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Voorwoord
Al sinds mijn prille jeugd ben ik geïnteresseerd in vogels en natuur. Roofvogels hebben
mijn bijzondere aandacht. Tijdens de winter houd ik mij bijna fulltime bezig met het
inventariseren van slechtvalken, in de zomermaanden is het de Havik die mijn
belangstelling opeist. Mijn werkgebied ligt in een wijde omgeving oostelijk van
Leeuwarden daar waar ik tot 2007 woonde. Nu ben ik woonachtig in Oude-Bildtzijl; mijn
geboortegebied vlakbij de Waddenkust. Een prima gebied voor het inventariseren van
slechtvalken, doch op redelijk grote afstand van het havikonderzoeksgebied. Zodoende
maak ik elk (voor)jaar de nodige fietskilometers en ben ik voor velen al lang geen
onbekende meer met mijn volgepakte fiets..
Gerrit Krottje, Januari 2014
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1. Inleiding
Al enkele jaren werden door ondergetekende nestlocaties van Haviken opgespoord om
informatie over de broedbiologie van deze roofvogel te verkrijgen. Voor het jaar 2013 is
gekozen voor een meer gestructureerde en uitgebreidere methode voor het onderzoeken
van de Noord-Friese Haviken. Op deze manier wordt getracht meer duidelijkheid te
verkrijgen over het wel en wee van de Havik in dit, relatief recent door deze vogel
gekoloniseerde, landschap.
Specifieke doelstellingen zijn het meten van de jaarlijkse overleving, plaats- en
paartrouw en herkomst van broedvogels. Daarnaast worden gegevens verzameld over
legsel- en broedselgrootte, dispersie van jongen uit het onderzoeksgebied en de benutte
prooidieren.
Een bijkomend doel van het onderzoek is het bepalen van de betrouwbaarheid van het
gebruik van ruiveren voor het identificeren van individuele Haviken.
Het jaar 2013 moet beschouwd worden als een proefjaar waarbij gekeken werd in
hoeverre de doelstellingen haalbaar waren, en wat er wellicht nog verder aan
mogelijkheden binnen bereik liggen. In dit verslag staan de bevindingen van 2013
vermeld, en de manier waarop het onderzoek zijn vervolg krijgt.

