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Inleiding

Gedurende de jaren'80 gaat heÈ de Nederlandse sperwers voor de wind.In een aantal onderzochte deelpopulaties in het midden en oosten van hetland is vanaf 1970-75 een toeneming van het aantal broedgevallen vasÈgesÈe1d
(Opdam e.a. 1987). Tabel I geeft aan de hand van het aantal geringdJ n""t-jongen een indicatie van de tandelijke tendens sinds l9go.

Tabel l. Aantallen geringde sperwerpulli in Nederland, l9g0-19g7

1980 81 82

374 478 504

84 85 86

956 793 893

83

577

87

(70e)

Bron: Jaarverslagen Euring DaÈa Bank, VogeltrekstaEion, Heteren en monde-linge mededeling R. Wassenaar. HeÈ aantal voor 1987 kan nog enkete 10-
tallen hoger komen te liggen.

In de late 50-er en de vroege 60-er .jaren is rle SperwerpopulaÈie in West-
Europa plotseling afgenomen. De afneming was het gevolg van groÈe sterfÈe
onder voÏgroeide _vogels door opname van persisÈenÈe landbouwgift"n via hun
voedsel. Koeman (L972) toonde bovendien aan dat hoofdzakelifk DDE verant-woordelijk was voor de verslechterde reproductie van Sperwers, ten gevolge
van steriliteit van eieren, embryosterfte en eibreuk door schaalverdunning.
Eind jaren 60 werden het gebruik van Dieldrin en Aldrin, en in 1973 ook DDT,in Nederland verboden, en begonnen roofvogelpopulaties zich langzaam teherstellen. Uit de verhandeling van Burgers e.a. (19g6) blijtt echter dat inde periode 1975-1983 geen duidelijke tiends in eischaaldikËe en DDE-gehalÈe
voor Sperwereieren te vinden zijn.
I'Iet suggereert een verminderd aantal legsels meÈ eibreuk in de jaren lgTO-75(van 50"A naar ruim 207.) een afoeming van de vergiftiging in die periode.
Omdat populatiegroei echter vooraf ging aan reproduktieverbeÈering (Opdam
e.a. 1987), is wel zeker een verminderde mortaliteit van volgroeide vogels
de aanzet ÈoÈ populatiegroei geweesÈ. Zoals reproduktie, overleving "n "r"n-tueel irmnigratie verantwoordelijk zijn voor populatiegroei, zo is despereie
Yal nieuwe generaties van geboorteplaats near toekorustige broedplaaÈsen(hierna genoemd natale dispersie) oorzaak van populatie-uitbreiding. Een
globaal beeld van de uitbreiding van het Sperwerbroedareaal in Nederlanrl is
zichtbaar bij vergelijking van de twee SOVON-aIlassen (Teixeira lgTg en
sovoN 1987 ).
In dit artikel wil ik, met behulp van terugmeldingen uit Euring Data Bank,
de natale dispersie beschrijven van Sperwers die in Brabant als nestjong
zijn geringd, en van Sperwers die buiten Brabant als nestjong zijn geringà
en zich in Brabant hebben gevestigd.
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Otn natale dispersie ce kunnen beschrijven, moet deze worden onderscheiden
van broedd ispers ie (verplaaEsingen tussen opeenvolgende broedplaatsen,
Campbell & Lack 1985 ). De besEe manier om broeddispersie te onderzoeken is
het oP groÈe schaal ringen en terug vangen van broedende vogels. Newton
(1986 ) heeft dic bij Sperwers in Schotland gedaan, en vond a1s mediane
afstand voor mannetjes 0.8 lcrn en voor vrouwtjes 1.5 l«u. Hoe ouder de vogels,
hoe minder zíj tot verhuizing geneigd waren en hoe korter de afstand waar-
over zij zich verplaatsen.
Een andere methode is het indentificeren van Sperwers door vergelijking van
ruiveren die bij het r)ëst zijn verzameld. De pigmentatie-patronen zijn per
individu zeer verschi"llend en vanaf het 3de kalenderjaar opmerkel,ijk con-
stant. Met behulp van deze methode is in twee Nederlandse gebieden de broed-
dispersie van Sperwervrouwtjes onderzocht. Zollinger (1987) beschrijft voor
het Rijk van Níjmegen en het aansluitende deel van het Reichswald bij Kleef
(nnn) de broeddispersie van adulte Sperwervrouwtjes (vogels in hun 3de
kalenderjaar en ouder) . Hi-i vond voor vrouwtjes die verhuisden een gemid-
delde afstand van 2.7 kilometer tussen opeenvolgende broedplaatsen (n=47).
De uiterste waarden eraren 100 m en 1l km, bij een maximaal vasE Èe stellen
verplaatsing van 25 krn, gedicteerd door de afmeÈingen van het onderzoeksge-
bied. Verhuizingen over grote afstanden vonden relatief weinig plaats,
evenals meerCere verplaaEsingen binnen het leven.

