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Roofvogels van de BUIKHEIDE in 1995.
JRtrt KolsreRs

Inleiding
De roofvogels in Nederland mogar zich

tegenwoordig verheugen in een grote belang-
stelling Na het drama met de bestnjdings-
middelen in de jaren zestig, is het de groep
(uitzondenngar daargelatan) voor de rvrnd
gpan. Vooral Hauk, Burzerd en Spenver
bereiken tegur het einde van de jaren tachtrg
een hoogtepult, waama mrn of meer een stabi-
lisatre optrad. Door fanatieke vogelaars ln
vooral het noorden en het oosten van het land
(voormalige WRON) zi;n arorm veel gegevans

verzameld en gepubliceerd. met als hoogtepunt
natuurlijk de "Ecologrsche Atlas van de Neder-
landse Roofvogels" van Rob Bqlsma. Ook de
vervolging van roofvogels komt hierin rurm-
schoots aan bod.

Met een aantal personen hebben we de
koppor br.1 elkaar gestokur, gedrevor door de
vraag. maar hoe ztt hA" nu eigarlijk met de
roofvogels in de Kempen? We hebben nage.
dacht hoe we op deze vraag een antwoord
konden krijgen

Figuur 1: De Buikheide

Op de eerste plaats moesten we na-
tuurlr.1k een onderzoeksgebied defiméren.
Firerbr; lan'am de keuze al snel op de Buikheide
rn Yessem terecht Het gebied heeft dusdarrige
afmetingen (550 ha ) dat een redel.lk aartal
soorten en rndrr.rduen venvacht kan worden. en

bovendien rs de hgrng centraal in ons werkge-
bied

De volgarde personen hebben dit on-
derzoek uitgevoerd Pieter Wouters. Geert San-

ders. Harold Brerens. Àlbert Vnlaldenhoven.
Tom Herlnar an ondergetekende.

Beschrijving van het gebied
De Buikherde ligt voor het grootste ge.

deelte in de gemeente Vessem (die ook eigenaar
van dit deel is). Alleen de zuidoosthoek ligt bin-
nen de gemeente Veldhoven. De Buikheide is
een, zoals de naam al doet vermoeden, voomla-
lig heidegebied wat nu nagenoeg geheel uit bos

bestaat. Vr4 cartraal in het gebied liggen iret
Groot- en Kleinmeer als emge waterpartrla'r.

<le lJlauwe uauwier 22 no.l (1996)



-7-

Het bos bestaat voor het grootste ge
deelte uit naaldhotÍ. Naast percelen met enkel
naaldhout komen er ook veel gemengde percelen
voor, terwijl percelen met enkel looflrotrt
schaars zijn. Van h€t naaldhotÍ is weer een
flink gedeelte Grove Den maar het aandeel
spaÍren is voor Kempische bqrippen wij groot.

Methode
Daar we de bedoeling hadden om zo-

veel mogelijk roofuqgelnestan op te sporeÍr,
werd het ons al snel duidelijk wat ons te doen
stond: struinen, struinen en nog eens struinen.
Wat dit betekent, is van te voren niA goed in te
schatten. Is het eigeÍrlijk wel haalbaar om met
een man of vijf het hele gebied af te struinen in
de tijd die we er aan kunnen besteden? Is er een
redelijke kans dat je dan ook werkelijk alle nes-
ten vindt? Allemaal wagen die natuurlijk pas
gaandewq ha seizoen beantwoord kunnen
worden. Kortom een avontuur waar je altfd wat
van zou leren, al was het maar de conclusie dat
dit niet de juiste methode is. In figuur 2 is ha
gebied aangqgeven dat we werkelijk helemaal
doorgestruind hebben. Daarbij bedroeg de af-
stand tussen twee personen 10 tot 15 meter,
afhankelijk van het bostype.

Figuur 2: Doorgestruind gebied

Het is natuurlijk rue/.. zo dat we alleen
maar gestrurnd hebben tijdens het broedseizoen.
Voor de Havik bv. hebben we eeÍr andere
methode gebruikt: fi etsen.