Fig. 1.1 Ondergetekende tijdens het controleren van een haviksnest in 2011
(Foto: Wender Bil)
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2. Methode
Het onderzoek vindt grotendeels plaats gedurende de periode waarin de Haviken veel
activiteit vertonen nabij de broedlocaties (februari-juli). Deze bezoekperiode kan grofweg
in de onderstaande vijf fasen worden opgedeeld waarbij steeds verschillende handelingen
worden verricht.
Fase 1. Inventarisatie broedvogels en nestplaatskeuze. Periode: februari - maart eerste week april. Potentiële en bekende broedlocaties worden een aantal keren bezocht.
Er wordt gelet op territoriale vogels (op basis van geluid en gedrag) waarvan
kaartgegevens worden genoteerd. Nestplaatskeuzes worden vastgesteld aan de hand van
feitelijke nestbouw. Er wordt vastgesteld dat het paar (wel dan niet) tot broeden komt.
Fase 2. Vaststellen legselgrootte en meten eieren. Periode 10-20 april. Inventarisatie
nest. Nadat het vermoeden er is dat het paar een vol legsel zou moeten hebben (rond
10-15 april met uitloop naar 20 april) wordt het nest beklommen. Eieren worden
genummerd en opgemeten.
Fase 3. Eerste jongencontrole. Periode 10-20 mei. Beklimmen nest. Noteren uitkomst
eieren (nummers noteren van niet uitgekomen eieren). Noteren van biometrische
gegevens van jonge vogels volgens methode Bijlsma c.s. (Bijlsma 1997).
Fase 4. Tweede jongencontrole en ringen van de nestjongen. Periode 1-10 juni.
Beklimmen nest. Ringen van de nestjongen. Noteren biometrische gegevens jongen.
Fase 5. Zichtwaarnemingen conditie takkelingen. Eind juni.
Tijdens elke fase worden gevonden prooien verzameld (geregistreerd) en gemarkeerd of
opgeraapt om dubbeltelling te vermijden. Ook wordt er bij ieder bezoek vanaf eind maart
in een wijde omgeving rond het nest naar ruiveren gespeurd.
In de (tussenliggende) periode van de derde, vierde en vijfde fase worden de
oudervogels gevangen en geringd. Dit gebeurt met een speciale vangkooi voor Haviken:
een klapval met daarin een post- of sierduif die bij het vangen geen fysieke schade kan
worden toegebracht door de Havik. Doelstelling is jaarlijks aan aantal broedvogels te
vangen, zodat aan de hand van ring-terugmeldingen iets gezegd kan worden over de
herkomst van deze broedvogels.
Bij gevangen broedvogels kunnen tevens stempels op de grotere vliegveren worden
aangebracht voor het individueel herkennen van broedvogels, wanneer deze in het
opvolgende jaar de gestempelde veren ruien. Hierdoor kan de betrouwbaarheid van de
alom aangenomen (doch betwijfelde) methode van individuele herkenning aan de hand
van natuurlijke patronen op ruiveren (o.a. Kühnapfel & Brune 1995; Opdam & Müskens
1976) worden getoetst.
De nestjongen worden eveneens geringd zodat aan de hand van terugmeldingen een
beeld kan worden gevormd van de dispersie van jongen in het gebied. Hierbij bestaat de
mogelijkheid dat geringde nestjongen in de toekomst als broedvogel in het gebied
worden aangetroffen.
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3. Gebiedsomschrijving
Het onderzoeksgebied beslaat een oppervlakte van 170 km2. De westelijke helft van het
onderzoeksgebied wordt begrensd door de stad Leeuwarden, en in de zuidoosthoek wordt
het gebied begrensd door het Bergumermeer.
Binnen het gebied bevindt zich een aantal dorpen waarvan Burgum en Hurdegaryp
respectievelijk de grootste zijn.

Fig. 3.1 Begrenzing onderzoeksgebied (geel omlijnd).
Het onderzoeksgebied kan worden ingedeeld in drie verschillende deelgebieden. In het
zuidoostelijke deel van het onderzoeksgebied bevinden zich de zandgronden. Het
landschap wordt hier gekenmerkt door boomwallen die in de Friese Wouden
karakteristiek zijn. Het landgebruik bestaat hier voor het overgrote deel uit landbouw.
Bebossing vinden we hier vrijwel alleen in de vorm van de bovengenoemde boomwallen
en enkele bosjes, ontstaan als gevolg van ruilverkaveling.
In het centrale deel bestaat de ondergrond grotendeels uit veen op klei en enkele
zandopduikingen. Ondanks de aanwezigheid van boomsingels en stukjes bos heeft het
landschap toch een behoorlijk open karakter. Ook hier wordt het grootste deel van het
gebied voor veeteelt en akkerbouw benut. Tussen deze landbouwgebieden bevindt zich
een aantal aaneengeschakelde natuurgebieden bestaande uit open water, natte extensief
beheerde graslanden, rietvelden en een gedeelte moerasbos. Deze natuurgebieden
maken onderdeel uit van de EHS. De aanwezige bebossing in dit deelgebied bestaat
veelal uit een aantal boomsingels, drie eendenkooien, enkele (wat oudere) stukken
loofbos en het bovengenoemde moerasbos.
In het westelijke deel van het onderzoeksgebied (rondom Leeuwarden) bevinden zich de
kleigronden. Ook hier wordt het landschap gekenmerkt door zijn openheid, de bebossing
bestaat hier eveneens voor het grootste deel uit eendenkooien. Daarnaast bevindt zich
net ten noorden van Leeuwarden een populierenbos van ongeveer 140 hectare.
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4. Bevindingen
De bevindingen in het proefjaar 2013 worden per territorium toegelicht.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in nest/broedsucces, gevonden ruiveren en de
verzamelde prooiresten. Tot slot wordt een korte opsomming gegeven van geringde
en/of gecontroleerde Haviken in of nabij de nesten.
4.1 Weersomstandigheden
Zeer koude lente De drie lentemaanden, maart, april en mei waren alle te koud, maar
het grootst was de afwijking in de maand maart, die bijna vier graden kouder was dan
normaal (gemiddeld over 1981-2010). Een snijdend koude oostenwind voerde op de
meeste dagen van maart koude lucht aan, die uit koud en besneeuwd Rusland kwam.
Deze stroming ontstond door een hardnekkig hogedrukgebied dat de gebruikelijke
westelijke stroming blokkeerde. Pas rond het midden van april diende de lente zich aan.
April eindigde echter zoals hij begonnen was, met koud weer. Begin mei beleefden we de
enige, wat langere voorjaarsperiode met fraai en vrij warm weer. Op veel plaatsen in ons
land werden tussen 6 en 8 mei drie warme dagen genoteerd met temperaturen van ruim
boven de 20 graden. Vanaf 11 mei lag de temperatuur ruim twee weken onder de
normale waarde en was het soms zeer koud. De lente telde dit jaar 28 vorstdagen.
Normaal daalt de temperatuur in het voorjaar op 12 dagen onder het vriespunt. Elders in
West-Europa was de lente ook koud. Mei is gemiddeld de zonnigste maand van het jaar,
maar uitgerekend dit jaar liet de zon het in mei vaak afweten. Vooral rond het midden
van de maand was het somber. Vooral de tweede decade (dag 11 tot en met 20) verliep
erg somber. Met gemiddeld over het land 129 mm neerslag tegen 172 mm normaal, was
de lente ook droog. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door maart en april. Dit waren
droge maanden met landelijk gemiddeld 33 mm en 24 mm neerslag tegen respectievelijk
68 en 44 mm normaal. Mei was juist vrij nat met 72 mm tegen 61 mm normaal.
(gegevens KNMI)