Voor OosÈ-Brabant (eigen materiaaL) zijn, binnen heE gebied van 20 bij 25
km, alle verplaaÈsingen grorer dan 200 meter onderzochÈ. Voor vrouwtjes in
hun 3de kalenderjaar clf ouder bedroeg de gerniddelde af stand, na succesvol.
broeden in het vorig seizcen, 950 m (n=17) en na een miskukt broedsel 1250 ro
(n=10). Voor vogels die in hun eerste zomer broeden, bedroegen de afstanden
respectievelijk 1300 (n=12) en 2450 rn (n=5). Het terugvinden van vogels die
in juveniel kleed in de populatie verschijnen, als adulte vogel in daarop
volgende jaren is echLer geen sinecure. De overeenkomsten in pigmentatiepa-
troon worden versluierC door de overgang van juveniel naar adult verenkleed.
Uit deze groep worden dan ook meer vogels gemist, zodat mijn uitkomsÈen het
werkelijke beelC kunnen verEekenen (vermoedelijk zijn de werkelijke afstan-
den van Ceze groep groÈer). Het merendeel van de vogels verplaatste zích
echter niet, of bleef beneden de 200 m, zodat rle gemiddelde verplaatsing
zeker voor volwassen vogels een stuk lager ligt dan de gegeven getallen
(beneden de 500 m). voor mannetjes liggen deze geEallen nog lager; a1s
maximum vond ik I Ifit Eegen 5.4 h voor een vrouwtje. 0p grond van deze
kennis heb ik dispersie vanaf april in het tweede kalenderjaar a1s natale
dispersie beschouwd. De tweede kalenderjaarvogels heb ik in tabel 2 als
controlegroep opgenonen, eer illusÈratie van de conclusie dat broeddispersie
bij Sperwers, de natale dispersie niet wezenlijk beinvloed.

Begchrijving vau de gegevena

l. Tijdeorde ven de verrichtingcn in het ecrste levenejaar

De meesÈe Sperwers v?iegen in de eerste juli-helft uit, en worden in de loop
van die maand eelfstandig. Niet alle jongen laÈen zich in deze periode door
hun eigen ouders van vr:edsel voorzien. I)oor het luide gebedel om voer worden
ze op honderden meters afstand op de nesten van buurfamilies geaÈÈendeerd.
Ook komen de jongen van vroege broedsels vaak een aantal dagen als klaploper

-l
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bij latere broedsels .ro-ndhangen, Íraar het eventueel presente wi j fje ze niet
aÈtaqueert " Terrugmeldingen uit deze maand hebben meestal betiekking op
vogels die tijdens hun bedeltijd door Haviken zíjt verrast, of bij- een
eersÈe bezoek aan een nabij gelegen clorp ontdekken daÈ er glas beetaaÈ,
gaas' draad en andere noeilijk omzeilbare klippen deze vogels zijn niet in
figuur I opgenomen.
Figuur I laaÈ de afgelegde afsÈanden in het verloop van een Sperwerleven in
twee-tot drie-rnaandelijkse periode, en voor de geslachten gescheirlen, zien.

