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Woningnood onder roofvogels?

Hanneke Sevink

Voorgeschiedenis

Sinds jaar en dag broedde in de bossen van Boswachterij de Lage Vuursche in de

omgeving van Groot Kievitsdal met veel succes een paartje Havik. Tot in de winter

van 2002 het favoriete douglasperceel van deze Havik flink werd gedund. Zonder

te beweren dat er sprake is van een oorzakelijk verband, constateerden we dat de

Havik in het eropvolgende broedseizoen niet tot broeden overging. De Havik was wel

aanwezig, maar deed geen poging te nestelen. In 2003 bleek dezelfde havikvrouw

(vastgesteld aan de hand van vergelijking van ruipennen) te zijn opgeschoven naar het

naburig terrein De Monnikenberg op 1100 meter afstand. Zij broedde daar succesvol

in een voor ons helaas onbereikbaar nest. In het achtergelaten broedperceel bevond

zich nog één oud haviksnest in een lariks. Dit bleek opeens in datzelfde broedseizoen

erg in trek bij meerdere soorten roofvogels.

Een druk bezet nest

Nadat we in maart van 2003 een nieuw havikbroedgeval opmerkten op de

Monnikenberg, bleven we vol spanning zoeken in de omgeving van Groot Kievitsdal

in de hoop ook daar Haviken aan te treffen. In eerste instantie was kalk op de grond de

enige aanwijzing voor de aanwezigheid van een roofvogel. Als er al Haviken waren,

lieten ze zich niet horen. Op 9 maart floot Paul van der Poel fietsend naar zijn werk

het geluid van een appelvink na waarop een Havik reageerde met gekekker. Op 22

maart werd er volop gebaltst (door Haviken) en lagen er nieuwe takken op het oude

nest in de lariks. Het broedgebied was weer bezet! Op 11 april klommen we naar het

nest om de inhoud te inspecteren. Er vloog geen Havik af en er was op dat moment

ook geen enkele roofvogel in de buurt. En omdat het in de regel toch wel zo is dat

tijdens het klimmen naar een bewoond nest de oudervogels reageren, verwachtten we

een leeg nest aan te treffen. Wat schetste onze verbazing toen er een koud buizerdei

(herkenbaar aan de bruine vlekjes) in de nestkom lag. Achteraf hoorden we van Paul

van der Poel dat hij op 10 april twee Buizerds in de buurt van het nest had gezien. We

gingen er vanuit dat Buizerds de huidige bewoners van het lariksnest waren en voor

ons betekendehet: doorzoekennaar het haviksnest. Dit vonden we helaas niet. Op 29

april besloten we opnieuw te klimmen om de legselgrootte van het nu waarschijnlijk

voltallige buizerdlegsel vast te stellen en deeieren te meten. Wat bleek, kort na de start

van deklim vloog er een (tweejarige vrouw-) Havik van het nest af. In de nestkom nog

steeds hetzelfde buizerdei, warm en wel (dus bebroed). Dit leek ons uniek: een Havik

die een buizerdei bebroedde en die misschien een buizerdpul zou gaan opvoeden. Het

In de omgeving van Baarn deed zich in 2003 een bijzondere situatie voor. In één

broedseizoen deelden drie verschillende roofvogels een en hetzelfde nest. Het uitein-

delijk broedresultaat was echter bedroevend: geen enkel jong vloog uit.
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leek ons prachtig om dit te volgen, maar helaas: zover is het nooit gekomen. De hele

maand mei keken we uit naar de eerste kalkspetters onder het nest, echter die bleven

uit. Op 11 juni hingen er nog wel een paar donsjes aan de nestrand, maar nog steeds

geen kalk. We gaven de hoop op, het broedsel leek mislukt.

De derde gebruiker

Op 10 juli brachten we een laatste bezoek aan het nest. Op weg er naartoe vonden

we twee kenmerkende borstveertjes: halfwit - half donkerbruin met een donkere

schacht: Wespendief. Er stak een staart over de nestrand en na een paar minuten stond

er een vogel op die ons nieuwsgierig aankeek. Het nest was opnieuw bewoond en wel

door een Wespendief. Op 12 juli klommen we voor de derde keer dat seizoen om een

legselgrootte vast te stellen. In de nestkom lag één prachtig wespendievenei. De twee

erop volgende weken werd het nest gevolgd doorChristiaan Sjobbema, die vaststelde

dat de Wespendief tenminste tot en met op 27 juli 18,00 uur op het nest zat. Dit was

het moment waarop hij na een observatie naar huis vertrok. Op 28 juli klommen we in

de hoop een Wespendiefje te kunnen aanschouwen. Echter, het nest was leeg op een

helerits raten na. Er was dus gezien de hoeveelheidwespenraten, die normaliteralleen

worden aangevoerd in de jongenfase, wel een jong geweest. Hoogst waarschijnlijk is

het gepredeerd, mogelijk door een Havik. Een Havik die de weg naar het nest te goed
kende misschien?

Het betreffende haviksnest, in trek bij Havik, Buizerd en Wespendief in één en hetzelfde broed-

seizoen, Groot Kievitsdal, voorjaar 2003 (Hanneke Sevink). favoured by
three raptor species duringasingle breeding season.

The Goshawk nest,
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Shortage of nests among raptors?

Summary

Sevink H. 2005. De Takkeling 13: 121-123.

A long-used nesting site of Goshawks Accipiter gentilis in the Forestry of Lage

Vuursche (52°10’N, 5°13’E) was thinned in winter 2001/2002. Although still present

in2002, the pair didnot breed that year. In 2003, the same female (identified by com-

paring moulted feathers collected over the years) was found on a new nest 1100 m

away from the old site. The vacatednest was apparently taken over by a new Goshawk

pair, as noticed by display calls and fresh twigs on the rim in March 2003. However,

a nest check on 11 April showed a single Buzzard Buteo buteo egg in the nest, but no

Buzzards were seen or heard (2 were recorded on 10 April, though). During a nest

check on 29 April, a 2
nd

-year female Goshawk was flushed from the nest, incubating
the single Buzzard egg. A check on 11 June showed the nest to have been deserted.

A last check on 10 July, however, revealed that a Honey-buzzard had taken over, incu-

bating a single egg (of Honey-buzzard, not Buzzard!) till at least 27 July. The nest was

foundto be empty on 28 July; the large pile ofempty wasp combs showed that the egg

must have hatched, but the chick was apparently depredated.
This sequence of events showed that within a single breeding season, the old Goshawk

nest had been used by respectively a newly settled Goshawk female (not laying), a

Buzzard (laying 1 egg) and a Honey-buzzard (ditto). None ofthese breeding attempts

was successful.

Adres: Einder31, 3742 ZG Baarn, hannekesevink@freeler.nl

Wespendief heeft een ei gelegd in haviksnest, Kievitsdal, 12 juli 2003 (Harry de Rooij).

Completedclutch of 1 egg ofHoney-buzzard, in nest of Goshawk, 12 July 2003.


