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zienlijk te verlagen. De installatie is zoo goed als gereed en weldra zal men kunnen 
draaien. De dierenwereld van de bovenste sliblaag, die het voedsel levert voor de 
jonge vogels verandert dan geheel en stellig driekwart van de bewoners zullen hun 
bestaansmogelijkheid verliezen. De vogelwereld van Waal en Burg zal dan gelijk 
worden aan die van de minder interessante gedeelten van Eijerland. 

Natuurlijk betreuren wij dat diep. Over de economische beteekenis van de ver
andering kunnen we niet discussieeren, maar wel weten we, dat Texel's roem als 
vogeleiland er door zal tanen. De Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 
eigenaars van verschillende stukken in den polder, ziet haar bezittingen haar be
langrijkheid verliezen. 

Natuurlijk zint zij op mogelijkheid van behoud en nu is zij in de gelegenheid, om 
een aanzienlijk stuk in het zuiden van den polder, dat gemakkelijk buiten de bemaling 
kan worden gehouden, aan te koopen, juist het gebied bij de kampplaats der kemp
haantjes. Het is 40 H.A. groot en er is dertig duizend gulden mee gemoeid. Dezer 
dagen gaat de circulaire in zee, om weer om steun aan te kloppen bij allen, die hun 
vreugde hebben aan het rijke vogelleven en die den moed in deze slechte tijden niet 
verliezen. Nu moet ge niet denken: „dertigduizend gulden is maar betrekkelijk wei
nig, dat kunnen een paar rijke lui wel opknappen". Maar dan vergeet ge, dat juist 
de rijke lui het dezer dagen het minst prettig hebben. Stuur daarom uw gave, al is die 
nog zoo klein, aan het welbekende adres Heerengracht 540, Amsterdam, postgiro 
32391 onder motto Waal en Burg. Ik vind, dat de Vereeniging zoo'n peulschilletje 
uit haar eigen zak zou moeten behandelen. Maar ik weet, dat zij dat niet kan, want 
nog altijd is het ledental niet evenredig aan de bijzonder zware taak, die zij vervult. 
Dat kan eigenlijk niet door den beugel en daarom moet ik iedereen nog eens in het 
bijzonder aansporen, om als lid of donateur tot de Vereeniging toe te treden of leden 
en donateurs te werven. Wie daar eens extra moeite voor wil doen, kan van het Kantoor 
propaganda-materiaal krijgen. 

Dus, nog eens, op! voor Waal en Burg! 
JAC. P. THIJSSE 

SQ §3 SI 

WAARNEMINGEN AAN ROOFVOGELS EN UILEN. 

In elk landschap waar roofvogels leven, is dat aan allerlei verschijnselen duidelijk 
te merken. De een zie je bezig op jacht, zooals de slechtvalk en de boomvalk, 
de ander bezaait het bosch met zijn „veerenkransen", de resten van de geplukte 

prooidieren, zooals de sperwer en havik dat doen; en de uilen tenslotte laten hun 
braakballen als bewijs van hun werkzaamheid achter. 

Nu treffen we bij Den Haag een bizonder rijk roofvogelleven, vooral in den winter 
en zoo zijn we in de gelegenheid geweest, nogal wat waarnemingen over hun leven 
te verzamelen. Als we deze waarnemingen hier weergeven, is dat niet alleen uit een 
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soort opschepperij over de geziene avonturen, maar ook in de hoop, anderen aan 
te sporen, eens iets dergelijks mede te deelen. Meen niet, dat het niet de moeite waard 
is; dat alles over onze roofvogels allang bekend is. Wie weet bijvoorbeeld wat onze 
sperwers in verschillende winters en in verschillende gebieden eten of wat onze 
spaarzame haviken voor prooien slaan? Wie weet, hoe het komt, dat de lijstersoorten 
in de meeste gebieden konstant in aantal zijn, hoewel er jaar op jaar drie- of viermaal 
zooveel jongen uitgebroed worden, als er ouden zijn? Pas als nauwkeurig bekend is, 
hoeveel vogels en welke soorten er door de sperwers bv. jaarlijks geslagen worden en 
in hoeverre hier verschillende omstandigheden hun invloed doen gelden, pas dan 
krijgen we een idee van de belangrijke plaats, die zulk een vogel inneemt. 