Bovendien hebben we een aantal malen
gepost op een hoge silo van de Waterleidingnu.;
Oost Brabant die nagenoeg centraal in het ge.
bied ligt Vandaar hadden we eeÍl goed over-
zicht van wat er zich boven de boomtoppor
afspeelde. Het doel van deze actie was in eerste
instantie om mogehlke Wespardieven op te spo-
ren, die vanaf half juli middels voedselvluchteÍl
hr.m nestplaats nog wel eens willen verraden. In
de Roofvogelatlas wordt aangeraden om deze

tactrek te volgen, maar dan vanuit de top van
een hoge boom. Het hoeft natuurhjk geen

betoog dat een silo met balustrade die boven de

boomtoppen uitsteek. en waarop een telescoop
er, kaart kurnen w,orden uitgestald, vele malen
geneflr.lker is dan zo'n gammele boomtop. Voor
de bereidheid r,'an de Waterlerdingnrj om hier-
aan medewerkn-rg te ','erlenen z4n wr; dan ook
bijzonder dankbaar

In de volga-rde hoofdstukken worden de
verschillende roofvogels van de Buikheide b+
sprokor.

= sysEmatisch dooÍSstruind
(tot en met ll iui 1995)
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Buizerd
Met de Buizerd hebben we meteen een

van de moeih.lkere sooften te pakken. Een citaat
uit een recent aftike1 van Willem van l\,lanen iu
de Takkeling maakÍ dit rneteen duidelryk
"Zelden dur/ ik mijn hand in het vuur Íe steken
voor de betrouv;baarheid van ntijn buizerd-
iruentarisaties in grote bossen (> 500 ha).
Meer dan 15 jaar en:aring in gebieden,
verspreicl in cle noorclelijke hel;ft van l{eder-
land en na heÍ vinden van tegen de &d:end
nesten, v,ord ik nog jaarlijks verrast door deze

soort."
Br1 de Buizerd komt ook meteen ons

struinen ter discussie. Je moet a1 blij zijn als je
de hele Buikheide in éen broedseizoen eenmaal
krurt aflopen onder de gegeven omstandigheden:
met een man of r,rer viji maar soms ook twee
of dne, waarbr.l je alleen een aantai uren op de

zondagochtenden ter beschrkkrng hebt.
In ieder perceel zitten wel een aantal

potartiële buizerdnesten. Wanneer je nu door
een perceel loopt, en een Buizerd glijdt heime-
h1k van z'n nest dan heb je hem natuurlryk
gevonden. Op deze manier hebben we de meeste

buizerdnesten dan ook ontdekt (zie kaartie).
Maar het is natuurh.lk ook zeer wel mogehlk dat
een Buizerd ons al een paar percelor van tevo-
ren aan ziet komen en de rvrlk neemt zonder dat
dit wordt opgernerk. In dat geval zullen we het
nest wel tegenkomen, nlaar vooral vroeg in ha
seizoen is van de grond afnia te zien ofdit nest
al dan niet bervooird is Ook een trap tegar de
boom levert natuurl4k nrks op omdat de bewo-
ner al vertrokken is. En om nou br.1 ieder poten-
tieel nest te khmmen zou helernaal een

trldrovurde zaak ztjn geweest (zeker omdat we
toen nog niet over klimmatenaal beschiken)
Het zou rruj daarom met verbazen als we op
deze manier nesteir genlst hebben.

Een ander probleern zr.1n ook nog de

sparren. Om brl deze bomen te weten dal ze
geen nest bevatten. want buizerdnesten ajn rn
de rqel ruet zo groot, moet je er wel dne keer
omheen lopen en zelfs dan weet je het nog met
altrld zeker.

Eer-r behoorh.lk probleem dus om alle
buizerdnesten op te sporur. Daar komt dan ook
nog eens br1 dat het br.1 de Br-rizerd vaak voor-
komt. dat parerl een nest bouwen maar niet tot
eiieg overgaan. Ook komt het voor dat een tern-
tonaal buizerdpaar niet eens een nest bouwt. In
dat laatste geval kunje op grond van terntonaal
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gedrag van zo'n paar, naar het nest gaan zoekor
tot je ear ons weegt (denk ook weer aan de

sparrar). maar je r,Tndt het niet want het is er
eorvoudigu,eg niet.

