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HAVIK IN DE DUINEN 

I N een duinbos in Zuid-Holland heeft in Maart 1930 en misschien nog langer een 
volwassen havik (Accipiter gentilis gallinarum Br.) verblijf gehouden. Door een toeval 
werd hij ontdekt. Dat kwam zo. We hadden pas een uitvoerige publikatie van Uttendórfer 
over het voedsel van de Duitse roofvogels en uilen gelezen en hierin werd o.a. 

verteld, dat het dikwels mogelik is, aan de wijze waarop een prooi bewerkt is, de identiteit 

Verenkrans van een bonte kraai. De havik is tweemaal met zijn prooi 
van de brandgang naar binnen geschoven 

Maart 1930. Foto N. TINBERGEN. 

van een roofvogel vast te stellen. Zo gaf hij ook karakteristieken voor sperwer, havik 
en slechtvalk. 

Nu vonden we in een dicht, niet zo oud dennenbos („Stangenholz") — Dr. Thijsse 
zou zeggen een woestijn met dennetjes — grote verenkransen aan de rand van de brand
gangen. In verreweg de meeste gevallen waren het bonte kraaien geweest, die daar in 
de buurt regelmatig komen slapen. 
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De bewerking van de kraaien was heel bizonder. Ze waren uiterst zorgvuldig geplukt, 
dikwels waren zelfs de sterkste pennen, de uiterste grote slagpennen en de staartpennen, 
in hun geheel uitgetrokken, ja, soms bij 2 en zelfs bij 3 tegelijk! De donsveren van 
borst en rug werden meermalen in plukken van 40 bij elkaar gevonden. 

Bij het eten van de borstspieren waren hele stukken van het borstbeen mee naar 
binnen gegaan, zodat de borstbeenresten diep gekarteld waren De kop was meestal open
gemaakt, zelfs was dikwels de hele schedel opgegeten, alleen de onder- en bovensnavel 
lagen dan tussen het dons. 

Uit alles bleek dat hier een geweldenaar aan het werk was geweest. 
Toen we die vraatresten vonden, twijfelden we tussen havik en slechtvalk. Het was 

wel zeer waarschijnlik havik, maar slechtvalk was niet uitgesloten. We moesten alle twijfel 

Uit een verenkrans van een bonte kraai: grote slagpennen. kleine slagpennen 
bij 3 tegelijk, onder- en bovensnavel, borstbeen, bekken met poot, plukken dons. 
Maart 1930. Foto N. TINBERGEN. 

wegnemen en het beest zelf zien. Natuurlik was de student, de man met de overmaat 
van vrije tijd, de gelukkige die de havik de volgende dag al tegenkwam. De ontmoeting 
was kort; op echte havikenmanier kwam hij in wilde haast uit de dennen schieten, zag 
een mens, zwenkte met prachtig uitgespreide staart en vleugels en schoot weer 't bos in. 
't Was net lang genoeg geweest om hem positief als volwassen havik te herkennen. 

Over 't geheel in zijn habitus een sperwer, maar opvallende verschillen zijn de mooie 
hoekige dwarsstreepjes op de borst, de afgeronde staart met 4 of 5 donkere dwarsbanden 
(de achterste het breedst) en de verbazend brede vleugels. 

Later werd hij nog heel wat keren gezien; Frans Kooymans joeg hem in de wei van 
een vers geslagen kievit op, Frits van der Weerd en Luuk Tinbergen zagen hem nog 
enkele malen op jacht. 

Toen we hem eind Maart ontdekten, vonden we al vraatresten van 16 bonte kraaien, 
2 kieviten en 1 grote bosduif. Daarna heeft hij opnieuw 7 bonte kraaien en 4 kieviten 
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buitgemaakt, zoodat we op een tofaal van 23 bonte kraaien, 6 kieviten en 1 grote bosduif 
komen. We hebben een gegrond vermoeden, dat hieraan ook nog enige konijnen moeten 
worden toegevoegd. 

Nu weten we hierdoor dat die havik er zeker een maand heeft gehuisd, 't Is in 't geheel 
niet onmogelik, dat hij er heeft overwinterd. Een andere kwestie is of dit bij eenmaal 
zal blijven. Zeer waarschijnlijk is hij al jarenlang hier omstreeks deze tijd geweest. Er 
werden al meerdere jaren van deze zelfde verenkransen gevonden, er huisde een paar 
jaar geleden in de naburige polders en duinweiden een roofvogel, die snel als de weerga 

Havik. Zie de opvallende wenkbrauw-
streep. Teekening L. TINBERGEN. 

Havik Let op de borstteekening. 
L. TINBERGEN. 

Sperwer en Havik. 
L. TINBERGEN. 

kwam en verdween, en de broedende kieviten van het nest greep. Eens werd met zeker
heid een havik gezien, die op kraaien jaagde. 

Het is dus vrij zeker, dat deze havik telkens in Maart een tijd bij dit duinbosje blijft 
hangen. We verwachten hem dus het volgend jaar weer en daarom is 't beter, de plaats 
niet nauwkeurig aan te geven. Er zou misbruik van gemaakt kunnen worden; wat overigens 
gelukkig niet gemakkelik is door het onverwachte van het verschijnen en verdwijnen van 
deze geweldigste al onzer roofvogels 

Haviken zijn in ons land zeer zeldzaam geworden; als we vier broedparen bezitten, 
mogen we blij zijn. Ook op de trek wordt liij heel weinig gezien. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
De Nederlandsche Jeugd bond voor Natuurstudie tien jaar. — Mijn zeer 

hartelijke gelukwenschen, vooral ook voor de jaren, die nog komen. Het verdriet 
mij dikwijls dat ons heerlijk Nederland, zoo ontzaglijk rijk aan planten, dieren 
en natuurgebeuren nog zoo weinig wordt gekend en gewaardeerd. In het bijzonder 
is het bedenkelijk, dat bij het groote publiek en vaak bij invloedrijke personen, 
een schrikwekkende onwetendheid en overschilligheid bestaat omtrent Nederlands 
natuur. Wat gaat hun de IJvogel aan, of de Groote Vuurvlinder of Scheuchzeria 
palustris? Als afzonderlijk wezen interesseeren die dieren of planten hen niet en 
nog minder beseffen zij hoe elk daarvan onmisbaar is in de schoone harmonie 
van het landschap, of beter van de groote verscheidenheid van landschappen, 
waarop ons land kan bogen. De groote schat van de vrije natuur ligt voor hen 
verborgen, onaangeroerd. 

Wanneer op hoog bevel eens alle musea in Nederland werden gesloten, de 
kunstschatten ontoegankelijk gemaakt, dan zou daar wel een geweldig protest 