In Duitschland weet men hiervan al heel wat, dank zij de dertig jaren van nauw
gezet onderzoek, die O. Uttendörfer ') en zijn medewerkers aan de roofvogels hebben 
gewijd. Op zijn voorbeeld zijn we van den winter hetzelfde op bescheiden schaal gaan 
doen. Onze resultaten zullen hier nu vogel voor vogel volgen. 

Fig. i. Hoe de sperwer van den Sloedam jaagde. 

Sperwer. Misschien de interessantste waarnemingen hebben we aan sperwers 
gedaan. Ze zijn verricht in een stuk duin bij Den Haag, dat uitstekend aan sperwer-
eischen beantwoordt. Het is n.1. een vogelrijk, parkachtig landschap, waarin dus 
kleine open vlakjes en stukken bosch met elkaar afwisselen, terwijl, zooals we later 
zullen zien, de enkele stukjes dicht dennenhout ons het vaststellen van het voedsel 
van de sperwers mogelijk maakten. De jachtwijze van den sperwer past geheel op zulk 
een landschap. Hij tracht nl. altijd door plotseling laag over een kreupelboschje of een 
andere hoogte in het terrein te voorschijn te schieten, de vogels, die daarachter bezig 
zijn, te overrompelen. Graag doet hij dat herhaalde malen achterelkaar. Een van ons 
kon dat eens heel demonstratief waarnemen aan een sperwer, die den Sloedam af joeg. 
Op den Sloedam staan verschillende losse kreupelboschjes op eenigen afstand van 
elkaar. De sperwer begon aan den Walcherschen kant laag over het eerste boschje 
te scheren, daalde iets in de open tusschenruimte, steeg weer en gleed laag over het 
tweede boschje enz. Ook in de stad zagen we verscheidene malen dat sperwers, dwars 
op de straten jagend, neerdoken in de straat, de huizen kruisten, neerdoken in den 

i) O. Uttendörfer c.s.; Studiën zur Ernahrung unserer Tagraubvögel und Eulen. Abh. d. 
Naturforschenden Gesellsch. zu Görlitz 31, 1930. 
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tuin, weer de huizenrij kruisten, om weer in de straat te duiken enz. In „ons" duin 
nu zijn veel plaatsen, waar een sperwer plotseling tevoorschijn kan komen over het 
hout en waar meteen veel vogels te krijgen zijn. Heeft de sperwer op deze manier 
eenmaal een prooi overrompeld, dan vervolgt hij die verwoed. Herhaalde malen 
zagen we, dat een sperwer 
met een verbazende snelheid 
achter een verrasten vogel 
aanjoeg, rakelings tusschen 
de dicht op elkaar staande 
stammetjes door, zonder er 
maar één aan te raken; soms 
eindigde zoo'n wilde jacht 
in een dichte struik, waarin 
de achtervolgde vogel in zijn 
angst gevlucht was. Zoo zag 
een van ons, tijdens een 
jacht van twee sperwers op 
eksters, een van hen gerui-
men tijd in een lagen boom 
tegenover een ekster zitten, 
vergeefsche pogingen doende 
om den ekster te grijpen, 
wat hem verhinderd werd 
door de massa takken die zich 
tusschen de twee vogels in 
bevond en elke aanval van de 
sperwer tegenhield. Er kwam 
nog iets bij, dat het geheel tot 
een lachwekkend schouw
spel maakte: lederen keer 
als de vermoeide sperwer 
even rustig ging zitten, pro
beerde de ekster te ontglip
pen en bukte even om op te 
vliegen. Direct deed de sper
wer hetzelfde en dan bleef 
de ekster weer zitten. Gedurende den tijd, dat de sperwer zoo zat „uit te rusten" en 
dus geen heftige aanvallen deed op den ekster, zaten beide vogels tegenover elkaar 
te knikken, totdat de ekster ontkwam. 

