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Voorwoord

Hanneke Sevink

Het grote nieuws van 2006 is natuurlijk het broedgeval van de Zeearend in de

Oostvaardersplassen. Voor het eerst (voor zover we weten) is een paartje erin geslaagd
in ons land een jong groot te brengen. In de derde weekvan juli vloog hetjong succesvol

uit. Frank de Roder heeft het hele broedproces intensief gevolgd. Na het uitvliegen
van het jong heeft Rob het nest beklommen om prooiresten te verzamelen. In deze

Takkeling een uitgebreid van verslag van de ervaringen van beide onderzoekers. Er

zijn ook video-opnames gemaakt van het jong op het nest. Op de Landelijke dag op 3

maart 2007 in Meppel zal hij deze beelden tonen.

Op die dag ook een verslag van Stef van Rijn en Paul Voskamp van hun onderzoek

naar Schreeuwarenden in Oost-Europa. Ze brachten in Kroatië de broedpopulatie in

kaart en bekeken het terreingebruik. In Polenobserveerden zij vooral hetjachtgedrag.
Voor het verdere programma, waar momenteelnog aan wordt gewerkt, verwijzen we

u naar onze website (www.werkgroeproofvogels.nl/).

Voor nu veel leesplezier met deze Takkeling en graag tot 3
de

maart in Meppel.

Het grillige weer van dit voorjaar, waarbij zeer droge en zonnige periodes werden

afgewisseld door extreem natte en sombere tijden, zette zich in de zomer voort. Na

het zeer natte einde van mei, gaven juni en juli prachtig zonnig en droog weer, met in

juli zelfs een warmterecord. Hierna kwam de extreem natte maand augustus, gevolgd
door een fantastische nazomer met in september opnieuw een warmterecord: de

warmste maand september van de laatste drie eeuwen! Een positief gevolg van het

weer ditjaar was dat de ernstig bedreigde Grote Vuurvlindereen tweede generatie kon

voortbrengen. De effecten op de broedresultaten van onze roofvogels landelijk gezien,
zullen duidelijk worden zodra de bulk aan nestkaarten binnen is.

Er is goed nieuws van de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Deze zomer zijn er maar

liefst zes vogels voorzien van een satellietzender, vier vrouwen en twee mannen. De

Kiekendieven kunnen gevolgd worden via de site www.grauwekiekendief.nl/(klik op

satellietzenders, route 2006). U kunt zo zelfveel te weten komen over het trekgedrag
van deze vogels: u kunt bijvoorbeeld zien welke route wordt gevolgd, of vrouwen en

mannen dezelfde weg kiezen en ofer tussenstops worden ingelast. De trek is nog maar

net begonnen, maar de satellietwaaraemingen hebben al veel interessants opgeleverd.
Eén van de mannen, Rudi, heeft in 23.5 uur maar liefst 1125 km gevlogen, een record.

Het oude record (voor zover de literatuur verteld) stond op naam van een Slechtvalk

die in 24 uur 1045 km had gevlogen. Het vermoeden bestaat dat Rudi ook ’s nachts

heeft gevlogen.


