
(Lees verder op blz. 104)
66

De in Europa broedende roofvogels

Ned. F.-L.

Aasgier Neophron percnopterus O a

Vale gier Gyps fulvus dg 4 (1) a

Monniksgier Aegypius monachus dg 1 a

Lammergier Gypaëtus barbatus O a

Steenarend Aquila chrysaëtos dg 9 (3) a

Keizerarend Aquila heliaca O a

Steppenarend Aquila rapax O ?

Bastaardarend Aquila clanga og 13 (4) a

Schreeuwarend Aquila pomarina dg 3 a

Havikarend Hieraaëtus fasciatus dg 1 a

Dwergarend Hieraaëtus pennatus 0 ?

Buizerd Buteo buteo br 50-250 s

Ruigpootbuizerd Buteo lagopus dt/wg 1-5000 s

Arendbuizerd Buteo rufinus dg 2 s

Sperwer Accipiter nisus br 250-2500 a

Balkansperwer Accipiter brevipes 0 a

Havik Accipiter gentilis br 50-250 a

Rode wouw Milvus milvus dt 152 a

Zwarte wouw Milvus migrans og 35 t

Grijze wouw Elanus caeruleus 0 a

Zeearend Haliaëtus albicilla wg 1-100 a

Witbandzeearend Haliaëtus leucoryphus 0 ?

Wespendief Pernis apivorus br 1-50 ?

Bruine kiekendief Circus aeruginosus br 250-2500 a

Blauwe kiekendief Circus cyaneus br 1-50 s

Steppenkiekendief Circus macrourus dg 10 (2) t

Grauwe kiekendief Circus pygargus br 50-250 a

Slangenarend Circaëtus gallicus dg 1 ?

Visarend Pandion haliaetus dt 1-100 a

Boomvalk Falco subbuteo br 250-2500 s

Slechtvalk Falco peregrinus
( br 6 a

I
wg 1-500 a

Lanner valk Falco biarmicus 0 ?

Saker valk Falco cherrug 0 ?

Giervalk Falco rusticolus 2 a

Eleonora’s valk Falco eleonorae 0 s

Smelleken Falco columbarius dt/wg 500-1000 s

Roodpootvalk Falco vespertinus dg 7 (8) t

Kleine torenvalk Falco naumanni 0 s

Torenvalk Falco tinnunculus br 2.500-10.000 s

Verklaring der tekens en afkortingen:

br = al of niet regelmatig in Nederland broedend; dt/wg = doortrek-

ker en/of wintergast; dg = dwaalgast: og = onregelmatige gast; a
=

achteruit gaand: s = stationnair; t = toegenomen; ? = geen nauw-

keurige gegevens bekend (deze laatste vier aanduidingen hebben be-

trekking op geheel Europa).
De aanduidingen van de aantallen zijn ontleend aan de „Avifauna van
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Voor de Nederlandse bröedvogels beschikken wij voorts over nog niet

gepubliceerde cijfers van het RIVON, die betrekking hebben op een

schatting na het broedseizoen van 1962.

Deze zijn voor: buizerd 50-100 paren: sperwer 250-350 paren (een

vermoedelijk te hoge schatting voor deze zeer sterk achteruit gegane

soort): havik 40-80 paren; wespendief 15-20 paren; bruine kiekendief
150-200 paren: blauwe kiekendief 15-20 paren: grauwe kiekendief 40-

50 paren; boomvalk 200-300 paren: torenvalk meer dan 2.500 paren.

(Slot van blz. 66)

Nederland” en geven voor de zeldzame soorten het totale aantal vond-

sten en waarnemingen (na 1900 en tot en met 1960), waarbij tussen

haakjes het aantal onbevestigde waarnemingen is vermeld. Bij de alge-

menere soorten hebben de getallen betrekking op
de categorieën,

waarin de Commissie voor de Nederlandse Avifauna (C.N.A.) de

doortrekkers en overwinteraars hebben ingedeeld. Dit zijn vrij ruime

grenzen, waarvan de maxima voor onze roofvogels veel te hoog liggen.
Dit geldt eveneens voor de in ons land broedende soorten.