Er zijn door ons vier nesten opge.

spoord. Echter. gezien de aantallen Buizerden
die zqn waargenomen in het gebied, zou het
u'erkeh.lke aantal zes tot zeven paren kumen
bedragen Bij het gevonden aantal komen we
dus op 0 8 paari 100 ha urt en bU het geschatte

aantal paren op 12 tot 1-1 paari100 ha. Voor
het Learderbos in 1991 rverden 0 7 paarll00ha
gevonden. hetgeen vnj nonnaal bh.1kt voor
voedselarme bossen (Brllsma 1992). In de Bos-
wachtenj Dorst, ook bos op scl-rrale grond ten

noordoosten van Breda. l«vam de dichtheid in
l99l zelfs maar op 0 5 paar/100 ha bos (Vogel

tee2)
De afstanden tot het dichtstbrlzrlnde

nest waren respectievelijk 800. 1100 en 1500

meter. Het gemrddelde luervan blijk nia sigrr-
ficant af te wrjkm van de getallar opgqevar in
de Ecologrsche Atias van de Nederlandse Roof-
vogels (Bijlsma 1993). (gem.:843 m, s:356 m.
n:294).

Alle vier de nesten waren gebouwd in
de kruinen van middeloude Grove Den. Geen

van de nesten was groot en de hoeveelheid
prooiresten onder de rlesten uas Lriterst genng
Ook het aantal ruiveren van Buizerden dat we
gevonda-r hebben, rvas 1aag. dne stuks. \yaarvan
twee in de drrecte oÍrge\"rng van eor nest. BU

het westeliike nest is ha broedsel mrslukt. het
nest hing begrn nrer nagenoeg vertrcaal in de

boom De oorzaak van mislukken is niet be.
kend Brj t\\'ee ran de orenge nesten z4n wel
poepspetters rondom de nestboom gevonden,
hetgear op longen u'rjst. maar de verdere afloop
is ons met bekend. B1 het r,.rerde nest zr.1n b4
herhaalde controle geen poep spetters gevonden,

u'at dus het ergste doet vermoeden. Controle
van de burzerdnesten rs alleen vanaf de grond
gebeurd, omdat de irestbomen (toen nog) ruet
bepaald urtnodigden tot een klimpartrj.

Sperwer
Van de Sperwer vonden we drie nesten,

die een geslaagd broedsel opleverdeÍr. Alle drie
de nesten lagar in percelur met Douglassparren.
De voorkeur voor het broeden in sparror is
bekend, maar is tqelijkertiid voor ons ook een

moeiltjkheid. De Sperw.er bouwt normaliter elk
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Buizerd Sperwer

Havik
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jaar ean nieuw nest, en dan meestal ook nog irr

de buurt van het nest van het voorgaandejaar.
Nu is het perceel waann een Sperwer

broedt nieL zo moeihlk te \rnden, rvant meestal
wordt een vaste plukplaats voor de prooien
gebruikt. Deze plukplaats ligt in de rqel in de

directe nabijheid van het nest ,A,ls je dus vroq
in het seizoen bij zo'n plukplaats belandt an je
kijkt om je heen, dan zie vaak een gÍoot aantal
nesten die voor een bewoond nest door zouden
kr"u,nen gaan. Daar zr.1n natuurh.lk veel rlesten

van voorgaande jaren bry Maar in vrrj drchte
sparranbossen hebber-r wind en regen l-iier niet
zo veel vat op or bh.lvar de nesten .,'an de glond
af gezran er nog lang vers uitzien Dus als .1e erg
vroq, in het seizoen al wilt rveten 

"velk 
nest het

nieuwe is, zul je vaak veel bomen bekionlnq'r
hebben alvorens het nieuu,e nest gevondor is.