Evengoed vervolgt een sperwer de begeerde buit, wanneer deze het bosch verlaat 
en zijn heil zoekt in de lucht. Verscheidene malen zagen we, dat een sperwer zoo vrij 
hoog in de lucht een prooi pakte, niet door hooger dan deze te komen en dan, profi-

foto Tinbergen 

Fig. 2. Een veerenkrans van sperwer, zooals we hem vinden: 
een groate plek dons met de pennen verspreid er tusschen. 

3 April 1931. 



7 2 S 3 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 S 1 DE LEVENDE NA TUUR 

teerend van zijn gewicht zich boven op de prooi te laten ploffen, maar door hem van 
beneden af snel achterna te vliegen en hem zoo te grijpen. 

Een enkele maal zagen we sperwers om een prooi vechten, 't Mooist zagen we het 
op een Maartmorgen om een uur of zeven toen we terugkwamen van Kijkduin, en 
langs het Wapendal fietsten. Een meter of dertig voor ons, dus ongewoon dichtbij, 
schoten uit het bosch onverwacht twee groote bruine sperwers tevoorschijn. Een 

stootte verwoed op den 
ander, die een prooi droeg, 
een vink misschien. Bij 
dezen aanval, die verba
zend snel in zijn werk 
ging, liet de voorste vogel 
zijn prooi vallen. Dadelijk 
nadat het vogeltje op den 
grond plofte, was de an
dere sperwer er bij, bleef 
even zitten kijken, greep 
de prooi en verdween in 
het bosch. Het geheel 
speelde zich in enkele 
oogenblikken af. Derge
lijke achtervolgingen heb 
ik vroeger in Meijendel 
ook herhaalde malen ge
zien. Ik vermeld nog uit
drukkelijk, dat het twee 
groote bruine sperwers 
waren en dus niet een ? 
en een J , het heeft dus 
met het voeren tijdens het 
paarvormen zooals we dat 
bij zooveel vogels zien 
gebeuren, waarschijnlijk 
niets te maken. 

Wat we in de literatuur over het voedsel van den sperwer vermeld vinden, betreft 
meestal den aard van het voedsel, bovendien dikwijls vrij vaag aangegeven als: kleine 
vogels of iets dergelijks, soms, zooals bij Uttendörfer, veel uitgebreider, maar er is 
meestal weinig aandacht geschonken aan het veranderlijke, en aan het „waardoor" 
daarvan. Juist dit veranderlijke interesseert ons echter, wanneer we de plaats, die een 
roofvogel in de levensgemeenschap inneemt goed willen begrijpen. Het lijkt ons 
daarom de moeite waard, onze waarnemingen hier eens precies weer te geven, hoewel 
we er van overtuigd zijn, dat ze héél mager zijn. 

Fig. 3. Mannetjes-vink, geplukt door sperwer. 
foto Tinbergen 

29 Maart '31. 
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Zooals we al zeiden, vind je de sporen van de bezigheid van de sperwers in het 
landschap als veerenkransen of algemeener gezegd als „Rupfungen". Aan die Rupfun
gen hebben we van den winter het voedsel van de sperwers in het duin kunnen 
nagaan. Nu komen er ech
ter van meer vogels der
gelijke Rupfungen voor, 
en dus is het zaak, de 
herkomst er van juist vast 
te stellen. In ons duin 
lagen de Rupfungen alle
maal in het dennenbosch, 
ten deele op en langs de 
brandgangen, ten deele 
midden in het „Stangen-
holz" 1). Deze Rupfungen 
waren van verschillende 
vogels afkomstig. 

Langs de brandgangen 
en op open plekken lagen 
hier en daar verspreide 
slag- en staartpennen, 
vleugelstompjes en pooten 
van zangvogels. Dit waren 
resten van vogels die op 
een boom geplukt waren, 
zooals aan de verspreide 
ligging te zien was. Ze 
waren het werk van de 
ransuilen. Straks komen 
we daar nader op terug. 

