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Goshawks Accipiter gentilis in southern Twente and Hamaland (Germa-

ny) in 1995

Opnieuw stelden we predatie vast van een tweejarig haviksvrouwtje aan het begin van de

broedtijd. De plukplaats bevond zich op 2 km afstand van het dichtstbijzijnde nest. In de

winter vonden we in Oldenzaal en Haaksbergen resp. een dood juveniel havikvrouwtje en

een dode adulte Buizerd. Onder een buizerdhorst in Haaksbergen vonden we een dode

buizerdtakkeling. In al deze gevallen was de doodsoorzaak onbekend.

Opzettelijke menselijke verstoring of activiteiten ten nadele van roofvogels werden vooral

in Duitsland geconstateerd. In Ahaus werd een metalen boekplaat in een nestboom ge-

schroefd, bedoeld om aas op aan te bieden aan roofdieren. In Vreden werden richtpunten

geplaatst achter vier uitgangen van een bewoonde dassenburcht. Het waren 50 cm hoge
witte berkenstammetjes, waarop kan worden gericht in de schemering, In Haaksbergen
werd in de eerste weken van maart een bosperceel geschoond, waarbij lariksen met

roofvogelhorsten werden omgezaagd. Gelukkig broedde het havikpaar elders succesvol.

Summary:

In The Netherlands, including adjacent parts of Germany, 14 territories of Goshawks were located in an area of

250 km 2 (Table 1). A second year female Goshawk was depredated by another Goshawk.

Adres: Beltrumbrink 62, 7544 ZD Enschede.

Tabel I. Broedresultaten van de Havik in Zuid-Twente en Amaland in 1995. Breeding success of Goshawks in

southern Twente and Amalandin 1995.

Van januari t/m december werd een 250 km2

groot gebied onderzocht op Haviken. De 14

territoria bevonden zich alle binnen de lijnen Haaksbergen-Enschede-Oldenzaal-Ahaus-
Vreden. Vijf paren hadden een grensoverschrijdend territorium. Het aandeel succesvolle

nesten was in Duitsland (80%) groter dan in het Nederlandse deel van het onderzoeksge-
bied (56%)(Tabel 1). Over het geheel was het broedsucces in 1995 (64%) mager vergele-
ken met 1994, toen 75% van de paren succesvol jongen grootbracht.

Eipredatie door kraaien was in één van de gevallen de oorzaak van mislukking. De afme-

ting van een beschadigd ei bedroeg 50.0x43.3 mm.

Gebied Territoria Succesvol Mislukt Aantal jongen

Area Territories Successful Failed No. of fledglings

Haaksbergen 5 3 2 6

Enschede 2 2 0 4

Oldenzaal 2 0 2 0

Ahaus 2 2 0 5

Vreden 3 2 1 4

Totaal Total 14 9 5 19