Fig. 4.1 Enigszins vertraagd door het koude voorjaar, maar toch weer
fraai bloeiend speenkruid op 20 april in de Mulders Einekoai (Lytse Geast)
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4.2 Broedgegevens
4.2.1 Nestlocaties
In totaal werden er verspreid over het onderzoeksgebied 13 nestlocaties vastgesteld. Op
kaart levert dit het onderstaande patroon op.

Fig. 4.2 Verspreiding van nestlocaties binnen het onderzoeksgebied.
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4.2.2 Nesten
Nest

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Locatie (globaal)
Leeuwarderbos
Gytsjerk Kobbe Einekoai
Aldtsjerk Einekoai
Hurdegaryp Japmouiskolk
Ottema Wiersmareservaat
Lytse Geast Mulders Einekoai
Lytse Geast Douwinga's Einekoai
Suwâld Schalkediep
Burgum Dokterspoel

10

Sumarreheide

11
12
13

De Tike Mienskerwei
Noardburgum Vitens
Noardburgum Koumarwei

Habitat
Loofbos
Loofbos
Loofbos
Moeras/loofbos
Moeras/loofbos
Loofbos
Loofbos
Loofbos/zandput
Cultuurland boomsingel in grasland
Cultuurland boomsingel in grasland
Loofbos
Loofbos
Loofbos

Boomsoort
Populier
Populier witte abeel
Hulst
Zwarte els
Zwarte els
Zwarte els
Esdoorn
Schietwilg
Zomereik

Hoogte

9
15
4,5
10
10
14
11
14
12

Zomereik

18

Zomereik
Zomereik
Ruwe berk

20
9
11

Tabel 1 Aanwezige nesten waar minimaal nestbouw is geconstateerd met habitat, soort
en hoogte van het nest (M).
In totaal werden er 13 nesten gevonden. Van deze 13 nesten waren er zeker 7 ook in
2012 in gebruik door (vermoedelijk) hetzelfde paar.
In Sumarreheide (nest 10) werd een ander nest benut dan in voorafgaande jaren,
vermoedelijk was dit nest gebouwd door een buizerd of zwarte kraai. De Haviken aan de
rand van de Dokterspoel (nest 9) broedden de voorafgaande twee jaar in een boomsingel
iets meer richting het noordwesten. Het nest in het Schalkediep onder Suwâld (nest 8)
werd pas later in het seizoen ontdekt en is daardoor slechts eenmalig bezocht.

