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Bericht van de roofvogelwerkgroep

Hanneke Sevink

Ons gebied strekt zich uit van

Weesp tot Amersfoort en

Breukelen.

We hebben tot nu toe 38 haviks-

nesten gevolgd. De havik leek

het in het begin heel goed te

gaandoen. Er waren veel vier-

legsels en voor het eerst in onze

geschiedenis ook een vijf-legsel.
Echter in de loop van de broed-

tijd zijn veel eieren verdwenen of

niet uitgekomen en veel jongen

hebben het niet gered. We ver-

moeden dat dit met het

slechte weer te maken

heeft. Gedurendebe-

paalde perioden heeft het

veel geregend en dat is

vooral voor kleine pullen

funest. Mogelijk is ook het

voedselaanbod later in de

broedperiode minder

goed geweest en is het

verlies van jongen daar-

aan te wijten.

Bij de buizerd (62 nesten

gevolgd) troffen we een-

zelfdeverliesvan eieren

en jongen aan. De

legselgroottes leken

goed. Voor het eerst in

enkele jaren hadden we

weer twee vier-legsels, van

beide nesten is maar één

jong uitgevlogen. Bij de

buizerd zijn ook veel nes-

ten geheel mislukt of de

beesten zijn niet

tot eileg overgegaan

De sperwer lijkt het bij

ons steeds moeilijker te

krijgen. Weer zijn er en-

kele territoria verdwe-

nen, en zoals elk jaar
wel gebeurd, mislukken

nesten doordat de

oudere vogels om het

leven komen. Sommi-

gen zijn geplukt door

een havik, inandere

gevallen wetenwe de

doodsoorzaak van de

ouders niet. Er is een

trend datsperwers

meer en meer in de be-

bouwde kom broeden.

We hopen nog verschil-

lendevan deze nesten

op te kunnen sporen.

Oproep
We zouden het fijn vinden, dat

wie informatie heeftover sperwer-

nesten dit aan ons door wil ge-

ven. De torenvalk heeft in het

Gooi een dieptepunt bereikt: we

hebben slechts acht legsels te-

gen zestien vorig jaar. Onze laat-

ste uitdaging is altijd boomvalk

en wespendief. Daar zijn we nu

volop mee bezig en ook hierbij
houden we ons aanbevolen voor

informatie van andere vogelaars.

Voor meer informatie kunt u con-

tact opnemenenmet Manneke

Sevink: telefoon (035) 542 10 19,
e-mailhannekesevink@freeler.nl.

Manneke in touw

Buizerd

We zitten momenteel (eind juni)
midden in het ringseizoen. De

havik en de buizerd zijn klaar,

sperwers en torenvalkenworden

momenteelgeringd. Het is nu de

tijd om de boomvalken- en

wespendievennestente zoeken.

We onderzoeken het Gooi en

een deel van de provincie

Utrecht, waarbij niet alles dek-

kend wordt geïnventariseerd.
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