Figuur t. Afstanden i,íaarop in Brabant als nesEjong geringde en op geslacht
gedetermineerde sperwers werden terug gemeld (1973-19g7). Eàrste
levensjaar gescheiden van latere jaren. In de periode 5-7 van het
eersÈe levensjaar zijn met afwijkende symbolen 14 aan de hand van
merkÈekens op ruiveren teruggemelde Sperwers \íeergegeven. Dit zíjn
de enige zeker broedende en exact gelocaliseerde vogels in het
totaal. Hun relatief kleine afstand t.o.v. de geboorEeplaaÈs werd
mede bepaald door gericht zoeken in een heperkt aanEal gebieden, en
is dan ook niet representatief.
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AugusÈus - september; begin van zelfstandigheid, natale dispersie en vroege
ffitentofSperwersdie-trek1en,eerst.,'t,1"dispersïe
vertonen, of rechtstreeks van geboorteplaaEs naar winÈerverblijf vliegen.
Als diÈ plaatsvindt zal díË oeer bij mannetjes dan bij vrouwtjes voorkomen,
omdat die in hun latere leven nestterritoria bezeEten, die binnen het leef-
gebied van een aanEal verschillende wijfjes liggen (NewËon 1986). Itoewel
mannetjes het nest gemiddeld 3 dagen eerder verlaÈen dan de vrouwtjesr €D
ook sneller onafhankelijk zíjn, lijkt de dispersie bij vrouwtjes sneller te
verlopen dan bij mannetjes. Verschillen in nortaliteit en habitatkeus kunnen
ook een ro1 spelen, waardoor het terugmeldingspaÈroon geen afspiegeling is
van de werkelijke gebeurtenissen. Slechts 14 Z wotdE levend gemeld in deze
periode.

Oktober - november; de nieÈ trekkende vogels beeindigen hun dispersie, de
t@ogÈepunt en loopt in nóvember af .

verblijf in overwinteringsgebied of toekomstig broed-

{gg:!_-_ eLIi1 ; terugErek uit winÈergebieden, balts en nestbouw in de hele
het begin van de 1eg. In deze periode slechts 1peiïode , nret eind apri 1

levend gemelde voge1, 7 Z.

Mei - juli; broedEijd, slechts een deel van de nieuwe generaÈie geslachts-
;íTp€ vogeG komt toÈ broeden. Newton (1986) stelde voor een stabióle en een
Licht afnemende populatie vast dat slechEs 18 7, van de vrouwtjes in hun
eersÈe levensjaar broedÈ. Voor de nog groeiende Brabantse populatie ligt dit
percentage hoger, maar heÈ is nieE bekent hoeveel. Voor manneEjes verwachÈ
Newton een hoger percentage. Uit het eerBte broedseizoen staÍnmen weinig
terugmeldingen. Door het aanbrengen van merktekens op slag- en sEaartpennen
van 252 nastjongen in 1984-86 heb ik voor in OosÈ BrabanÈ geboren Sperwers
14 terugmeldingen verkregen. De vogels werden geidentificeerd aan de hand
van hun stempelcode, af Ee lezen van gevonden ruiveren. Deze vogels zijn de
enige in het materiaal waarvan de sÈaÈus als broedvogel vaststaat en de
exacte broedlocatie bekend is. Drie werden Èerug gevonden in Midden BrabanÈ,
één in de Kempen, één in het Reichswald bii Kleef en de overige negen in
OosÈ Brabant, waarvan zeven binnen mijn eigen onderzoeksgebied. De binnen
deze groep gemeten dispersie-afsÈanden zíjn echter mede bepaald door ge-
richt onderzoek in een beperkÈ aantal gebieden, en daarom niet in verdere
berekeningen verwerkE .
Vanaf deze periode ligt het aanÈal terugneldingen beduidend lager dan in de
voorgaande maanden. Voornaauste reden is de sÈerk afgenomen mortaliteit van
Sperwers na hun eerste winter. Nenton (1986) geeft voor Groot-Brittanië
sterftepercentages van 66 Z in het eerste levensjaar en 33 Z daarna, met een
stijging in het zesde jaar (schrifrelijke mededeling).

De gemiddelde afstanden voor vrouwÈj.es zLjn steeds groÈer dan die voor
mannetjes, met een afnemend verschil bij het voorÈschrijden van de winter,
en weer toenemend in het voorjaar, als de trekkers Èerugkeren en hun eigen-
lijke natale dispersie zi.ch aftekenr.
Er zijn geen Sperwers zovel in hun eerate winter als in hrrn latere leven
gemeld, ondanks een gemiddeld percentage van 22 dat levend werd terug gemeld
in het eerste levensjaar. Door toedoen van Belgische duivenhouders die
Sperwers een duivenring aanlegden, staat echter van twee mannetjes vasÈ dat
zíJ in Bel"gië overwinterd hebben of zijn doorgetrokken, en zich later weer
in hun geboortesÈreek hebÉen gevestigd. Exacte locaties in Belgie onÈbreken,
maar één mannetje (zonder W-ring, maar met een stempelcode) uit 1984 heeft
vermoedelijk op 160 km afsEand in Vl.aanderen overwinterd en zich in 1985 3.2

