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Voorwoord

Hanneke Sevink

Voor we ons op het nieuwe broedseizoenrichten, eerst een terugblik. Het grootste deel

van de nestkaarten is binnen en de voortekenen bleken juist. Onze rovers hebben het

zwaar gehad. Er zijn mindernestkaarten ingeleverd, en er werden veel minderpullen

van een ring voorzien. In 2001 werden ruim 9200 jongen geringd, de tellerstand staat

voor 2002 op krap 6900. Een aanzienlijk verschil. Vooral buizerd en torenvalk kwa-

men minder vaak tot broeden en brachten minder jongen groot, maar ook de havik

ondervond blijkbaar problemen.
Een meer succesvolle soort was de slechtvalk. Tien paartjes brachten tezamen 30 jon-

gen voort. In eerste instantie leek het om 9 succesvolle nesten met 27 jongen te gaan.

Later in het seizoen vlogen er nóg drie jongen uit van een vermoedelijk nalegsel in de

omgeving van het Hollands Diep. En, er is nog meer goed nieuws over onze slechtval-

ken. Een op de Maasvlakte terwereld gekomen en geringde slechtvalkvrouw heeft het

afgelopen jaar succesvol gebroed ten noordwesten van Warschau. Dus waar wij in het

verleden konden profiteren van instroom vanuit onze buurlanden, kunnen onze slecht-

valken nu ook iets voor andere populaties betekenen.

De ekster uit de tuin van Daan Buitenhuis die het vorig jaar nog in haar eentje moest

opnemen tegen een havik om haar jongen te verdedigen, heeft weer een nieuwe part-

ner gevonden. Laat het voorjaar maar beginnen...

Het voorjaar nadert met rasse schreden. De afgelopen week (op het moment dat ik dit

voorwoord schrijf is het eind januari) hebben we een paar prachtige, zonnige dagen

gehad. Enkele haviken lieten middenop de dag van zich horen. Tegelijkertijd kunnen

we in Het Gooi genieten van een zeearend die hier al weken verblijft in debuurt van

het Naardermeer. Wat een reusachtige vogel, met drie vleugelslagen is hij van de

Bovenmeent naar de anderekant van het Naardermeer. We vermoeden dat deze omge-

ving als broedgebied ongeschikt is: te veel mensen en te weinig ruimte. Wellicht vindt

hij in deFlevopolder een geschikter biotoop. Daar worden momenteel door medewer-

kers van Staatsbosbeheer twee kunstnesten voor zeearenden gebouwd. Wie weet wat

dat ons het komendjaar zal brengen.
Ook voor de visarend zijn enkele kunstnesten in de maak. Het doorhenzelf gebouwde

nest is namelijk grotendeels uitgewaaid. We kunnen de natuur haar gang laten gaan en

erop vertrouwen dat dearenden na hun veelbelovendestart in 2002 het komend voor-

jaar in staat zijn een nieuw nest te bouwen en tot eileg te komen. De ervaring in ande-

re gebieden leert echter dat het verloren gaanvan het oude nest toch een handicap kan

vormen voor een nieuwe broedpoging in het komende seizoen. Misschien hebben ze

baat bij dit steuntje in derug.


