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Introductie

Hanneke Sevink

Voor het eerst heb ik zelfte maken gehad met deAlgemene Inspectie Dienst. Voor drie

verschillende situaties waarbij sprake leek te zijn van een overtreding van de Flora- en

Faunawet heb ik geprobeerd de AID in te schakelen, met in eerste instantieeen teleur-

stellend resultaat. De AID lijkt eigenlijk alleen bereid tot actie over te gaan als zij
zeker weet dat er voldoende bewijsmateriaal is om in een later stadium tot aanklacht

en vervolging te kunnen overgaan.

In het geval van de verdachte dood van vier bruine kiekendievenpullen in de

Eempolder wilde de AID uitsluitendin actie komen als wij bij voorbaat konden aan-

geven wie de mogelijke daderwas. Zonder verdachte geen gifonderzoek! Het tweede

geval betrof een buizerdnest dat door boswerkzaamheden van Staatsbosbeheer was

verstoord in de eifase (getuige meldingen elders in het land inmiddels weer een nor-

maal verschijnsel, nadat we jarenlang hebben geprobeerd de zomervellingen uit het

werkplan te laten halen en ondanks toezeggingen van SBB dienaangaande). De AID

wildemeerdere getuigen, van zowel het nest in goede staat als van de verstoring. Lees

goed; niet van het verstoorde nest, maar van het moment van verstoring! Uiteindelijk
bleek dat Staatsbosbeheer had verzuimd de checklist, onderdeel van hun eigen plan

Zorgvuldig Bosbeheer, in te vullen. Op grond van deze nalatigheid wilde de AID de

zaak wel onderzoeken met als resultaat een officiële berisping voor Staatsbosbeheer.

Saillant detail is dat de AID dol is op foto’s als bewijsmateriaal: foto’s van legsels of

jongen en foto’s van zaagmachines en tractoren in actie. In het tijdperk van de digitale

camera is daar gemakkelijk voor te zorgen. Dus nooit meer zonder camera op pad,
maak foto’s bij iedere nestcontrole.

Het programma voor de Landelijke Dag op zaterdag 25 februari 2006 is in de maak

en het belooftweer een mooie dag te worden. Een aantal lezingen kan ik u al verklap-

pen. Zo zal onder andere de Werkgroep Grauwe kiekendiefverslag doenvan de laatste

ontwikkelingen over het zenderonderzoek waarbij voor het eerst twee vrouwtjes een

satellietzender hebben meegekregen op hun trek naar Afrika. Stef van Rijn komt ver-

Het seizoen is voorbij, tijd voor de winterklussen. Mijn kamer ligt vol met stapels

nestkaarten, zakjes braakballen, bergen prooiveertjes en keurig gelabelde havik- en

sperwerveren die me kunnen vertellen welk vrouwtje op welk nest heeft gebroed.
Voldoende werk om de komende maandenmee te vullen.

Het was weer een mooi seizoen. Voor het eerst sinds jaren goede resultaten bij de

Buizerd. Wat is zo’n nest met drie of vier grote buizerdjongen toch een prachtig

gezicht. Ook de Torenvalk deed het in veel regio’s beter dan in voorafgaande jaren

dankzij een goede muizenstand, Wespendief en Boomvalk hadden een zwaar jaar door

deregen en/ofeen slechte wespenstand.
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tellen over zijn sperweronderzoek. Stef vangt al jaren de broedende sperwers in zijn

onderzoeksgebied om zo de ontwikkelingen in de broedpopulatie in kaart te brengen.
Zie verder ook de rubriek Oproepen en mededelingen. Zodra het definitieveprogram-

ma bekend is, kunt u dit vinden op onze nieuwe website: www.werkgroeproofvogels.
nl. Uiteraard komt het definitieveprogramma ook in de eerste Takkeling van 2006, bij

u in debus vóór de Landelijke Dag, te staan. De organisatie verloopt gelijk aan vorige

jaren, hetgeen betekent dat u zich niet hoeft op te geven en geen lunchbonnen hoeft te

bestellen en dat de koffie zoals vanouds om 9.30 klaar staat.

In deze Takkeling verder veel verhalen van mensen die, op wat voor wijze dan ook,

roofvogels van dichtbij hebbenbekeken enbegeesterd hun verslag doen. Het zal velen

van u bekend voorkomen. Wat zijn we toch een mazzelaars dat we zulke mooie vogels

op loop- en fietsafstand van ons huis hebben, op willekeurig welke vakantie tegenko-

men of zo eenvoudig voor de camera kunnen krijgen.

Veel leesplezier, een vogelrijke winter toegewenst en tot de 25
ste

februari.

Afgelopen nawinter gaf op de valreep nog echt winterweer te zien. Begin maart viel er veel

sneeuw die lokaal een sneeuwdek van bijna een halve meter opleverde; hier proberen wulpen
door het sneeuwdek te prikken op zoek naar voedsel, Rijperweg, Waterland-Oost, 5 maart 2005

(Nirk Zijlmans). De binnenkomende nestkaarten over afgelopen broedseizoen lijken erop te

wijzen dat deze winterperiode voor de roofvogels te kort is geweest om ze in de problemen te

brengen. with exceptional snowfall in

early March (locally up to 50 cms); thisperiod with adverse weather was probably too short to

causetrouble for raptors.

The winter of2004/05 had a short spell ofsevereweather,