Fig. 4.3 en 4.4 Haviksnest in els in het Ottema-Wiersma reservaat (Nest 5). Op dit
nest werd niet gebroed, ondanks dat het in eerste instantie werd opgebouwd.
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4.2.3 Nestsucces
Nest

Nest*

Eieren

Jongen

1

22-02

2

21-03

3

10-04

4

25-02

09-05:
02-06:
17-05:
04-06:
27-05:
22-06:
27-05:
20-06:

5

22-03

17-04:
4 bebroed
05-04: br*
25-04: 4
19-04 br
30-04: 3
04-04: br
25-04: 4
-

6

21-03

07-04: br
25-04: 4

19-05: 3
11-06: 3

7

25-04

25-04: br

-

8
9

?
22-02

10

04-03

?
07-04: br
03-05: 4
?

11

21-03

?

12

28-03

?

08-06:
24-05:
07-06:
24-05:
17-06:
12-06:
25-06:
-

13

28-03

-

-

4
3
4
3
3
3
3 (1 ei)
3
-

3
1 (2 ei)
1 (1 ei)
3
3
2
2

Takkelingen/
vliegend
14-07: 3
22-07: 2
?

Vermoedelijk
eindresultaat
≥ 2 vliegvlugge jongen

08-07: 3

3 vliegvlugge jongen

30-06: 3

3 vliegvlugge jongen

-

Geen nestsucces;
22-03: 4 keer
roepende Havik
2 vliegvlugge jongen

12-07: 2
15-07: 1 dood
(>2 week oud)
-

3 vliegvlugge jongen

?
24-7: 1

Geen nestsucces
07-06: eieren Nijlgans
in nest (4)
?
1 vliegvlug jong

24-07: 3

3 vliegvlugge jongen

24-07: 1
(gehoord)
-

≥ 1 vliegvlug jong(en)

-

Geen nestsucces
(overgenomen door
Nijlgans)
Geen nestsucces (geen
eileg)

Tabel 2 Verzamelde gegevens legsel en broedsel. *compleet ogend nest; br=broedende
vogel

Op 10 van de in totaal 13 bekende nesten werd eileg vastgesteld. In één van deze
gevallen werd alleen een broedend vrouwtje op het nest waargenomen, doch zijn geen
eieren in het nest aangetroffen (nest 7).
Van de nesten die tijdens de eifase werden beklommen, betroffen de legselgroottes
respectievelijk 4 ei (N=5) en 3 ei (N=1).
Zeker 3 eieren zijn niet uitgekomen, daarnaast werden in 2 gevallen minder nestjongen
aangetroffen versus het aantal eieren.
Gedurende de nestjongenfase verdween er op 2 verschillende nesten een jong.
Uit 8 van de 10 nesten met eieren zijn ook daadwerkelijk jongen groot geworden. In
totaal gaat het om zeker 18 uitgevlogen jongen. Eén jong werd later dood gevonden in
de nestomgeving (nest 6).
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Fig. 4.5 Drielegsel van havikpaar 3 in hulst(!).

