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Fitis 33 (2) 1997

Ingezonden brief

Ook ik zou best durven voorspellen dat deze roofvogels in andere boom-

soorten gaan broeden wanneer er geen naaldbomen meer zouden zijn. Het

lijkt mij echter onzeker of hun broedsucces in die situatie even hoog blijft. In

de tijd dat Havik en Buizerd beginnen te nestelen hebben loofbomen nog

geen bladeren. Misschien is de dekking die door een groepje oude naaldbo-

men wordt geboden in een door zulke grote aantallen recreanten bezocht

gebied, van groter belang dan wordt verondersteld.

Arnoud van den Berg

Tenslotte wil ik nog kwijt dat ik onder de indruk ben van de getoonde betrok-

kenheid met de natuur van de tot nu toe door Jan Kuys geïnterviewde perso-

nen. Ik hoop dat zij hun werk nog lang met veel energie kunnen voortzetten.

Het heeft mij slechts verbaasd dat er soms zo denigrerend wordt gesproken

over personen die vooral voor hun plezier naar vogels kijken.

Hoogachtend,

Duinlustparkweg 98, 2082 EG Santpoort-Zuid

Geachte redactie,

Inmiddels heb ik in de Fitis van 1996 drie ingezonden brieven gelezen die

werden gepubliceerd naar aanleiding van reacties op het interview van Henk

Wijkhuisen. In grote lijnen ben ik het met de briefschrijvers eens. Alleen over

het broeden van roofvogels zou ik een opmerking willen plaatsen. Uiteraard

is mij bekend dat soorten als Havik en Buizerd buiten het duingebied ook

vaak in loofbomen broeden. Er zou in Noord-Holland zelfs een grondnest van

de Havik bekend zijn. Dit betekent mijns inziens niet dat we daarom alle

bomen kunnen kappen zonder dat dit invloed heeft op de aanwezigheid van

deze soorten.

Frans de Boer (Fitis 32(4): 158) stelt dat we voor roofvogels ”die grote den-

nenbossen niet nodig” hebben omdat ”tegenwoordig in elk moerasbosje een

Havik broedt”. Dergelijke moerasbosjes ken ik van diverse plaatsen in Neder-

land, maar voor zover ik weet liggen die niet in het duingebied. Feit blijft dat

Havik, Sperwer en Buizerd in het duingebied tussen IJmuiden en Zandvoort

vrijwel uitsluitend in naaldbomen nestelen. Eigenlijk is de enige mij bekende

uitzondering een horst in een door klimop aan het oog onttrokken kruin van

een eik.