Af en toe kwamen we 
groote veerenkransen te
gen, waar slagpennen of 
staartpennen van kraaien 
of duiven temidden van 
een groote plek dons la
gen. Meestal vonden we 

* * ^ J I — ^ 
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foto Tmbérgen 

Fig. 4. Watersnip, geplukt door sperwer. 3 April 1931. 

een stuk borstbeen, een paar pooten en een kop of alleen de snavelhelften er tusschen. 
Het geheel lag altijd dicht bijeen en moest dus op den grond geplukt zijn. Ook deze 

1) De lezer excuseere onze Duitsche woorden, maar wie bezorgt ons een goed woord voor 
Rupfungen en een voor Stangenholz? Mastbosch slaat naar onze meening niet op het jonge 
dennetjesbosch, dat met Stangenholz bedoeld wordt. 

i 
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veerenkransen lagen op de brandgangen of op andere open plekken. Ze waren het 
werk van een havik. 

Midden tusschen de dennetjes nu, zelden op de brandgangen, lagen de sperwer-
veerenkransen. Sperwers verdwijnen bij voorkeur in het dennenbosch, nadat ze hun 
prooi geslagen hebben, zooals we ook door directe waarneming hebben kunnen vast

stellen. Op het eerste ge
zicht zie je aan zoo'n vee
renkrans niets dan een plek 
dons veer en met hier en 
daar wat pennen er door. 
Neem je nu zoo'n rommel
tje mee naar huis, wat heel 
gemakkelijk gaat in een 
oude envelop b.v., en zoek 
je het uit, dan blijken 
dikwijls alle pennen van 
vleugels en staart stuk voor 
stuk aanwezig te zijn, zelfs 
de kleine eerste slagpen is 
keurig uitgetrokken! ') De 
bijgaande foto's laten dat 
goed zien. Meestal worden 
alle botjes geheel opgegeten 
en blijven alleen de onder
en bovensnavel over. Ook 
het borstbeen blijft nogal 
eens achter, sterk gehavend 
doordat de sperwer er stuk
ken uit heeft gescheurd, 
die hij met de vliegspieren 
mee heeft gegeten. De sper
wers eten dus veel been, 
en dat doen alle dagroof-
vogels. Zoo goed als al dit 

been wordt verteerd, want in de braakballen vinden we er slechts weinig van terug. 
Voor de ontwikkeling van zijn skelet heeft de roofvogel het bepaald noodig; Klein-
schmidt nam proeven met jonge slechtvalken, die hij vleesch zonder been voerde; 
deze dieren hielden een dun, zwak skelet. 

Fig. 5-

joto Tinbergen 

Bonte specht, geplukt door sperwer. 22 Maart 19,31. 

1) Volgens Uttendörfer is het uittrekken van de veeren het werk van roofvogels of uilen, het 
afbijten karakteriseert het werk van onze viervoetige roofdieren. Soms maken de laatste een half 
afgemaakte sperwer- of havikrupfung nog af, dikwijls ook knagen boschmuizen aan de botjes. 
We hebben borstbeenderen van kraai en kievit gevonden, die geheel bezet waren met hun knaag
sporen. 
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Niet altijd echter wordt de prooi zoo degelijk bewerkt, een enkelen keer wordt er 
van afgeweken, bv. als de prooi erg groot is. Een onzer vond begin April op den Beer 
een door een sperwer geslagen houtsnip, die blijkbaar een zwaar karweitje voor hem 
was geweest, want de sperwer had tegen zijn gewoonte in zoowel schoudergordel en 
vleugels als kop, wervelkolom, bekken en pooten aan elkaar laten zitten. De kop was 
ook minder ver uitgegeten dan 
gewoonlijk. Het plukken was 
gewoon in zijn werk gegaan, 
de vleugels uitgezonderd. Be
halve dat er nog vele dek-
veertjes op den voorrand van 
de vleugels zaten, waren de 
uiterste groote slagpennen 
van den linkervleugel niet 
uitgetrokken en de grootste 
van den rechtervleugel was 
door het uittrekken gebroken. 