Fig. 4.6 Vier kleine jongen in het nest van paar 2.
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4.3 Ruiveren
Ruiveren 2013

Nest

Vrouw
1

05-04:P1(l+r);07-04:P2(l),13-04:P3
(l+r),16-06:P6(r), 15-07 S? (l+r) 2407:P6 (l)

2
3

14-04:P3(l)
19-04:P1(r),P2(l+r),S?;28-04:P3(l);
06-05:P4(l+r),
19-04:P1(l),P2(r);06-05:P1(r),P2(l),P3
(l);12-05:P4(l);24-05:P4(r)
20-04:P1(r);25-04:P1(l),P2(l+r);06-05:
P3(l+r),S?(l+r)
25-04:P2(r),P3(r),S?(l)
08-06:P2(of 3?)
07-04:P2(r);10-04:P2(l);14-04:P3(l+r);
28-04:s?(r);16-05:P1(r);24-05:P5(l+r)
17-04:P3(r);19-04:P1(r);24-05:S?(r)
30-04:P1(l),S?(l),12-06:P3(l),S?(l)
-

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Match <2013
man
17-04:
P2(l); 0606:P3(l)

28-04:P1(r)
P3(l+r)

25-04:P1(l)

V:P1(r)-2012;P2(l)-2012;
P3(l+r)-2011/12;
P4(r)-2011/12
M:P2(l)-2012;P3(l)-2012
V:P1(l)2012; P3(r)-2011
V:P1(r)-2012;P3(l)-2012
M:P1(r)-2012;P3(r)-2012
V:P4(r)-2012
V:P1(l+r)-2012;P2(r)2011
-

Tabel 3 Aantal gevonden ruiveren per nestlocatie. Match <2013=overeenkomst met een
ruiveer uit een voorgaand jaar (waarschijnlijk zelfde vogel als in genoemde jaar).
De vleugel bestaat uit 10 handpennen, 11 armpennen en 3 tertials (Fig 4.7).
Handpennen worden aangeduid met code P (primaries) en armpennen met code S
(secondaries). Bij de rui van handpennen zijn het, bij het vrouwtje, vooral de eerste vijf
(P1-P5) die jaarlijks in of nabij het nest kunnen worden gevonden. De rui begint namelijk
tijdens het broeden, de fase waarin het vrouwtje zich op of direct bij het nest bevindt.
Omdat het mannetje gedurende een groot deel van de broedcyclus een groter
activiteitengebied heeft als het vrouwtje, liggen zijn ruiveren verspreid over een groter
gebied. Dit maakt het lastiger om veren van het mannetje te vinden en verklaart het
verschil tussen de aantallen gevonden ruiveren van het mannetje en het vrouwtje.
Een Havikvrouw vervangt bij goede omstandigheden waarschijnlijk jaarlijks alle
handpennen. De rui begint bij handpen 1 (P1) en loopt door tot handpen 10 (P10). Bij de
rui van armpennen verloopt de rui niet chronologisch vanaf armpen 1. Daarnaast worden
armpennen ook niet jaarlijks allemaal geruid (Reading 1990).
Omdat de verenrui een groot beslag legt op de conditie van de vogel, zijn jaarlijkse
voedsel en weersomstandigheden van invloed op het verloop van de rui. Mede daarom
zijn de vondsten van ruiveren met de bijbehorende vinddata van meerwaarde.
In 2013 werden 34 handpennen, afkomstig van totaal negen vrouwtjes van de in de tabel
genoemde nesten, gevonden tussen 5 april en 24 juli.
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Fig. 4.7 Nummering van vleugelveren bij (roof)vogels.

Fig. 4.8 Haviksvleugel met nummering van hand- en armpennen volgens bovenstaande principe.
Binnen de hand- en armpennen zijn meerdere generaties aanwezig. Dit is af te leiden aan het
kleurverschil tussen de onderlinge veren, dat wordt veroorzaakt doordat Haviken niet jaarlijks
alle veren ruien (en oude veren als gevolg van slijtage lichter zijn als de nieuwe veren). Ten tijde
van de foto (juli) was deze Havikvrouw overigens nog actief aan het ruien, getuige de handpen 6
die in groei is.