_l
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km ten zuiden vafi zi.]n geboortenest gevesEigd. De ander, rriÈ 1985, is op
meer dan 50 km afstand in tselgie gevangen en in februari 1987 doodgevonden,
oP 10 km NO van zijn geboorteplaats. Er is echter op gronu van ringgegevens
uit BrabanE geen indi.catie te geven welke invloed trek op natale àispersie
hee ft .
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Figuur 2. Aantalten terugmeldingen in verschillende richtingen vanaf hungeboorteplaaÈs, van Sperwers in hun eerste levensjaàr tot en metoaart in het jaar volgend op hun geboorte. o mindàr dan 100 km,
O meer dan 100 kB.
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Figuur 2 geeft de verdeling van terugmeldingen uit het eersÈe levensjaar,tot en met maart' over verschillende richÈingen weer. Voor beide geslaóhtentekent zích een tamelijk indifferente verspreiding over korÈe afstand af.
Verptaatsingen over afsÈanden boven de 100 kÍ0 laten de Ztl georienterde trekzien, soms ÈoÈ in Frankrijk en spanje ( zíe ook speek & speek l9g4). De
afsÈanden beneden de 100 km geven een eerste ruwe indicatie van de natale
dispers ie .

2. Xatale diepertie gÉeten aen tcrugneldingen ri! a1art 1laq het trccdc
kalenderjaer

Hoewel er nog trek van Sperwers plaatsvindt in april en voor 1984 en f987
een piek werd vastgesteld in de eerste aprilweek (lWrff 1987), heb ik terug-
ueldingen vanaf april in het tweede kalenderjaar als natale dispersie bà-
schouwd. I'iguur I laat zíeo dat de gemeten afstanden na de periode maart-april (gerniddeld 13 km voor mannetjes en 29 km voor vrouqrties) niet noemens-
waardig meer veranderd.
In de drie selecties van Brabantse nestjongen (figuur 3a en b) is aIleen bij
de gemengde groep een vrij homogene cirkel ontstaan met een elliptisch
vervormde westelijke helft. De selecÈies voor beide geslachten afzonderlijk
bevaEten Èe weinig waarnemingen om enige uitspraak over eventuele voorkeur
te doen. De gemengde groep, waarin ook ongesexte vogels van voor 1983 zijn
inbegrepen, toont een westelijke, licht zuidwesÈelijke tendentie. Opvallend
is dat bij de vrouwtjes twee scores boven de 50 km juist in ooàt"li5te
sectoren liggen.
Sperwers volgen op hun vluchten vaak bestaande contoureo in het landschap,
zoals bosranden, houtsing.els of stadsranden. Het is mogelijk dat een deel
van de verplaatsingen op deze víjze Èe begrijpen zijn. Van drie vrouwtjes
die in 1983 op trree nesten bij Boxtel werden geringd, lagen de Èerugmeldin-
gen stuk voor sÈuk noord-oost; het Dorunetdal ksn voor alle drie wellicht de
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aanleiding tot een Locht naar het rivierengebied geweesE ziin.
Newton (1986) stelde vast dat dispersie bi.i Schotse jonge Sperwers samenhing
meÈ de ervaringen in het bemachtigen van voedsel i.n de eersre weken van
onafhankelijkheid. Daarenboven contateerde hi-í een treffende correlatie
tussen de dispersie afstanden van broedselgenolen . f)eze t\.ree parameter§
grijpen kerrrig in elkaar, wanc ervaringen in het bemachEigen van voedeel
vorden enerzijds door heÈ landschap en anderzijds door de, overerfbare,
jaagtalenten bepaald.