Nu leeren enkele toevallige 
waarnemingen ons, hoe de 
sperwer zijn prooi eet. Wan
neer je een sperwer bij zijn 
prooi verrast, laat hij hem in 
schrik dikwijls geheel in den 
steek, slechts ten deele afge
maakt. Zoo stootten we er eens 
een van een spreeuw op, die 
nog maar aan het achterhoofd 
aangegeten was, een anderen 
keer liet een sperwer een kneu 
vallen, toen hij driemaal ach
tereen een mensch ontmoette 
en van die kneu was de schedel 
al geheel opgegeten, zoodat 
de beide snavelhelften nog 
maar net er aan zaten, terwijl 

de rest van het dier nog geheel intact was. Het is een feit, dat dikwijls de kop het 
eerst wordt gegeten, maar of dit altijd zoo gaat, weten we niet. Na den kop wordt het 
lichaam stukje voor beetje geplukt en opgepeuzeld, niet eerst geheel kaal geplukt en 
dan pas opgegeten. 

Keeren we nu tot onze veerenkransen terug. Een critisch aangelegd lezer zal op
merken, dat we geen rekening houden met twee andere vogeljagers, die eventueel 
ook aansprakelijk zouden kunnen zijn voor de veerenkransen: de slechtvalk en het 

foto Tinbergen 
Fig. 6. Een gestoorde maaltijd van den havik: ten deele 
opgegeten bonte kraai. De pennen zijn nog niet geplukt. 
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smelleken. De slechtvalk plukt zijn prooi echter niet op den boschgrond, maar liefst 
in het open veld of in een boom. Hij trekt ook geen groote slagpennen uit, hoogstens 
de kleine en laat meestal den kop over; bij de behandeling van den slechtvalk komen 
we hier nog op terug. Het smelleken echter doet in zijn jachtwijze sterk aan den sper
wer denken, men zou dus kunnen vermoeden, dat ook zijn Rupfungen op die van den 
sperwer lijken. Tot onze spijt weten we niet precies, hoe het smelleken plukt en ook 
Uttendörfer weet er niets over te vertellen; onze waarnemingen op den Hoek van 
Holland wijzen er echter op, dat het smelleken liefst niet in het dennenbosch plukt, 

foto l'inhi-rgin 

Fig. 7. Dezelfde bonte kraai van de vorige figuur nadat de havik hem geheel opge
geten heeft. De pennen zijn geplukt. Op den voorgrond rechts de kop en de pooten. 

maar in het open veld. In „ons" duin hoeven we echter met het smelleken geen 
rekening te houden, want behalve in de doortrektijden zien we er geen smellekens; 
den heelen winter zijn ze afwezig en hun doortrek vindt voornamelijk plaats buiten 
den tijd, waarin we de sperwerrupfungen noteerden. 

Wat kiest de sperwer nu als zijn prooi uit? Van kiezen is slechts in zooverre sprake, 
dat hij geen vogels tracht te slaan, die hij toch niet aan kan. Voornamelijk eet hij vogels; 
muizen worden veel en veel minder geslagen; maar in muizenjaren schijnen ze soms 
nogal wat veldmuizen te slaan, zooals Kramer l) onlangs bericht heeft. Onder de 

1) H. Kramer: Abweichende Ernahrung einiger Sperberbruten im Jahre 1930. Beitrage zur 
Fortpfanzungsbiologie der Vogel 7, No. 2, Maart 1931. 