14

Handpen
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Linkervleugel / nesten
1 4 6 11
1 3 4 6
9
1 2 3 4
6 9 11
3 4
9
1

Rechtervleugel / nesten
1
3
4
6
10
1
3
9
1

6
4

7

9

10

datum1
05-04
07-04
13-04
06-05
24-05
16-06

datum2
06-05
06-05
12-06
24-05
24-05
16-06

Tabel 4 Aantal gevonden ruiveren per handpen per nestlocatie

Fig. 4.9 Ter illustratie van de veervondsten en het vaststellen van matches uit
voorafgaande jaren een foto van de veervondsten van Havikvrouw nest 1
(Leeuwarderbos). De handpennen 2, 3, 4 en 5 werden ook in (één van) de jaren 20112012 gevonden. Gezien de overeenkomst in bandering op de veren van de
verschillende jaren gaat het hier waarschijnlijk om hetzelfde vrouwtje.
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4.4 Prooien
In totaal werden er 133 prooiresten afkomstig van 30 verschillende vogelsoorten bij de
nesten 1-11 (tabel 1) verzameld. In de tabellen 5 en 6 staan de prooien per nest
opgesomd.
Nest
1

2
3

4

5
6

7
8
9

10

11

Verzamelde prooiresten
05-04: wintertaling, waterhoen, postduif, zwarte kraai; 07-04: kauw,
waterhoen, postduif; 10-04: houtsnip, wintertaling; 17-04: ekster, 2 postduif;
03-05: postduif; 09-05: wilde eend; 27-05: grote bonte specht; 19-06: zwarte
kraai, witte duif; 26-06: fazant (1kj); 14-07: scholekster (1kj), houtduif (1kj),
fazant (1kj), 2 postduif, grote bonte specht;
24-07: 3 postduif, Turkse tortel
05-04: wintertaling (m-n1); 14-04: wintertaling (m), wintertaling, watersnip;
16-05: merel (1kj); 17-05: Turkse tortel
26-02: houtsnip, wilde eend; 10-04: kievit, wintertaling (m), postduif; 19-04:
waterhoen, tureluur; 28-04: witte duif, wilde eend; 06-05: postduif; 27-05:
spreeuw (1kj), postduif, zanglijster, ekster; 08-07: postduif
25-02: waterhoen, 08-04: merel (m-2kj), wintertaling (m), vink, wintertaling
(v), 2 Turkse tortel, 06-05: torenvalk (m-n1), wilde eend (v), 24-05: kievit, 2
merel (v), 27-05: grote lijster, merel (1kj), 20-06: kauw (1kj), spreeuw (1kj);
30-06: ekster, postduif, 2 Turkse tortel, zanglijster, 2 spreeuw (1kj), zwarte
kraai
Regenwulp, wintertaling, 2 postduif
21-03: postduif; 07-04: Turkse tortel; 20-04: Turkse tortel, spreeuw, ransuil;
25-04: witte duif; 19-05: regenwulp; 27-05: Turkse tortel, 2 wilde eend,
postduif; 15-07: tureluur; 11-07: 3 Turkse tortel
25-04: postduif, wintertaling (m), torenvalk
08-06: meerkoet, 2 postduif, spreeuw (1kj), houtsnip
07-04: stormmeeuw, witte duif, watersnip; 14-04: wintertaling; 03-05:
zanglijster, ekster; 16-05 wilde eend (m), 07-06: spreeuw (1kj, zanglijster,
holenduif; 24-07: 2 postduif, spreeuw (1kj), Vlaamse gaai (1kj), wilde eend
17-04: waterhoen; 07-04: houtduif, wilde eend (v), 08-06: witte duif, Turkse
tortel; 24-07: 2 Turkse tortel, 2 postduif, kokmeeuw (1kj), kievit, merel (m1kj), merel (v-n1).
21-03: houtduif, scholekster; 17-04: zwarte kraai, torenvalk.

Tabel 5 Gevonden prooiresten per nestlocaties met vinddata.

Fig. 4.10 Plukresten van postduif in de omgeving van nest 1
(Leeuwarder bos).
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In de onderstaande tabel staan alle gevonden prooiresten per nestlocatie aangegeven.
Hierbij zijn met kleuren de kwantitatieve vertegenwoordiging van verschillende
prooisoorten aangegeven; hoe donkerder de kleur, hoe vaker deze soort werd
aangetroffen. Hieruit volgt dat de postduif het best vertegenwoordigd wordt onder de
gevonden prooisoorten, gevolgd door Turkse tortel en wintertaling.