Figuur 3a en b. Terugmeldingen van Brabantse Sperwers op potentië1e broed-
plaatsen in verschillende richtingen vanaf hun geboorteplaats.
A1leen Èerugmeldingen vanaf april in het jaar volgend op het ge-
boortejaar zijn verwerkt. Van zeven mannetjes en zeven vrouwtjes
was de exacte broedlocat.ie bekend: zi-1 werden aan de hand van
merkÈekens op ruiveren geindentificeerd (al1e 50 lo,n).
GesloEen symbolen : O(50 krn, open symbolen : O ) 50 km.
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Iuuigrerende Sperwers (figuur 3 c) vertonen een dispersie patroon dat hoofd-
zakelijk geografisch bepaald lijkÈ te zí1n. I{estelijk van Brabant bevindt
zich geen Sperwerpopulatie, dus moet ze nel uit heÈ oosten komen. Ik heb
niet onderzocht wat van deze populatie het totale dispersiepatroon is, maar
mogelijk is ook elders een lichÈe westelijke tendentie aanwezig. Voor vogele
uit 

- 
de orogeving van Nijnegen kan het maacheggenlandschap een aantretteiijt

gebied in de eerste weken van onafhankelijkheid zijn.

_l



25 SPERWERS

Figuur 3c' Terugmeldirrgen van in Brabant als potentiële broedvogel geves-tigde sperr*ers, geboren buiten nr"u.nt," ir, ,,"r""t,iir".àL richtingenvanaf hun geboorteplaats. Alleen melrlingen vanaf april in het llarvolgend op het geboortejaar.
Gesloren symbolen : )q50 km, open symbolen : D) j0 km.
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I{aarschij!1ij\ geeft de geconstateerde herkomsÈ van potentiëIe Brabantsebroedvogels uir -de 
ZIí-Ve1àve (n=2, tg64 en 1965), Rijk van Nijrnegen (n=13,1978-85). Noord-T-imb-urg (l=6, r9r2, Lg75 en 19gr-g4): uidden-iimburg (n=r,

l?q91. Belgisch .Lirnburg ( n=l , Lg-67 en t9g4) en Anrwerpen (n=2, lg49 en1984) een reëe1 beeld van de immigratie, temeer daar vogels uit utrechÈ, deNoordelijke velune, de Achterhoek en Drenthe toEaat ontbreken, terwijl daarook veel nestjongen zijn geringd.

Tabel 2. Geniddelde _natale dispersie afsÈanden van ( A ) in BrabanÈ geringdenesÈjonge sperwers, en ( r ) buiten Brabant geringde nesÈjongesperwers die zich als potentiele broedvogel in Biabant hebbengevestigd. Gebaseerd oP terugmeldingen .rr.,"f april in heÈ tweedekalenderjl3l. omaaÈ vogels die later"dan hun 2de kj rrorden gevondenook broeddispersie kunnen vertonen, zijn de zie t5-vogets arscontrolegroep ook apart vermetd.

'"ËÈv'

gemidde 1de
afsÈand (kn)(n) med iane

afstand (km)
2de kalenderiaar(n) gem. atËcana (U)

man
vrou!, (20)*

.l
33.4

25.6
30. 6

33 (7) 37 .8
B uan (9)

vrourí ( l0 )
16 (1) 6
33 (t) 14

* 
"91 vrouwtje teruggemelrl in februari van haar 3de kj op 66g km in Frank-rijk niet meegerekend.

rn t-abel 2 zíjn de gemiddelde afstanden voor Brabantse en nieÈ Brabantsevogels gegeven. Duidelijk blijkt rlat alleen de relatief ver vliegende man-netjes uie andere popuiaties BrabanË bereiken. voor de vrouwtjes zíjn deafstanden opmerkelijk overeenkomstig. Cambeli C Lack (19S5 )-g"r"r, aan datdispersie bij voorkeur in dichtheidscijfers moeE wnrden uitgedrukt. voorBrabantse sperwers is de natale dispersió op deze wijze in tabel 3 gegeven.
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Tabel 3. Relatieve dichtheden van terugmeldingen van in Brabant als nestjong
geringde Sperwers, vanaf in het 2de kalenderjaar gevonden.

Afstand (km)
MAN

(n) n/lOO iqlf
VR.OUW

n/ 100 lcnf(n)

0-
l0-
20-
30-
40-
50-

(:)

(l)

rir

0. 53

0. 05

0. 004

(3)
(l)
(5)
(3)
(3)

0.32
0. 06
0.23
0. 1r
0.01

10 4
20
30
40
50

100

Deze dichÈheden zijn terugrneldingsdichtheden, en geven natuurlijk geen reëel
beeld van de feiteliike dichtheden. Zíj moeten gezien worden a1s àen index.
Bij mannetjes is een zeer abrupte daling voorbij rle 20 km Ee zien, terwijl
bij vrouwtjes een geleidelijke daling tot 50 km afstand van de geboortà-
plaats optreedÈ.
A1le hier gePresenteerde verschillen tussen de beide sexen komen markant
overeen met de door NewEon in Schotland geconstaEeerde feiten. Voor de (niet
trekkende) SchoÈse Sperwers sEelde hij mediane natale dispersie afstanden
van 14 km voor mannetjes en 27 km voor vrouwtjes vasÈ (Newton 1986).