WAARNEMINGEN AAN ROOFVOGELS EN UILEN S3 S! SI 77 

vogels grijpen ze wat voor de hand ligt, als ze het maar aankunnen. Duidelijk merk 
je aan de sperwerveerenkransen, wanneer een vogelsoort in de buurt in aantal toe
neemt. Een prachtig voorbeeld hiervan beleefden we in Maart 1931. Met de vorst 
kwamen er toen massa's kramsvogels in het land en meteen verschenen er krams-
vogelveerenkransen in groot aantal. Van 15 Maart tot 9 April vonden we 40 vraten, 
waarvan 13 kramsvogels! In 
hetzelfde terrein vonden we in 
dien tijd 22 ransuilrupfungen 
waarvan 7 kramsvogels. Een 
zending van 21 sperwerrupfun
gen, die Jan Ebbinge Wubben 
voor ons uit Texel meebracht, 
bevatte 5 kramsvogels. Denken 
we ons dat eens over ons heele 
land, dan krijgen we een idee 
aan welke schattingen deze 
vogels onderhevig zijn. Je ver
wondert je er over, dat er nog 
zooveel overblijven! Een ander, 
veel minder sprekend voorbeeld 
zagen we eind Maart. 20 Maart 
wemelde het 's morgens van de 
roodborsten, eenige dagen later 
vonden we twee geplukte rood
borstjes. Toen de groenlingen 
in ons gebied terugkwamen, 
vonden we er binnen een week 
een viertal. 

Dit verschijnsel nu, dat de 
roofvogels hun menu met de 
voorraden wijzigen, dat ze „de 
toppen van de dierenwereld 
afeten", is een van de belang
rijke factoren, die de kwantita
tieve verhouding tusschen ver
schillende vogelsoorten regelen 
terugkomen. 

Beschouwen we nu eerst onze vondsten nader. 
In terrein I vonden we 128 veerenkransen, die in tabel I vereenigd zijn. Ter toe

lichting diene, dat de veerenkransen van 3 April voor een groot deel van vogels af
komstig waren, die in de tweede Maart-helft geslagen waren. We hadden dit gebied 
een tijdlang niet nagezien. Door het droge weer bleven ze goed bewaard. 
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foto Tinbergen 

Een kievitveerenkrans van den havik, zooals we 
hem vonden. 

We moeten daar straks bij de ransuilen nog op 



7 8 S 1 S 1 S 1 S S 3 S 3 S 3 DE LEVENDE NA TUUR 

TABEL I. Sperwerprooien uit een duinterrein bij Den Haag, gedurende den winter 
'30—'31 en voorjaar '31. 

Houtsnip 
Watersnip . . . . 
Houtduif 
Gr. bonte specht . 
Kramsvogel . . . . 
Groote lijster . . . 
Zanglijster . . . . 
Koperwiek . . . . 
Merel 
Roodborst . . . . 
Veldleeuwerik. . . 
Koolmees 
Pimpel 
Gaai 
Spreeuw 
Vink 
Keep 
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Sijs 
Kneu 
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Ringmus 
Groenling. . . . 

0 

m 
w 

i 
00 

1 

1 

2 

1 

1 

0 
0 a 
frt 

I 

I 

I 

I 

I 

ü 

a 

I 

M 

M 

c 
a 

1—1 

m 

I 

I 

XI 

u 
Ui 

I 

4-J 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

2 

I 

0 0 

I 

3 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

< 

I 

I 

I Q 

3 
3 
4 

3 
1 

4 
8 
1 

2 

1 

2 

< 
<> 

3 
1 

1 

1 

ui 

0 

2 

I 

3 
1 

3 
1 

1 

c 
< 

2 

I 

I 

I 

a 
< 

I 

I 

I 

D. 
< 
OO 
M 

I 

2 

I 

I 

3 

2 

1 

O. 

< 
M 

2 

2 

1 

I 

I 

I 

I 

a 
< 
m 

1 

I 

1 

'M 

I 

I 

2 

I 

14 
2 

7 
7 

16 
1 

4 
5 
2 

1 

11 

2 2 

6 
1 

3 
6 
6 
6 
3 

Uit de tabel zijn nog slechts weinige conclusies toelaatbaar. In de eerste plaats 
blijkt, dat er in Maart en April meer sperwers zijn dan daarvoor en daarna; ze trekken 
dan door. Onder de prooidieren nemen de vinkachtigen en de lijsters verreweg het 
grootste aantal in. De kramsvogels werden uitsluitend geslagen, toen ze in groot 
aantal aanwezig waren. Zoodra houtsnip en watersnip doortrekken, kneu en groenling 
aankomen, moeten ze ook hun tol betalen. Uit dit kleine aantal gegevens komt dus de 
„toppenafeterij" al te voorschijn. Toch zou een verder doorgevoerd onderzoek over 
verschillende deelen van ons land deze dingen nog beter aantoonen en wellicht nog 
meer nieuws geven. We houden ons altijd aanbevolen voor toezending van veeren
kransen, mits zorgvuldig bijeengezocht en met duidelijke beschrijving van de vind
plaats, omstandigheden enz. Verzending kan per brief geschieden, onkosten worden 
desgewenscht vergoed. 