Soort

Nest

1

2

3

4

5

Wilde eend Anasplatyrhynchos
Wintertaling A. crecca
Torenvalk Falco tinnunculus
Fazant Phasianus colchicus
Waterhoen Gallinula chloropus
Meerkoet Fulica atra
Kievit Vanellus vanellus
Scholekster Haematopus
ostralegus
Tureluur Tringa totanus

1
2

3

2
1

1
2
1

1

Houtsnip Scolopax rusticola
Watersnip Gallinago gallinago
Regenwulp Numenius phaeoptus
Stormmeeuw Larus canus
Kokmeeuw L. ridibundus
Holenduif Columba oenas
Postduif C. livia
Houtduif C. palumbus
Witte duif Columba spec.
Turkse tortel Streptopelia turtur
Ransuil Asio otus
Grote b. specht D. major
Merel Turdus merula
Zanglijster T. philomelos
Grote lijster T. viscivorus
Vlaamse gaai Garrulus
glandarius
Ekster Pica pica

1

Kauw Corvus monedula
Zwarte kraai C. corone
Spreeuw Sturnus vulgaris
Vink Fringilla coelebs

2
2

1

7

8

2
1
1

9

10

2
1

1

11

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1

10
1
1
1

4
1
1

1

1

4

1

4
1
1

2

2

1

2

1
6
1

1
2
1

2
1
1
3

1

2
1

1
1
2

1

1
Totaal

6

28

6

16

2
2
1
1

1
1
1
3
1
22

1
1
4

15

3

1

2

5

15

13

4

Tabel 6 Aantal gevonden prooien per prooisoorten per nestlocatie gedurende 2013.
De aantallen van de gevonden prooivogels werken overigens in het voordeel van de
grotere vogels, die logischerwijs meer en grotere veren hebben dan kleinere prooien
(Kenward 2006). Zeer waarschijnlijk worden er - vooral in de jongenfase - veel meer
spreeuwen en merels dan bijvoorbeeld wintertalingen door het ouderpaar gegrepen.
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Totaal
9
11
3
2
5
1
3
1
2
3
2
2
1
1
1
26
4
5
15
1
2
7
4
1
1
4
2
4
8
1
133
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4.5 Ringgegevens
In totaal konden er in 9 nesten 24 pulli worden geringd. Het betrof 13 mannetjes en 11
vrouwtjes. Van de adulte vogels werden er drie gevangen. Twee daarvan, de vrouw van
nest 1 en de man van nest 3, werden nieuw geringd; één droeg al een ring. Omdat deze
in het nest werd geringd (Schuilenburg, Fryslân, 4 juni 2010) is de herkomst en leeftijd
van deze haviksman van nest 4 nu bekend.
Hoewel dit niet direct de bedoeling was, werden er naast de oudervogels ook een viertal
vliegvlugge jongen (terug)gevangen. Dit betrof de locaties Leeuwarderbos (2: man en
vrouw), Japmouiskolk (1 vrouw) en Mulders Einekoai (1 vrouw).
Deze vangsten verstrekken evenwel inzicht in de conditie van de al uitgevlogen jongen.
Nest

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ring en controle gegevens
02-06: 3 pulli (2m,1v) geringd; 26-06: 2 pulli (1m,1v) controle;29-06: adult (v)
geringd
04-06: 3 pulli (2m,1v) geringd
22-06: 3 pulli (2m,1v) geringd; 09-07: adult (m) geringd
20-06: 3 pulli (3v) geringd; 04-07: adult (m) controle; 05-07: 1 pull (v) controle
11-06: 3 pulli (2v,1m) geringd; 12-07: pull (v) controle; 15-07: pull (v) controle
08-06: 3 pulli (2m,1v) geringd
20-06: 1 pullus geringd
17-06: 3 pulli (2m, 1v) geringd
25-06: 2 pulli (2m) geringd
-

Tabel 7 Ring- en controledata van (nest)jongen en oudervogels.