3. Geografie van de natale diepersie

Op de kaart in figuur 4 zíja de vindplaatsen van de Sperwers die werden
teruggemeld na maarÈ in hun tweede kalenderjaar aangegeven, uitgezonderd de
stempelcode-oeldingen. Het hierboven in de berekeningen geabsÈraheerde
patroon is op de kaart goed herkenbaar. Wel treedt enige versluiering op
tov. het beel.d in figuur 3, waarin de geboorte plaatsen kunstmatig gecen-
treerd zíjn.

4. Dichtheideafhankelijtheid van nrtale dispertie

Omdat het leeuwendeel van de meldingen betrekking heeft op Sperwers die na
1980.geringd zíjn, is het moeilijk oro een ontwikkeling van de natale disper-
sie in de loop der jaren te scheEsen. Boven<lien is heÈ aantal Eerugmeldingen
per jaar Èe gering. Newton (1986) kon geen verband vinden tussen dispersie-
afsÈanden en dichtheid in verschillende jaren, mede door Èe kleine aantal-
1en. Idel constateerde hij een gemiddeld hogere dispersie-afstand in hoogge-
legen, voedselarmere gebieden dan in voedselrijke dalen. Aangezien mannetjes
en vrouwtjes verschillen in hun voedselkeus, kan een ongunstige situatie
voor mannetjes samenvallen met een gunstige voor de vrouwtjes, en vice
versa. Dit maakt een grondige analyse van deze interacÈies schier onmoge-
lijk. Zoals uit in de Figuur 5 weergegeven populatieontwikkeling in mijn
Oost-Brabantse onderzoeksgebied is af te lezen, vindt na 1984 een stabilisa-
tie van de populatie plaats. ïn hec Rijk van Nijmegen lijkt dit een paar
jaar eerder te zijn gebeurd en was 1984 een topjaar (zottinger 1987).
Op grond van, q/eliswaar zeer onvolledige, gegevens van voor 1960 ( van Erve
e.a. 1967 ), kan gesteld worden dat àe dichtheden heE huidige peil niet
eerder hebben bereikr.

I
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Figuur 4. Vindplaatsen
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Figuur 5. Aantal sperwerbroedgevallen
in 0os E-BrabanE (met L2"/. bos)
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Om de dichtheidsafhankelijksheid van natale dispersie te onderzoeken heb ikalle terugrneldingen van Sperwers geboren vó6r igg+, gescheiden van ,lie vàn
Sperwers geboren in 1984-86. HeÈ grote verschil in nàtale dispersie tugsende geslachten, en het geringde aantal op geslacht gedetermineerde vogels
vó6r 1983 bernoeiliiten de vergelijking echEer. De resultaten zijn sarnengevat
in tabel 4.

Tabel 4. Natale dispersie van Brabantse Sperwers geboren in de periode voor
1984 en in de jaren 1984-86.
I is de gerniddelde afstand in km

GEBOORTEJAAR

B281 B483 B5 86

MAN VROUI{ SEXE ?
(n) ï (n) ï (n) r

MAN & VROUW
(n) ï mediane afstand

I 946-l 983 ( 5) 5
(12) 18.41984-1986

( e) 28 (20) 20
(1f )'k 37.6

(34) 20.3 L, km
(23) 27.6 17 km

Aangenomen dat rle geslachtsverhouding in beide groepen gelijk is, is een
toeneming van 36 Z ín gemiddelde natale dispersie afsEand tussen beide
perioden zichtbaar. Vanwege de ongelijkwaardigheid van het maÈeriaal uit
beide periodenr ma8 ik hier geen harde conclusie aan verbinden. Voor holen-
broeders is dui.delijk aanÈoonbaar, dat natale dispersie dichtheidsafhanke-
iijk is (Pinowski, 1965 en Marrhi-jsen, 1987).
Bij Ringmus en Boomklever wordÈ in de nazomer verwoed naar nesÈholten ge-
zocht en zijn vogels uit. latere broedsels benadeeld . ZíJ vertonen grotere
dispersie-afstanden dan vogels uit vroege broedsels.
Mijn gegevens laten een dergelijke toets op Sperwerjongen niet toe, omdat
relatief weinig vroege en late broedsels werden geringd.