Wat ons ook is opgevaller-r is dat br.1 de

meeste nesten in de buurt van het nieuwe nest
de nestkom geruld was met mos. Wie dit doet is
ons niet bekend, maar Sperwers doen dit in
reder geval nietl

Later in het seizoen is het veel eenvou-
diger om het rueuwe nest te r,rnden" want al tr.1-

dens de vroege eifase is vaak al dons op de
nestrand zichtbaar. Tegen de trld dat de jongen
uitvliegen is de orngelrng van de nestboom een

complete ravage met zeer veel poepspetters en
gedeeltel il k verorberde p rooi en

Ook ruiveren zijn veelvuldig verzanteld
brj de sperwemesten. De gevondar aautallen

bedroegur: 8 var het Q bi1 het westelijke nest

,19 van ha Q en 1 van het Cf bij het noord-
oostehjke nest en 16 van het Q en I r.'an het Cí
bU hel zuidelr.lke nest Op grond van deze r,erer.r

kon worden vastgesteld dat alle Spenr.ers vol-
wassen warsn, op één vrou\\tJe na (nest noord-
oost). Dit vrouwtje is ook regelmatrg gezren

omdat het nogal fel reageerde als .1e rn de buuft
van l-ret nest kwam Daarbrl bleek inderdaad dat
het vrouwtje erg bruin was wat een kenmerk is

voor onvolwassen Sperwers.
Op grond van de ruipannen zr.ln de ver-

schillende individuen duidelijk herkenbaar. Zo
werd er op 4 juni een uerde plukplaats gevon-
den, die slechts 600 m ten noordwesteÍt van het
zuidelijk nest lag. Op grond van de paar aange'
troffen ruipaman kon geconstateerd rvorden,
dat ha hier om een andere vogel ging, dan esr
bewoner van de reeds gevonden nesten. Deze
plulqlaats was echter met zo groot en het aan-
tal ruiveren genng. Wel zaten er een aan.u,l
nesten in de buurt. Deze hebbeir \ /e gecontro-
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leerd rnaar waren alle leeg. Ook kwam€n er
gean plukresten of ruipennur rneer br1 Wellicht
dat ha hier om een vroegtijclig verstoord broed-
sel grng Op het kaartje is dit met een dubbel
gearceerde cirkei aarrugeven.

84 de overige nesten zijn dejongar uit-
gevlogen: 3. J en 4 stuks en brj alle dne de

nestelr bleef er één niet uitgekoman ei achter.
Van de trvee oosteh.lke nesten nln de

Jongen genngd door Jan Wouters. De vrer

Jongm r,,an het zuidelijke nest zrln op 29 jrul
genngd \/an deze jongur zrln arige biometn-
sche gegevens verzanreld en weergegeven in
tabel I

Voor de leefïrldschatting zíjn de grafie-.
ken van de desbetreffende grootheid uit de

Ecologsche Atlas van de Nederlandse Roofvo-
gels gebruikt. We zien hierbij dat er bij deze

schattir,g een maximaal verschrl van twee dagen

optreedt. Wel moet llerb4 vermeld worden dat
b{ het gewicht, het al dan rlet gqeten hebben
een grote invloed k-an hebber,. Het kleinste
mannetje (kleinste vier-rgellengte) had br.lvoor-
beeld duideiijk eerr voile kop. 'ur,at dus waar-
schlnhlk een verklanng ls voor de hoger
uitvallende leeftildschattlng op grond van het
gewicht. Al met al. rs drt natuurh.lk toch een

redel.lke betrour,''bare nrethode om de leeftr1d

van de jongen te sciratten. zonder dat de nest-
boom vaak beklonurren nroet worden.



geslacht
vleugellengte

(in mm)
geschatte leeftijd

(in dagen)
gewicht
(in Sr.)

geschatte leeftijcl
(in dagen)

I 113 t6 2t5 I4

I 88 14 185 t3

d 106 17 T47.5 t7

d 100 T6 150 t7
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Tabel 1. Biometrische gegevens van jongc Sperrers (zuidelijke nest).

Ook is het interessant om uit dezelfde
Ecologische Atlas dc grafiek met de poepspd-
ters te toetseÍl. In deze grafiek staat de leeftijd
van de jongen, uitgeza tqen de straal van de
cirkel die om de uiterste poepspetters rondom
de nestboom kan worden getrokJ<en. De straal
bedrog bij dit nest 2.75 meter en als we dan de
genoernde grafiek erbij halen, komen we uit op
een leeftijd van 14 dagen. Dit is natuurlík een
grofstoffelijke mghode waarbij ook de nest-
hoogte (8 m in ons geval) en de ligging van hd
nest t.o.v. de stam een rol spelen. Maar hA is
toch een eenvoudige manier om een redelijke
indicatie te verkrijgen orrtrent de leeftijd van de
jongen, zonder zelfs maar in de boom te hoeven
klimmen.

