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De slechtvalk, overwinteraar in het Gooi e.o.?

P. Dieperink

Het bleken twee Slechtvalken te zijn, een O en een O, Het O had de grootte

van een Zwarte Kraai en was zeer donker, ïij het zwarte af* Ik denk dat

dit een juveniel was. Het Cf was beduidend kleiner en grijzig. De

baardstreep was bij beide vogels te zien. Ze vlogen even weg over het

water en kwamen even later weer terug. Het (5* bleef lange tijd hoog in de

lucht rondzeilen, het 0 bleek een prooi in haar klauwen te hebben (een
vogel, misschien een Sneeuwgors) en ging die op 200 meter afstand op de

grond plukken. Ik heb ze ca. 20 minuten kunnen bekijken. De laatste twee

jaren zijn er vaker Slechtvalken bij de Stichtse Brug (S.B.) of in de

Eempolder-Noord gezien. De volgende waarnemingen zijn mij bekend!

Helaas is de Slechtvalk één van de stootvogelsoorten die zich (nog) niet

heeft kunnen herstellen van de achteruitgang, die vrijwel al deze soorten

trof in de jaren zestig. De wereldpopulatie van deze spectaculaire,

uitsluitend van vogels levende en door valkeniers geprezen soort is nog

maar een fractie van wat deze in het begin van deze eeuw was. Ook in

Nederland was hij een gewone verschijning, zelfs in de grote steden, vaak

tot grote ergernis van de duivenhouders. Momenteel is de Slechtvalk een

onregelmatige broedvogel in ons land en trekt door en overwintert in

klein aantal. In ons werkgebied wordt de soort zo nu en dan gezien, niet

elk jaar, en dan vooral langs de Gooimeerkust. Van de laatste 25 jaar

zijn enkele tientallen waarnemingen uit dit gebied bekend. Ou 12 december

'82 fietste ik 's middags langs de strandvlakte aan de westkant van de

Stichtse Brug. Er vlogen zeven vogeltjes op; het bleken Sneeuwgorzen te

zijn, die daar regelmatig fourageerden. Even later vlogen er op ca. 50

meter afstand twee vogels op van het strand. In eerste instantie leken

het gezien de grootte, kraaien, maar het vlieggedrag trok mijn aandacht.
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Gezien deze waarnemingen lijkt het erop dat 1 of 2 Slechtvalken in ieder

geval in de winter '82-'83 overwinterd hebben in een gebied dat bestaat

uit de noordelijke Eempolders, de terreinen bij de Stichtse Brug en een deel

van Zuidelyk Flevoland, waar elk jaar wel enkele exemplaren overwinteren.
Ze zouden dan hun jachtgebied de laatste j.aren uitgebreid hebben met een

deel van ons werkgebied, hetgeen mogelijk werd door de totstandkoming van

een verbinding tussen het oude en nieuwe land, namelijk de Stichtse Brug.
De slikterreinen en strandvlaktes rond deze brug zijn op dit moment nog
een aantrekkelijk jachtgebied voor de soort: er houden zich grote
aantallen vogels op en het is er (nog) rustig. Overigens worden

waarnemingen van twee exemplaren slechts zelden gedaan. De Avifauna van

Midden-Nederland vermeldt voor de periode na 1945 geen waarnemingen meer

van meer dan één ex. tegelijk. Als bovengenoemde thenrie klopt, dan zal
deze soort ook in de volgende winters regelmatig kunnen worden gezien in
het noord-oostelijk deel van ons werkgebied; laten we het hopen!
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