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Havikperikelen

Sake de Vlas

Nog een eindje verderop ligt een opmerkelijk bosje. Er zit al jaren een

Sperwer (SI) en een Ransuil (Sla) en het is toch maar een klein hoekje

verwaarloosde fijnspar. SI is er, maar er is nu ook een buizerdstelletje

bijgekomen. B6 is dus terecht: het witte vrouwtje is onmiskenbaar en ze

zijn gewoon verhuisd. Dat gebeurt wel vaker bij roofvogels, nietwaar.

Alleen H2 is er niet. Dat wordt een beetje een obsessie. Cees en ik hebben

het bos heel vaak doorgespit en er is al een kruis op het inventarisatiefor-

mulier gezet met de kreet "afgeschreven". Toch blijft het knagen, in de

trant van "er moet toch iets zijn".

Heel wat avonden heb ik nog in m’n eentje besteed om het hele gbied af te

zoeken en dan op een avond komt het vrouwtje H2 door het oor-

spronkelijke territorium vliegen. Zonder geluid, als een schicht. Er is dus

wel degelijk iets, maar omdat de avond al vordert, besluit ik de Sperwer in

het oorspronkelijke gebied van B6 nog even te gaan zoeken. Een sperwer-

horst in een paar randjes fijnspar moet niet moeilijk zijn. Er is niets wat op

een sperwemest lijkt. Als ik uit het bosje kom en zowat met mijn hoofd

tegen een grove den aanloop, klinkt boven mij een alarmroep zo intens dat

naar boven kijken niet meer nodig is: H2 is terecht. Ik sta middenin een

grote kring schijt. Willem moet gebeld worden om te ringen. Het is dan 18

mei. Op 27 mei worden vier jongen geringd: drie mannetjes en een vrouw-

tje.

Havik 2 (H2) heeft dit jaar de gemoederen weer beziggehouden. H2 heeft

z’n territorium in een grove dennenbos bij Zeegse. Toen Cees Bakker en ik

het gebied een aantal jaren geleden overnamen, was H2 er al. Zodra je het

bos in het voorjaar binnenkwam, werd je luidkeels verwelkomd. Vaste prik:

een vroege start van de eileg en drie a vier jongen. Dit jaar was H2 er niet.

Plukresten van een eend en sierduif, eenmaal voorzichtig alarm, aan de

horsten was wel wat gesleuteld maar er zat niets op, geen pluisje en geen

fanatiek alarm van het mannetje.

Een eindje verderop zit Buizerd 6 (B6). Eigenlijk hetzelfde verhaal: B6 was

weg. Het grote horst in een grove den op een heuveltje bleef leeg. Geen

cirkelende Buizerds boven je hoofd die je met veel misbaar hun ongenoe-

gen kenbaar maken. In datzelfde gedeelte liggen ook wat kleinere percelen

fijnspar waar een paar Vlaamse Gaaien het loodje legden. In een ander deel

van het referentiegbied zit (ook) een Sperwer waarvan het vrouwtje fanatiek

op Vlaamse Gaaien jaagt, dus de eerste gedachte is dat in het gebied van

B6 een Sperwer is gekomen.
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Met een broedtijd voor een 4-legsel van 42 dagen moet het legbegin zo

rond 18 maart zijn geweest. Zoals ik al zei: "Vaste prik, een vroege start en

3 a 4 jongen". Ik heb me weer eens mooi in de luren laten leggen door een

Havik.

Adres: Heiakkers 3, 9463 TN Eext

Jonge Havik op postduif, Friesland (Johan Krol)

Sexe Leeftijd (dagen) Gewicht (g) Vleuggellengte (mm)

Man 26 700 192

Man 27 750 195

Man 28 735 206

Vrouw 27 1060 210