Ook bij hd noordoostelijke nest zijn de
g€evens verzameld tijdens h* ringen op 2 jtrli.
Deze staan llrtabel2.

Ook hier vinden we weer een maximaal
verschil van 2 daga. Op 14 mei troffen we in
dit nest éen ei aan. IJitgaande van een broed-
duur van 40 dagen zou het oudste jong nog
maar 10 dagen oud zijn, waarbij het ook nog

mogelijk is dat dit eerste ei ruet is uitgekomar
(elk nest had een niet uitgekomen ei). Twee van
de dne jongm zouden dus alttld jonger moeten
ziln dan deze tien dagor. Dan zitten we toch
met een behoorlijke discrepantie Nu weet ik
niet hoe groot de spreiding in de broedduur rs

maar wellicht dat daar het verschil uit verklaard
moet worden.

BU dit nest is de straal van de
poepspetters gemden op 29 Jux en bedroeg
toen 1.75 meter. Volgors de grafiek zou de
leefttld van deze jongm (eigenluk dus het oud-
stejong) derhalve ongeveer 10 dagar bedragenl

Het versclxl tussen jonge mannetjes ar
vrouwt;es is duidehlk te zien aan bijvoorbeeld
de potar (veel dunner bg de mannetjes), maar
ook als .ye kilkt naar de verhoudrng tussen het
gewicht en de vleugellengte zie je duidelijke
verschillen. BU de relatief z\ tàre vrouwles
komen wij uit op een verhouding van 1.9 tot 2.7
en bU de mannetjes op 1 .4 tot 1.5.

Tabel 2. Biometrische gegevens van jonge Sperwers (noordoostelijke nest).

geslacht
vleugellengte

(in mm)
geschatte leeJtijd

(in dagen)
gewicht
(in s)

geschatte lee;ftryd
(in dagen)

I 86 l4 170 13

6 83 14 118 13

6 84 l5 1,20 13
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soort aantal soort aantal soort aantal
Houtduif 8 Mus spec. 6 Geelsors I
Holenduif 2 Gekraaede Roodstaart 1 Rietgors I

Postduif 4 Roodborst 3 Siis 1

Duif spec. 1 Zwartkoptluinfluiter 4 Boerenzwaluw I

Grote Bonte Specht 4 Fitis/Tiiftiaf 1 Witte Kwikstaart 1

Zaniliister I Merel J Vlaamse Gaai i
Pimpelmees 7 Vink 5 Fazant I
Koolmees 3 Spreeur.v 2 Koniin 8

Groenling 2 I{eesemus I Eekhoom I

-t2-

Tabel 3: Plukresten gevonden op de Buikheide in 1995

Havik
Brl de Havik z4n we. zoals gezegd. rets

anders te werk g€aan dan bi.l de andere roof-
vogels. Reeds op 26 februan zrjrt rve begonnen
om systematrsch l-ret gebied af te fietsm om
eventuele Hanken op te sporen. De halek-
vrouwtjes hebben namelijk de gervoonte onr in
deze tijd (tot ver in maart), veehuldig vanaf
hun nest hun gekekker te laten horen, vooral in
de ochtenduren. Daar dit geluid ook nog eens

behoorhlk ver draagt, is het opsporen van
havrksnesten eigo{5k helemaal rueL zo moeilijk.

A1 b5 de eerste fietstocht troffen we op
deze manier twee roepende Havrken aan. Bij de

meest noordehlke dachtar we toen al wat pluis
op de nestrand te zien b{ éen van de dne grote
nesten die zich daar bevonden. Ook brl de

andere Har,ik werden we rechtstreeks naar een

groot nest geleid. Dit exemplaar is ook later nog
een paar keer op dezelfde plaats roepord i.r'aar-
genomen, Ínaar tot broeden rs het zeer

waarsclljnhlk niet gekomen Naar de oorzaak
hiervan kr-urnen we alleen n)aar glssen

