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On derzoek naar roofvogels en uilen in het
bosgebied Buikheide-Halve Mijl in 2OO2.
JncouES vAN KESSTI & WtM Drrarr!

Inleiding
Vanaf 1995 is het bosgebied Buikheide-Halve Mr1l gelegen in de gemeenten Eersel en

\,'eldhoven. jaarlijks onderzocht op roofi,ogels en uilen. In 2002 is er natuurlijk u,eer een

vervolq geureest en hier volgen dan enltele resultatert.

Methode
Ook voor 2002 is de methode w'eer hetzelfde gebleven net als alle andere jaren (\zan Kessel,

Kolsters & Deeben. 2001) Het jaarlijkse veldwerk is r,,,eer verricht door Wirn Deeben.

Jacques van I(essel, Jan Kolsters. en Pieter \\/outers Het totaal aantal veldbezoeken in 2002

in dit bosgebied rvas 140 Het is de bedoelinq orn l0 jaar onderzoek te doen in dit bosgebied

van 500 lra. Daarotn zal in 2001het onderzoek vu'orden aflesloten.

Resullaten
ln dit hoofdstuk u,ordt een iotaal overzicht qegeven in tabel I en 2" en verolgens u,orden de

roofi,ogels per soorl ,clobaal behandeld.
Tabel I geeÍi een overzicht van de resultaten van dit jaar. ook is een kolom opgenolrelt met

het aantal territoria, aan de rand, net buiten ons rverkgebied (aantallen tussen liaakjes). Voor
soofien als Har,ik en Br-rizerd is dit inter-essant, orndat \ve van enkele paren Buizerds en

Haviken \\eten dai ze soms in or-rs rverkcebied broedelr en solns net daarbuilen.

soofi totaal territoria aantal waan'an waarvan (territoria
aantal met gevonden met met Í)et buiten
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Tabel 2 geeft een totaaloverzicht van de resultaten van 1995 tot en met 2002. Opvallend voor
2002 zlln de lage aantallen gevonden nesten of broedgevallen van Sperwers en Buizerds ten
(rl)ziclrte r an arrderc jarerr
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Tabel 2. Aant:rllen r,:tsfgestelde nesten (of broedgev:rllen) in Buikheide - Halve N{i.jl in de
per i(tÍ19 !2ei.l1l9l,

1999 2000 200i 2002
Wespendief010ll00
Havikl203332
Sper-wer3435648
Buizerd4378-567
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Wespendief
In 2002 was er weer 1 paar heel actief aanwezig in het gebied ten noorden van het Grootmeer.
Dit is dus weer in exact hetzelfde bosgedeelte als in 2001 Ook het patroon van
vliegbewegirrgingen was ongeveer hetzelfcle. Orndat er geen voedselvluchten zijn gezien,
gaan we eruan uit dat er geen broedgeval is geweest rn 2002. Gezien het aantal waarnemingen
tn 2002 blijkt dat in en rond ons werkgebied zeker 4-6 verschillende individuen voorkomen.
Op 4 augustus 2002 werden maar liefst 6 verschillende Wespendieven bij elkaar gezien, van 5

verschillende exemplaren konden schetsen worden gernaakt.
Van het zuidelijke gebied is een en ander nog onduidelijk; misschien dat er nog een paar net
binnen of buiten orls werkgebied zit. Heel verrassend was de waarneming van een
laagvliegende onvolwassen Wespendief die op 7 septernber ten zuiden van het Grootmeer ir-r

een bosperceel dook. Het is niet duidelijk of dit wel of niet een lokale wespendief is of
rnisscl.rien een vroege dootrekker? ln het middengebied werden ook weer enkele uitgegraven
wespennesten gevonden.

