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Oproepen en mededelingen

Dode Buizerds van lokale origine gewenst
Er is een groot Europees onderzoek opgestart naar het voorkomen van gif in de omge-
ving. Deze biomonitoring vergt de inzameling van spierweefsel en levers van toppre-
datoren (aan de top van de voedselpiramide). Dat materiaal wordt geanalyseerd op een 
hele serie stoffen, waaronder ook neonicotinoïdes. Van Buizerd zijn levers gewenst. 
Omdat het om lokaal opgelopen gifstoffen gaat, is het van groot belang dat uitsluitend 
lokale Buizerds worden gebruikt, dus de standvogels die er jaarrond zitten (de facto: 
onze broedvogels). Het heeft dus geen zin om ’s winters dode Buizerds te verzamelen 
waarvan de herkomst onbekend is. Het gaat om lokale broedvogels!
Wie heeft er nog Buizerds in de vriezer liggen waarvan met zekerheid bekend is dat 
het een lokale broedvogel was? En voor wie op een later tijdstip een lokale broedvo-
gel vindt, neem dan contact op met mij (rob.bijlsma@planet.nl) of beter nog, met de 
Nederlandse projectleider: René Dekker, rene.dekker@naturalis.nl). Met de laatste 
kun je ook afspraken maken over het verzenden naar een antwoordnummer (alleen op 
maandag of dinsdag versturen, opdat er geen kadavers ergens een weekend liggen te 
stinken).
Voor meer informatie over het project: http://erbfacility.eu/).

Slowakije: camerabeelden
Jaren geleden gingen er geregeld oude verrekijkers en telescopen, alsook geld, 
naar Slowakije (zie oude takkelingen), bedoeld als steun in de rug voor natuur- en 
vogelbeschermers. Die hulp werd georganiseerd door Jan de Vries en Hero Moorlag. 
Inmiddels heeft ook daar de professionalisering toegeslagen en kunnen we nu genie-
ten van camerabeelden gemaakt bij winterse voerplaatsen. Kijk op www.kukaj.sk: in 
bovenste balk Velka Fatra II of Velka Fatra III aanklikken. (Tip: Hero Moorlag, zie ook 
Hero’s artikelen in De Takkeling, digitaal te bekijken via www.natuurtijdschriften.nl).

Zeearenden, boskap en het plaatsen van camera’s
Het lijkt erop alsof filmers en terreinbeherende instanties denken dat Zeearenden 
in de winter geen nestbinding hebben. En dat daarmee elke ingreep rond het nest is 
geoorloofd, van bomenkap tot plaatsing van staketsels voor camera’s. Dat is een mis-
vatting: Zeearenden zijn jaarrond met hun nest bezig, en elke grote ingreep rond het 
nest, ook hartje winter, is een potentiële verstoring (zie bijv. Acta Zool. Lituanica 19: 
10-17, 2009, J. Ornithol. 150: 273-280, 2009, en J. Ornithol. 154: 827-835, 2013). Het 
ware beter de zorgvuldige maatregelen rond nesten, zoals gebruikelijk in de Baltische 
Staten, Polen en Duitsland, ter harte te nemen.




