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Baerdemaeker A. de, Kompanje E.J.O. & Bakker G. 2018. Een les van een 
Noorse sperwer. Straatgras 30(2): 68-69.
Een op 4 juli 2018 tegen een raam in Rotterdam doodgevlogen Sperwer bleek twee 
ringen te dragen, een gewone (met nummer en ringstation) en een kleurring. De vogel 
was als nestjong 100 km ten zuiden van Oslo geringd, 85 dagen eerder. Die was snel 
aan zijn eind gekomen, op 882 km van huis. De lever was gescheurd door de klap 
tegen het glas, de vermoedelijke doodsoorzaak. Krop en maag waren leeg maar verder 
verkeerde de vogel in goede gezondheid.
Carter I. 2019. The Red Kite reintroduction 30 years on. British Birds 112: 422-
426.
Terwijl elk beetje natuurlijkheid uit het land wordt gewrongen zijn de beschermers 
druk doende de verloren gegane flora en fauna terug te brengen. Nou ja, zolang het 
een aansprekende soort betreft. De Rode Wouw in Engeland is daar een voorbeeld 
van. Teruggedrongen tot Wales, en daar een kwijnend bestaan, hebben de beschermers 
drastische maatregelen genomen om de soort weer op de kaart te krijgen. Tussen 
1989 en 2013 plukten ze bijna 1000 jonge wouwen van broedplaatsen in Zweden, 
Duitsland en Spanje, later van broedplaatsen in Engeland die veel eigen jongen 
produceerden, om die op zorgvuldig uitgekozen locaties los te laten in de hoop dat ze 
een zichzelf bedruipende populatie zouden vormen. Die hoop is uitgekomen. Alleen 
al in Zuid-Engeland wordt de populatie momenteel op minimaal 4000 paren geschat. 
En ze denken groot, onze vrienden aan de andere kant van de plas, want 50.000 paren 
voor geheel Groot-Brittannië moet mogelijk zijn, vinden ze zelf. Deze megalomanie 
past bij andere herintroductieprogramma’s van bijvoorbeeld Visarend, Grote Trap, 
Kraanvogel en Ooievaar, inderdaad, gróte soorten én aansprekende soorten. Het zal de 
voortgaande verwoesting van het boerenland niet afstoppen, maar is leuk voor mensen 
en een onschuldige vorm van werkverschaffing.
Meyburg B.-U. et al. 2019. Tracking data suggest that Oman’s Egyptian Vulture 
population is much larger than expected. British Birds 112: 535-540.
Neem een vuilstort in Oman, vang daar 12 Aasgieren, zet die een zender op, volg 
die in hun verdere leven, en ziedaar: het blijken er meer te zijn dan verwacht. Op 
één na, die naar zuidelijk Iran vloog, waren het allemaal lokale vogels, geen trekkers 
dus. Oman staat sowieso bekend om zijn grote aantallen Aasgieren (vele honderden), 
net als Socotra (meer dan 1000). Gezien het feit dat deze soort in geheel Eurazië 
keldert (enkele lokale populaties uitgezonderd, zoals op de Canarische Eilanden), is 
het verheugend dat er in het Midden-Oosten een forse populatie voorkomt. Nu maar 
hopen dat die in stand blijft. (BAG-Greifvogelschutz@NABU.de).
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