Havik
Totaal 3 paar waaruan 3 paar rnet nest en jongen die succesvol zijn uitgevlogen Daamaast
hebben we ook nog 2 paar aan de rand net buiten ons werkgebied. Uit het ruiveren onderzoek
in 2002 weten rrye dat het vrouwtje van locatie zuid zich heeft verplaatst naar een locatie meer
zuidoost. Ook weten we dat l-ret vrouwtje van locatie Aardborst wel eens op bezoek gaat naar
l.ret paar in de Leernskuilen Het paar dat aan de zuidoost z4dejuist buiten ons gebied jaarlijks
brcedt, is in 2002 niet tot broeden overgegaan, of het is in een vroegtijdig stadiurn mislukt.
Het andere paar net buiten ons gebied in zuid is wel succesvol geweest in2002.

Haviksnest
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Syrel'rver
Totaal t1 territoria lltet nestelt.

I Nest \/ljfspl-ott-u t-toord'"vest in eifase verstclot'd of verlatert

2 Nest rriifspr-otrg oost in eifàse verstoord of verlatett

3. Nest Leernskr-rilen lrier zijn de 2 jongen als takkeling gepredeerd door Havik of BLrizerd
:i r-est WOB in eifase r''et-stoclrd o1'r'erlatett

en -1 paar zonder Itest
. I Territoriunt ;lerceel N4inisterlaan niets gevonden rnaar hier rvel I onvolu,assen exentplaar

roepend op 25-7
2. Territoriurtr perceel zendntasten N W niets 

-u,evonden
3. Territoriurn perceel Grootrneer zr"ridoost niets gevonden mogeliik vanwege

bosu,erltzaanthed elr

4. Territorir,rnr lterceel Aardborst zuidoost niet cevonden perceel is totaal verdu,enen door
hor.rtliap

Verrassend was de rrondst rran een nieurv nest aan c1e zuidrvest zijde net buiten ons

rverk,{ebied. hier zijn ri'el enkele jongen uiteei'lo-uen (2).

1-ijdens tletssessies eind.juli en besin auqustus zijn verder geen nieuwe locaties met roepende

onr,olrvassen Sperr,r,er'.jonuen ce]roord We rveten niet -qoed hoeveel van de jonge vogels er

ecl-rt r-rinliegen onrdat een aantal jon-uen vroeqtijdig r''an de nesten rvorden geplukt. Misschiert

dat de Har,'ili hien'oor veralrtwoor-del1k is? Ook in voorgaande jaren rverden er steeds rvel

enkele jongen i'an het nest -ueplukt Resten r''an ionge vogels rvorden steeds in de burur-t vart

het nest qevonden

Br.rizerd
1002 r,uas e.en dLridelijli nrinder ja:rr nret slechts.:l nestvondsten. Daarnaast warert er in totaal 8

territoria zonder nest(rrondst) Op I locaties hiervan bleken desondanks toch jon*qen

uituer'logen te zi]n
I. Grootmeer zr,ridoost 2-3 jonge Buizerds regelntatig gehoord
2 \i ijfsprong oost 1-2 .jongen gehoord
3 Leernskuilen l-2 jongeti cehoord

\1an sontrlige Buizerds vind je dus qeen nest nraar dan blijl<t dat er toch een of tneerdere

"jonge vogels zijn uitger'losen. dit blijkt dan tr.ldens het fietsen in juli.
In het vooriaar' 2002 is lnen nog erg laat doorge-uaan rnet bosrverkzaamheden" vooral het

kappen en a1-voererr van bornen in perc,elen veroorzaakt veel onrust! Zelfs tot in de maand rnei

\\,as nren ncrg beziq nret bosvn,erkzaamheden. rlisschien dat ook hierdoor een aantal paren is
velstoord'? .lurist nret onze nieurve Flora en FaLrnar'r,et bh1kt er veel onduidelijhheid te bestaan

lïet betrekki ng tot onderhoudstverkzaantlteden.
\\'aarschijnllk is het aantal uitgevloren jorrgen I)er nest niet erg groot in ons gebied. Ook eind
juli- begin auqustus zrjn rve regehnatig in het bos gerveest en hebben relatief u'einig jonge

r oqels hclren roepen- in vergehikinq nret andere jaren

Boornvalk
Zeker 1 paal zoals de laatste jarert, lnaar er is helaas weer geen nest qerronden. We weten
vriirvel zeker dat er ook geen jongen zrjn uitger,logen. Het bosgebied rs nl eind juli en

auqustLrs regelnratiu bezocltt en er zijn geen uitgevlogen voqels gehoord.

