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Oproepen en mededelingen

Zeearend Zuidlaardermeer
In de nawinter van 2017 zijn de Zeearenden van het Zuidlaardermeer begonnen met 
nestbouw. Met wat goede wil wordt dat paar 7 van het land. Het mannetje draagt een 
ring die in 2011 is omgelegd bij het jong op het nest van Lauwersmeer. De ringer was 
Frank de Roder, met hulp van Peter de Boer, Romke Kleefstra (beiden Sovon), Hans 
Gartner en Jan Willems (beiden SBB). Het mannetje is dus zes jaar oud als hij in 2017 
zou gaan broeden. Niet ongebruikelijk, zo’n lange aanloop tot een broedpoging (bij 
vrouwen vaak korter dan bij mannen).

Krantenknipsels
Gevallen van roofvogelvervolging of vernielingen in het terrein (houtkap, aanleg 
recreatievoorzieningen, festivals…) worden vaak in lokale kranten gemeld. Zodoende 
ontsnapt het bericht aan landelijke aandacht. Graag willen we deze berichten toege-
stuurd krijgen: Rob Bijlsma, Doldersummerweg 1, 7983 LD Wapse, of anders naar Jan 
van Dijk, jwhvdijk@wxs.nl). Voor mensen die proberen beheerders te wijzen op hun 
verantwoordelijkheid aangaande bescherming, en daar bot vangen, is het belangrijk te 
weten dat het geen kwaad kan zulke zaken in de pers te krijgen. Als praten niet helpt, 
is naming en shaming een goede vervolgstap.

Rectificatie
In het verhaal over de sperwervangst in Turkije (De Takkeling 24: 221-250) staat in 
het onderschrift van de eerste foto op pag. 227 Sparrwohawks i.p.v. Sparrowhawks, 
terwijl de foto op pag. 230 in 1987 door Gernant Magnin zelf is gemaakt.

De Takkeling, jaargang 25
Het zal niemand zijn ontgaan, deze Takkeling is geheel in kleur (tenzij de aangele-
verde tekening zwart-wit was). Dat zal de hele jaargang zo blijven, een dansje op het 
feit dat ons blad 25 jaar bestaat. Maar schrik niet, daarna gaan we weer over tot sober 
zwart-wit, óók mooi. Hoe dan ook, wie tekeningen heeft, of kan (laten) maken, grijp 
uw kans die in kleur te zien. Moedig uw kinderen aan! Zoals Maria in de inleiding zei: 
kindertekeningen maken deels wat De Takkeling is.


