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Roofvogels en uilen in Noord - Holland

in de commissie op.

Het aantal gebieden waarvan gegevens beschikbaar zijn is de laaste

jaren belangrijk toegenomen.Toch geeft het verslag nog geen volle-

dig beeld van de broedpopulatie van roofvogels en uilen in Noord-

Holland,omdat bijv. uit 't Gooi en een aantal gebieden uit midden

Noord-Holland nog geen gegevens binnenkwamen.
De belangrijkste gegevens over de 1982-situatie worden in onder-

staande tabel weergegeven.

Het verslag bevat voorts onder meer een vergelijking van broed-

gegevens van Torenvalk en Ransuil in muizenarme en muizenrijke

jaren (periode 1974/1982) en een uiteenzetting oveiftiet broedsucces van

van Torenvalklegsels in Noord-Holland in natuurlijke nesten,nest-

kasten in bomen en nestkasten op palen,eveneens aan de hand van

gegevens over de periode 1974/1982.Hieruit blijkt dat het totaal-

gemiddelde der uitgevlogen Torenvalken in die periode in geheel
Noord-Holland was:

Nestkasten op palen: 3,10 uitgevlogen jongen per nest;

Alle typen nestkastehbijeen:3.15 uitgevlogen jongen per nest.

Van een significant verschil is statistisch gezien derhalve

geen sprake.
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verschenen. Het is uitgegeven door de Coördinatiecommissie voor

Roofvogel-en Uilenbescherming in Noord-Holland.

Een van de doelstellingen van deze commissie is het centraal bij-

een brengen van zoveel mogelijk gegevens over de broedpopulatie

van roofvogels en uilen, voornamelijk om deze ook op langere termijn
voor bestudering beschikbaar te houden. Namens de Vogelwerkgroep
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Soort broedsel result. vastgesteld broedsel 1982

Torenvalk 205 11 23 38 277

Boomvalk 11 5 9 5 30

Sperver 1 1 1 3

Havik 1 1 2

Br.Kiekendief 29 5 11 3 48

BI.Kiekendief 2 1 1 4

Ransuil 60 15 14 9 98

Steenuil 21 4 28 1 54

Velduil 11 1 12

Bosuil 23 6 61 16 106

Kerkuil 1 1