tle Blouvlt Kluuwier )9 no.2 12003)
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Torertvalli
\,'t'ror zor,'er- \\'e \\'eten zi.jn er noq steeds geen Toret.tvalken overgeilaan tot broeden biunen het

bosgebied IJah,'e \,lijl-Buii,herde \\'el ziit t\\,ee locaties bekend aan de rand \/an het

u,erkgebied rvaar jaariijks een paar-tje tot broeden komt

Bosuil
Totaal aantal territoria is 19 in 2002, deze ztjn alle gevonden met behulp valt eet'l

cassetterecorder met geluiden. Aan de randen net buiten liet gebied lagen nog 4 territoria.

Ransuil
Helemaal geen nesten met jongen gevonden in het gebied. Het is opvallend dat al jaren geen

of slechts een paar wordt gevonden in dit grote bosgebied van 550 ha.

Overige soorten
De overig waargenomen soorten van 2002 zijn: Visarend, Smelleken, Rode Wouw, Blauwe
kiekendief eri Bruine kiekendief.

Prooienonderzoek
Met 171 prooien blijft 2002 duidehlk achter ten opzichte van de prooivondsten van de

voorgaande jaren. De oorzaak hiervan is dat er beduidend rninder nestvondsten z4n geweest.

ln tabel i is een overzicht weergegeven van alle gevonden soorten en aantallen voor 2002.

Onderstaande figLrur geeft het relatieve belang rveer in het totaal (gebaseerd op aantallen) van

de top viff van de n.ieest gevonden prooien in het jaar 2002.

De gevonden prooien
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l7rgi,/r ' : T\laartderi T ,Fl .h,11' :'::,4 ,N,ll .J' :..l.,I... ,::A ,.,.,''S.,.,. :T.ófàal

Soepeend 1
i
I

Torenr,'alk 1 :::,:,:::::,1:

Patrijs 1 ,:,;,,,.,1,1:;

Fazanl I i I

l(ier,it I I :J

Postduif -) 2 9 t3 4 I ):)

Holenduif J 2 1 I ,il,

Hourtcluif I I 6 I J 2 8 ,25,

Turkse Torlel 1 i

Bosuil I :::1,:::,:::

Groene Specht I ,,',,7;,;,

Grote Bonte Specht -)
a

I ,,,,h

Witte Ku,ikstaar-t I I ',,;',!;,:,t,,,

\\'interkonin-g 1

Roodborst -) 2

Cieliraasde Roodstaart 1 ii:l.I

\,lerel -)

Zanqliister 2
Grote Liister a a

Tjiftiaf I Fitis 2 1

a::
J ,,'

Gouclhaantje I I

Staarlnrees I I

Zu,ane N'lees 2 2. 4

PimDelnrees 1 2 J

i(oolnrees 2 9 -) I4
Ciaai I 1 I 1 5

Eiister 1 I
I(auu' 2 2_ 1 _)

Zrvar-te Kraai I I I ;.'

Spreeurw' I 5 4 10

Huisurus I -) i 5

Viirk 1 i 6 7 2 17

i(ruisbeir 1 I ,,,
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Tabel 3. Gevonden prooien in het bosgebied Buikheide-Halve Mijl in 2002
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Geslagen Grote Bonte Specht Foto: Wirn Deeben

Plannerr voor 2003
We nroeten meer aandacht besteden aan het zuidelijke deel omdat daar in 2002 tn heel veel

percelen dunnirrgsrverkzaamheden zlln uitgevoerd. Ook extra aandacht geven aan Buizerd en

Sperrver gezien de opvallend lage aantallen gevonden nesten in laatste jaren ten opzichte van

het noordelijke deel. Ook rnoet er weer regelmatig worden gezocht naar ruiveren van Haviken
en Sperwers
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