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Terugmelding van een sperwerman Accipiter nisus
Albert-Erik de Winter

Misschien onterecht, maar bij het ringen van jonge Sperwers heb ik altijd het idee dat 
deze vogels na het verlaten van de nestlocatie heel snel de wijde wereld intrekken. 
Zo ook bij de drie sperwerjongen die ik op 25 juni 2013 ringde in het Dingewoldbos 
bij het dorp Uithuizen (Noord-Groningen). De inhoud van dit nest, dat zich op c. zes 
meter hoogte in een wilg bevond, bestond uit drie jongen en een onbevrucht ei. De 
jonge vogels, twee vrouwen en één man, waren 18-22 dagen oud (Foto 1).

Onverwacht ontving ik al op 2 december 2013 respons op deze ringactie. De heer Van 
der Heiden uit het Noord-Groningse Spijk meldde via het Vogeltrekstation één van 
de geringde vogels terug als zijnde Buizerd. Na aanleiding van deze terugmelding 
stuurde ik hem op 3 december 2013 onderstaande reactie.

Goedenavond heer van der Heijden,
Ik heb van u een terugmelding ontvangen van een geringde vogel. U geeft aan dat 
het om een buizerd gaat. Kan het ook zijn dat het een sperwer betreft? Met het door u 
opgegeven ringnummer is op 25 juni 2013 namelijk een jonge sperwerman geringd. 
Bijgevoegd een foto van de nestjongen. Verder ben ik benieuwd hoe u aan de vogel 
gekomen bent, een raamslachtoffer, en is de vogel dood/levend?  
Vriendelijke groet, Albert-Erik de Winter.

Foto 1.  De drie nestjonge Sperwers even uit het nest gehaald om te ringen, Dingewoldbos, 
Uithuizen, 25 juni 2013 (Albert-Erik de Winter). Two female and one male Sparrowhawk taken 
from the nest to be ringed and measured, Uithuizen, 25 June 2013.
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Nog dezelfde dag volgde onderstaande reactie:
Hallo Albert-Erik de Winter,
Ik ben geen vogelkenner maar ik dacht dat het een buizerd was, zie bijlage. Laat even 
weten of ik het goed heb. De vogel is onder het net gekomen wat ik over de kippenren 
heb gespannen. Ik heb hem daarna gevangen, gefotografeerd en weer losgelaten, de 
vogel was in topconditie. Met vriendelijke groet, A. v.d. Heijden.

   

Foto 2 en 3. Voor- en zijaanzicht van de gevangen jonge sperwerman, 2 december 2013 (Foto’s: 
de heer van der Heijden). First-year male Sparrowhawk captured 9 km from the natal site.

De sperwerman werd teruggemeld op 9 km ten westen van de locatie waar hij 159 
dagen eerder was geringd (helemaal niet zo ver bij zijn geboorteplaats vandaan dus). 
Bij nalezing in de Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels bleek het echter 
aardig overeen te komen met de landelijke mediaan (de waarde waarop 50% van de 
meldingen valt): in hun eerste levensjaar verplaatsten Nederlandse mannetjes zich 10 
km, vrouwtjes 23 km. De helft van de als nestjong geringde mannetjes zit dus op kor-
tere afstand dan 10 km van de geboorteplaats bij terugmelding in het eerste levensjaar.

Summary

Winter A.E. de 2017. First-year male Sparrowhawk Accipiter nisus recaptured. 
De Takkeling 25: 79-80.
Exactly 160 days after having been ringed as nestling, a male Sparrowhawk was acci-
dentally captured some 9 km west of the natal site, when it became entangled in the 
netting of a chicken coop. The bird was in released in good condition.

Adres: A.E.de.Winter@landschapsbeheergroningen.nl


