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Oproepen en mededelingen

Wie heeft in Meppel de roofvogelles op een usb-stick ontvangen? 
Tijdens de laatste landelijke dag van de WRN in Meppel hebben Bert Vos en ik, Helen 
Goote, een presentatie gegeven over de roofvogelles voor scholieren en, inmiddels 
ook, volwassenen. We hebben na afloop veel enthousiaste reacties gekregen en een 
aantal mensen meldde zich aan om ook in zijn/haar woonomgeving de les te gaan 
geven. Bert had usb-sticks meegenomen en heeft deze aan verschillende mensen, die 
graag met de roofvogelles aan de gang wilden, meegegeven. Iedereen die een stickje 
ontving, heeft zijn of haar adres aan Bert opgegeven. Helaas zijn deze adressen zoek 
geraakt. Graag zou ik alsnog willen weten wie deze mensen waren. Ik houd een adres-
senbestand bij zodat ik weet wie de roofvogelles heeft ontvangen en in welke regio 
deze persoon woont. Ik zou graag willen weten wie de usb-stick met de roofvogelles 
heeft ontvangen van Bert.
Verder zijn we geïnteresseerd in filmpjes over roofvogels. Het liefst filmmomenten 
waarop actie te zien is van de roofvogel. Zijn er mensen die in het veld gefilmd heb-
ben en hun materiaal willen delen? Dan hoor ik dit ook graag. Reageren kan naar mijn 
email: h.goote@planet.nl 

Vissen Bruine Kiekendieven? 
Tijdens mijn bijna 50-jarige studie aan Bruine Kiekendieven vond ik op c. 350 nesten 
driemaal visrestanten op het nest. In twee gevallen betrof het één vis, in één geval 
ging het om drie vissen. Steeds had ik de indruk dat het rietvoorns betrof, maar zeker-
heid verkreeg ik niet. Wat mij meer interesseerde, was het feit dat het in alle gevallen 
om verse vissen ging. De vraag drong zich op of zij die zelf hadden gevangen, of dat 
zij de vissen als dood hadden opgepakt. Nooit zag ik namelijk Bruine Kiekendieven 
op vissen jagen. Wellicht is er onder lezers van De Takkeling iemand die een Bruine 
Kiekendief een levende vis uit het water zag halen. Graag zou ik in dat geval nadere 
informatie ontvangen. Dick Woets, dickwoets@hetnet.nl       

Oude Buizerd
Op 13 juni 2017 vond Henk Jan Ottens een vers dode Buizerd in het Westerse Veld bij 
Rolde. Gezien de levende aaskevers op het kadaver was de vogel niet vergiftigd. Wél 
was hij (of zij) geringd. Het bleek een vogel te zijn die op 8 juni 1989 door Willem van 
Manen op 2 km hiervandaan als nestjong was geringd. Dat maakt een leeftijd van 28 
jaar, voor een Buizerd een meer dan respectabele leeftijd. Interessant aan deze waarne-
ming: 1989 was, samen met 1988 en 1990, een zeer goed muizenjaar (veldmuis, rosse 
woelmuis). Na de minne jaren van de middenjaren tachtig leverde dat grote broedsels 
met zware jongen op. Van dat cohort zijn nu al meerdere exemplaren bekend die een 
lang leven hebben gehad. En een lang leven staat gewoonlijk voor: een grote jongen-
productie. Deze oude knakkers hebben waarschijnlijk een buitenproportioneel aandeel 
gehad in de populatiegroei sindsdien. (Met dank aan Henk Jan, die de terugmelding 
doorgaf.)