BU het "noordelijke" paar rs het een

ander verhaal Rond 30 april had dit paar 4 eie.
ren, overigens toch in een ander nest dan rvil
eerst vermoeddol. Dit zag er goed urt Toen we
echter op 28 mei bg het nest kwamen. zagelt we
dat de hoeveelheid dons afgoromen was, wat
ons al het ergste deed vermoedar. "Leeg, ver-
domme" rneldde Geert even later vanuit de
Amenkaanse Eik. die naast de nestboorn stond.
84 inspectie van de nestboom zelf, bleek dat er
duidelgk sporen van beklimming aanwezig wa-
ren. Wie dit op z'n gewetan heeft weten we
natuurh.yk niet, maar feit is wel dat de Kempor
weer een geval van roofvogelvervolgrng njker
was.
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Het vrouutle Hauk is later trouwens
nog r,ve1 boven het nestbos \\,aargenomen tijdens
een van onze silo-sessres (1e rveet wel, de lure
vorm van "toppo-r"). Al met al natuurtlk eo-r

droel.rg resultaat voor wat de Halrk op de

Burkheide betreft. Ovengars noemt B4lsma in
het Leenderbos-verslag 0.1 paarl 100 ha in
voedselarm middeloud bos een normale dicht-
heid. De twee territona br1 ons betekent onge.

veer 0.4 paarl 100 ha. hetgeen dus sowieso al
ruet veel rs.

Plukresten
Naast het opsporen van nesten, hebben

we in de Buikherde behoorh;k wat trjd besteed

aan het identificeren van door roofvogels gesla-
gen proolen Eer-r niet zo eenvoudige, maaÍ zeer

interessante bezrgheid, die je noopt tot het bder
bekrjken van vaak heel gewone vogels. Ttjdens
het struinen kom je natuurlryk nog al wat pluk-
resten tegen, maar verreweg de meeste vonden
rve naruurhjk in de buuft van de sperwemestor.
In tabel 3 ziln de gevonden prooior met hun

aantallen weergegeven die we op naam hebben
kurnen brengen (vooral met behulp van het
boekje "Tracks and signs" en Jan Wouters)

Overige roofoogels
Van andere roofvogelsoorten dan de

genoemde, zryn geur broedgevallen vastgesteld.
In het zuideh.lke deel van het gebied zijn wel
zeer regelmatig waamenringen gedaan van een

paartje Torenvalken, maar dit paar broedde
juist tor zurden van ons onderzoeksgebied, in
eor nestkast b4 eur boerdenj. Verder zrjn
Bruine Krekendief en Boomvalk beide eenmaal

waargenomen bij de vennm.
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Ondanks onze pogingor om Wespar-
dieven op te sporen vanaf de silo, waar de

temperaturen afgelopm zomer soms bryna

ondraagL.lk waren, hebben we de typrsche
voedsel- of baltsvluchten ruet vast kunnen stel-
lur. Mogehjk dat éen keer een Wespardref rs

waargenomen, maar deze vloog zo veÍ weg dat
we niet met zekerheid durven te zeggan of het

wel een Wespurdief was.

Andere soorten
Als je in een bosgebied als de Burk-

heide toch intensief bezig bent, is het natuurlilk
interessant om ook andere soorten te noteren
Van een aantal soorten vo15 tuer een opsonr-
ming, en van een r,rertal soorten rs een kaan-te

toegevoegd:
Hierbr.l moet opgemerk u,orden. dat het

hier louter om exemplaren gaat dre toerallrg
zijn vastgesteld. Er is naar deze soorten geen

gerichte inventansatie uitgevoerd Or engens
zijn bij dit h.lstje rvel de SOYO\ cntena sehan-
teerd Er is ook gebrurk gemaakt ran aanrlrl-

lende gegevens van Jacques van Kessel, die ha
zuideh.lke deel van de Buikheide een aantal
malen bezocht heeft.