-l
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Coaclusies en discussie

Het uitbreiden van het broedareaal van de Sperwer en rle toegenomen dichtheid
van de Sperwer als broedvogel in Noord-Brabant gedurende de jaren 1980-1987
zijn, na een verbeterde reproductie en een verlaagde mortaliteit onder
volgroeide vogels in de jaren zeventig, het gevolg van natale dispersie van
Sperwers uit Brabant en gebieden daar dicht aangrenzend.
Natale dispersie-afstanden van mannetjes zijn gemiddeld 15.1 km en die van
vrouwtjes 33.4 kn. DichÈheden waarin vogels van beide sexen worden terug-
gemeld oP verschillende afsEanden van het geboortenest lopen bij mannetjes
na 20 km abrupt terug, terwijl die voor vrouwÈjes een geleidelijke daling
tot 50 km laËen zien.
Voor herbevolking van gebieden vormen mannetjes dus een beperkende facEor op
een momenÈ dat vrouwtjes zich a1 gevestigd kunnen hebben. De frequent vasÈ-
gestelde aanwezigheid van solitaire vrouwtjes op poEentiele broedplaatsen in
de jaren zestig (Koeman 1972) kan ook hiermee verband houden.
De natale dispersie van Brabantse Sperwers vertoont een hresEelijke, licht
zuidwestelijke Eendentie. l'{ogelijk is er een interactie tussen trekdrang en
naÈale dispersie, waarbij de aangeboren Erekrichting nieÈ alleen werkelijke
trekkers naar hun winterkwartier voert, maar ook niet-Èrekkende Sperwers bij
hun trek naar toekomstige broedgebieden beinvloed. OvereenkomsËig de natale
dispersie-afsEanden van mannetjes, komen alleen de relatief ver vliegende
individuen uit oostelijker broedgebieden in Brabant Eerechr (gemiddelde
afsEand 25.6 km) terwijl voor de vrouwtjes een waarde gevonden wordt die
zelfs iets beneden die van de Brabantse vogels 1igÈ (gemiddeld 30.6 krn). De
invloed van een evenEueel verschil in mortaliteit Eussen de sexen zou, \{an-
neer dit overeenkomt met de bevindingen van Newton in schoEland ( voor
mannetjes in het eerste levensjaar 69 Z, tegen 51 7" voor de vrouwtjes ) de
effectiviEeit van natale dispersie als middel om nieuwe gebieden te koloni-
seren r nog meer reduceren.

Sauvatting

Aan de hand van Èerugmeldingen van als nestjong geringde Sperwers in Bra-
bant, wordt een beeld geschets van de natale dispersie. Uit andere bronnen
dan ringgegevens, wordt de broeddispersie beschreven. Broeddispersie-afstan-
den zijn klein ten opzichte van naÈale dispersie-afstanden.
De herkomst van Sperwers die als potentiele broedvogel in Brabant na maart
in hun tweede kalenderjaar zijn teruggemeld wordÈ besproken en in figuren
naar richting en afstand gesplitsE en op een kaart weergegeven. Het blijkt
dat mannetjes zich minder ver van hun geboorteplaats vesEigen dan vrouwtjes.
Dichtheden waarin mannetjes worden teruggevonden lopen voorbij de 20 krn van
hun geboorteplaats abrupt af, terwijl die voor vrouwtjes geleidelijk dalen
Èot 50 km van hun geboorteplaats. De natale dispersie vertoont een weste-
lijke tendentie. De vraag naar dichtheidsafhankelijkheid van natale disper-
sie, lijkt gezíen een toeneming van 36 7. bíJ vergelijking van de periode
voor l9B4 en de jaren 1984-86, meÈ respectievelijk lage en hoge dichÈheden,
bevestigend te kunnen beantwoord, maar het basis materiaal laat in dit
opzicht te wensen over.
De conclusie dat mannet,jes de beperkende factor vormen waar het gaat oE het
bezetten van nieuwe broedgebieden, is boven elke twijfel verheven.
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