Dit waren onze voornaamste gegevens. Enkele kleinere vondsten hebben we nog 
in andere terreinen gedaan, die we hier afzonderlijk weergeven. 
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TABEL II , De Beer 
10 en 12 April '31 
Houtsnip 3 
Merel 1 
Spreeuw 1 
Roodborst 1 
Kneu 2 

TABEL I I I , Den Haag 
25 April 1931 
Kramsvogel 2 
Merel 2 
Veldleeuwerik 1 
Spreeuw 1 

TABEL IV, Texel 
7 April '31 (J. Ebbinge Wubben) 

foto Tinbergen 

Fig. 9. Wat er in den veerenkrans zat: haast alle slag- en 
staartpennen, de kop, versch geruide dekveeren (i) en oude 

versleten dekveeren (2). 

Kramsvogel 
Zanglijster 
Merel 
Roodborst 
Veldleeuwerik 
Spreeuw 
Vink 
Huismus 
Kruisbek 

s 
1 

4 
1 

2 

9 
1 

1 

1 

Onze waarnemingen betref
fen dus 167 vogels. Dat is na
tuurlijk veel en veel te weinig 
om onze sperwers goed te 
kunnen beoordeelen.Wanneer 
we honderdmaal zooveel 
hebben, hebben we meer 
recht van spreken. Maar dan 
nog alleen over de Haagsche 
sperwers; uit andere streken 
moet ook nog heel wat bekend 
worden. Hopelijk kunnen we 
hier den volgenden winter 
wat meer over te weten ko
men. En we houden ons 
aanbevolen voor veerenkran
sen van een broedpaar, zooals 
er in het Oosten van ons land 
nog zooveel zijn! 

Havik. Verleden jaar ver
meldde een van ons het 
overwinteren van een havik 
in de buurt van Den Haag. 
Op dezelfde plaats heeft ook 
ditmaal een havik overwin
terd. Overwinteren mogen we 
het eigenlijk niet noemen. 

Het vorig jaar bleef hij van 
eind Februari tot begin April. 
dezen keer is hij er vanaf be
gin Januari geweest, zooals 
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uit het aantal prooien dat we begin Fabruari vonden, met zekerheid op te maken 
valt en begin April is hij weer verdwenen. Hij komt dus pas, als de winter voor de 
helft voorbij is. Beide winters konden we hem verschillende malen waarnemen, men 
vergelijke voor de veldkenmerken de teekeningen in de eerste mededeeling, naar 
deze waarnemingen gemaakt. Dit jaar joegen we hem eens van een versch geslagen 

kraai op, ook zagen 
we hem hoog in de 
lucht stooten op 
een stormmeeuw; 
Waldeck zag hem 
een kievit van het 
nest grijpen. Als 
hij zoo op jacht is, 
is hij gemakkelijk 
te herkennen. Geen 
onzer roofvogels 
jaagt zoo wild als 
hij, geen verwekt 
zóó'n algemeene 
ontzetting onder 
de grootere vogels. 
Zelfs de storm
meeuw, die hij aan
viel en — zooals te 
verwachten was — 
miste (meeuwen 
zijn voor roofvo
gels haast onge
naakbaar!), schrok 
hevig, zooals we 
opmaakten uit zijn 
overhaaste vlucht 
en zijn geëmotion-
neerde wijze van 
vliegen. 

L. TINBERGEN 

N. TINBERGEN 

foto Tinbergen 

Fig. 10. Vraatresten van de spreeuwen-slechtvalk: spreeuwen en lijsters. 

Den Haag 
Bentinckstraat 146 

{Wordt vervolgd) 
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