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Oproepen en mededelingen

Trekkende Wespendieven op internet

De jonge vogel dobbert inmiddels in de Atlantische Oceaan, na een bizarre non-stop

vlucht van 100 uur over een afstand van ruim 5000 km. Het mannetje bereikte na

een krappe maand vliegen West-Afrika, en zwierf inmiddels van Ghana, Mali,

Togo, Benin naar Nigeria. In dat laatste land lijkt hij zijn overwinteringsplaats te

hebben gevonden in de buurt van Abuja (maar zie pagina 269). Deze informatie

drukt ons met de neus op het feit dat wat zo eenvoudig lijkt voor een adulte vogel, zo

moeilijk is voor een jonge.

Nog een Wespendief, ditmaaluit Ghana

Via Gerrit Speek, Vogeltrekstation Heteren, kregen we een interessante terugmel-

ding doorgespeeld van een vogel die als nestjong op 1 augustus 1984 door Peter

Waardenburg in Overijssel was geringd. Deze werd als ‘vulture’ op 27 mei 2002

door boer Daniël Kwasi Amofa dood en vergaan bij Bomfa nabij Konongo in de

Ashanti regio van Ghana doodgevonden. Of beter gezegd: zijn hond traceerde het

restant. Door zijn betrokkenheid met de vogel, zichtbaar in de zinsnede ‘I am

deeply sorry to see that the vulture is dead...’, kregen wij informatie over deze

vogel. In eerste instantie viel niet uit te sluiten dat het om een potentiële overzome-

raar in Afrika ging, immers op 27 mei zijn de meeste adulte Wespendieven al enige

tijd terug in de Europese broedgebieden. De briefbevatte echter uitmuntendeinfor-

matie, op basis waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat de vogel minimaal

een maand dood moet zijn geweest. Het kan dus zijn dat de vogel vóór de trek

is doodgegaan. De vindplaats ligt overigens wel in hartje overwinteringsgebied

(6°36'N, 1°18'0).

Nestkaarten

Beste mensen, wacht niet te lang met insturen (gratis naar SOVON, Antwoordnummer

2505, 6573 ZX Beek-Ubbergen, of anders naar Rob Bijlsma, Doldersummerweg 1,

7983 LD Wapse). Controleen invoer is telkenjare een race tegen deklok, omdatwe de

resultaten in het eerste nummer van De Takkeling willen hebben (Landelijke Dag is al

op 22 februari 2003!). Op ditmoment (20 oktober) heb ik 1500 kaarten binnen en ver-

werkt. Deze bevestigen het beeld dat we al hadden: een heel magerbroedjaar!

In 2001 werden twee jonge Wespendieven in Schotland met een rugzakzendertje

uitgerust. De vorderingen tijdens de trek van deze vogels werden op internet gezet.

Hun late vertrek, en een verkeerde inschatting van de levensduur van de zenders,

resulteerden in -voor de toeschouwers- vroegtijdig afgebroken trekbanen (Noord-

Afrika, Atlantische Oceaan). In 2002 werden opnieuw twee Wespendieven in

Schotland gesatellietzenderd, een fraai adult mannetje en zijn enige jong (gezien

gewicht een vrouwtje). Beide vogels zijn op het web te volgen op hun trektocht:

http://www.roydennis.org/honeybuzzard.htm
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Vergoeding van roofvogelringen voor nestkaartinvullers

Gezien de huidige financiële positie van de WRN (al twee jaar zondersubsidie) valt

niet goed te overzien ofen hoeveel geld we overhouden aan het eind van het jaar. De

aanvragen voor een vergoeding worden opgespaard; komende winter kijken we ofze

kunnen worden gehonoreerd. We hopen dat de ringers hiervoor begrip hebben, en zich

niet laten ontmoedigen om metingen te blijven verrichten en nestkaarten in te vullen.

Telescoopstokken

Steeds meer waarnemers gebruiken een spiegel op in elkaar geschoven stokken om de

inhoud van roofvogelnesten te controleren. In Friesland hebben ze 8 stokken van elk 3

m lengte overgehouden. Interesse, of meer informatie? Bel met Thijs van Galen

(0561-614522) of Hans Sloot (0561-617119).

Errata

In het artikel van Dook Vlugt, over Haviken en postduiven in Noord-Holland (De

Takkeling 10: 135-149) zijn enkele fouten geslopen of nieuwe bevindingen ter ore

gekomen.

Pag. 138, regel 3: 7400 ha moet zijn 3418ha; Tabel 1: grens is niet Noordwijk aan Zee

maar Egmond aan Zee, ook hier niet 7400 maar 3418 ha.

Pag 142:West Eastern Foundationmoet zijn West End Flyers.
Tabel 6: Noordwijk aan Zee moet zijn Egmond aan Zee.

Pag. 148, regel 2; 7400 ha moet zijn 3418 ha.

Dode steenuilen

In verband met een onderzoek naar steenuilen wordt gevraagd om dode uilen aan te

melden bij Peter Beersma (0313-472497). Van hem hoorje danhoe ofwat. Voor meer

informatie: www.steenuilgroningen.nl/dode-steenuilen

Landelijke Dag in Meppel op 22 februari 2003

In deze Takkeling vindt u een opgavestrook voor deze bijeenkomst. Het programma

wordt later nagezonden.

Laatste nieuws Schotse Wespendief

Op 27 oktober passeerde de vogel de evenaar. Hij zit nu in Gabon! Het is daarom nog

onzekerwaar hij de winter gaat doorbrengen.

In de volgende Takkeling onder meer...

Broedoverzicht 2002, vervolging 2002, broeden van Grauwe Kiekendieven in 2002,

foerageergedrag van een juveniele Grauwe Kiekendief, roofvogelwerk in Zeeland,

index van jaargang 6-10 (1998-2002).


