Wespendieven (Rob Bijlsma & Theunis Piersma), broedgedrag van Wespendie-

ven (Gerard Müskens & Ronald Zollinger), ringen inbraakballen van Sperwers (Bert

Blaauw), redding van een Torenvalk (Rogier Vroon & Bas Gerzon), overwinterende

Slechtvalken in Friesland (Eelco Brandenburg & Imko Riemersma), index van jaar-

gang 6-10 (1998-2002) enrecente literatuur.