Tabel 4: Overige soorten van de Buikheide

Dodaars
Roerdomp
Tafeleend
Patrijs
Waterral
Tortelduif
Bosuil
Ransuil
Groene Specht
ZwartB Spocht
Kl. Bonte Specht
Boomleeuwerik
Sprinkhaanrid.zanger
Fluiter
Vuurgoudhaantje

1

1

2
1

1

t2
I
I

>2
>2

I
5

1

I
J

15
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Tortelduif

Vuurgoudhaantje

Boomleeuwerik

Geelgors
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Hoe nu verder
Als we de Buikheide voor wat betreft

de roofuogels, zoals van te voren gedacht,

rnderdaad representatief voor de Kempor km-
nen beschouwen, dan zíq" ha er met name de

Havrk niet te best uit. Natuurhjk is dit veel te
voorbang maar, door dit onderzoek is het ons

toch wel duidelijk gewordur, wat wtj als
Vogelwerkgroep zouden moeten doen.

Op de eerste plaats is het natuurlijk
duidelijk dat roofuogelvervolgng ook in de

Kempen plaatsr,rndt. Opmerkelijk is natuurlijk
wel, zoals ook in dit onderzoek aangetoond, dat
de Havik verstoord wordt ar bryvoorbeeld de

Sperwers met rust gelaten worden. Hebben we
hier met notoire valkeruers te maken waaryoor
sperwereieror niet interessant zljn? Of jagers

die in de Sperwer toch een concurrent van min-
der kaliber zien? Of duivenmelkers bij wie de

Haviken er altijd de allerbeste duiven uit weten
te pikken? We weten het ruet, maar feit is wel
dat we als vogelwerkgroep tets zouden moeten
doen, om hier wat meer duidehlkneid in te krij-
gur. En als we werkelijk willen dat er iets aan

de roofuogelvervolging gedaan wordt, dan zul-
len we in de eerste plaats met (voldoende) feitur
moeten komen, en niet met ongeftndeerde
beschuldigngen, want dat levert echt niks op.

Als we dan wat willen door, zullen we
ons, denk ilq op de Havik moeten richten. Als je
de verhalen beluistert van wat er zoal aan
vervolging plaatsvindt, dan is ha durdelijk dat
de Havik héL wrarte schaap van onze roofuo-
gels is. Uit de gegevens die mij ter ore zijn
gekoman in ons werkgebied, is er zelfs sprake
van een zeer zorgwekkende situatie. Het zou
daarom wel eens interessant zijn om naar
analoge van Beintema (Weidevogelatlas) een

zoganaamd "bron-put" model op te stellen voor
de Havik in ons werkgebied, waarbij het nu1

niet zou verbazen dat de "put" er welhaast een

zonder bodem zou blijken te zljn.
Op de tweede plaats komt de Havik in

aanmerking, omdat het opsporen van de nesten
van deze soort relatief eenvoudig is. We hebben
al eens zitten denken dat ,als ieder lid van onze
werkgroep éen nieuwe (dus een nog niet
bekende) havikshorst in ons gebied opspoort,
we het overgrote deel te pakkan hebben. Je

neemt hiervoor een groot bosgebied (>100 ha.)
br1 1ou in de buurt en fietst hier bij redelSk weer
een paar keer systematisch doorheen in de
periode van eind februari tot eind maart. Je hebt
dan een hele goede kans dat je het vrouwtje eur
keer kekkerend aantreft. Zo gauw je dit hoort
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spnng je van je fiets or loopt naar de plaats
waar het geluid vandaan komt en in negen van
de tien gevallan vindt je de ha'"rkshorst.

Omdat deze penode maar vnj kort is ,rs

het dus zaak dat zo veel mogelryk mensen hier
aan mee doen. De gevondan horstan krurnen we
dan intekenen op een kaart. Dan kan ha vol-
gand jaar een groepJe mensen vnj eenvoudig een

groot aantal nesten controleran, zonder dat eerst

nog eens alle nesten opgespoord moeten wor-
den. Ook kun je natuurlijk dit jaar al jouw zelf
opgespoorde nest een paar keer controleren.
Aan het dons op de nestrand en de poepspetters
rond het nest is al heel wat af te leiden zonder
dat je daarbS halsbrekende toeren uit hoeft te
halen.

Ik denk dat drt soort acties de er-rge

manier is om met relatief ueing tr.ldsbesteding
(want we hebben natuurlijk ook nog een drukke
baan), toch een gÍoot aantal ferten boven tafel
te brorgen Ik denk dat dit het proberen waard
rs We zl1n tenslotte rret Voor mks een

werke,roep I
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