Fig. 4.11 Drie nestjongen van nest 2 (Gytsjerk, Kobbekooi) staan klaar om
te worden geringd.
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5. Voortgang onderzoek
Omdat 2013 beschouwd moet worden als een proefjaar, kan er nog een aantal
verbeterpunten in de onderzoeksmethode worden aangebracht. Dit is een bewuste keuze
geweest om zodoende voor de komende vijf projectjaren zoveel mogelijk via een
standaardmethode te werken die ook haalbaar is. Ten aanzien van de vijf fasen waarin
het onderzoek kan worden opgedeeld, is nagegaan welke methode werd toegepast en in
hoeverre dat in 2014 e.v. op eenzelfde dan wel aangepaste aanpak kan rekenen.
Door de diverse fasen loopt het controleren en (her)vangen van de adulte vogels.
Deze aanpak wordt specifiek behandeld.
Fase 1. Inventarisatie broedvogels en nestplaatskeuze. Periode: februari - maart - eerste
week april (globaal).
Strategie projectvoorstel
Aanpak 2014-2018
Elk potentieel broedterritorium wordt een aantal keren
De diverse territoria worden
bezocht. Er wordt gelet op territoriale vogels (op basis
in principe tussen de 3 en 5
van geluid en gedrag) waarvan kaartgegevens worden
keer bezocht.
genoteerd. Nestplaatskeuzes worden vastgesteld aan
de hand van feitelijke nestbouw. Er wordt vastgesteld
dat het paar (wel dan niet) tot broeden komt.

Fase 2. Vaststellen legselgrootte en meten eieren. Periode 10-20 april (globaal).
Strategie projectvoorstel
Aanpak 2014-2018
Inventarisatie nest. Nadat het vermoeden er is dat het
Uitloop is er tot 30 april
paar een vol legsel zou moeten hebben (rond 10-15
april met uitloop naar 20 april) wordt het nest
beklommen. Eieren worden genummerd en
opgemeten.

Fase 3. Eerste jongencontrole. Periode 10-20 mei (globaal).
Strategie projectvoorstel
Aanpak 2014-2018
Beklimmen nest. Noteren uitkomst eieren (nummers
Periode is 10 tot 30 mei
noteren van niet uitgekomen eieren). Noteren van
biometrische gegevens van jonge vogels volgens
methode Bijlsma c.s.

Fase 4. Tweede jongencontrole en ringen van de nestjongen. Periode 1-10 juni (globaal).
Strategie projectvoorstel
Aanpak 2014-2018
Beklimmen nest. Ringen van de nestjongen. Noteren
Periode is 1 tot 20 juni
biometrische gegevens jongen.

Fase 5. Eind juni. Zichtwaarnemingen conditie takkelingen.
Strategie projectvoorstel
Aanpak 2014-2018
Zichtwaarnemingen conditie takkelingen
Minimaal 1 gerichte
inventarisatie
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Fase 1-5. Vangen van adulte vogels.
Strategie
projectvoorstel
Vangen adulte
vogels. Wel dan
niet stempelen
van de veren.

Aanpak 2014-2018
Het vangen van adulte vogels is geen gemakkelijke klus.
De vogels bleken amper te reageren op kunst lokvogels. Daarnaast
vraagt het vangen met speciale vangkooien met daarin een
sier/postduif als lokvogel veel geduld en is daardoor zeer tijdrovend
waardoor andere aspecten in het gedrang komen.
De gebruikte vangkooien veroorzaken veerbeschadigingen bij
gevangen vogels. Het fijne maar harde gaas van deze vangkooi
wordt vervangen door grover en geplastificeerd gaas.
Verder zal er naarstig gezocht worden om een geprepareerde
Havik. Het vangen m.b.v. een mistnet en een (goed) opgezette
adulte (bij voorkeur vrouw) Havik blijkt volgens ingewijden het
meest effectief. Doel is om minimaal bij vijf nesten de broedvogels
eens per twee jaar in handen te krijgen, de veren te stempelen,
zodat veervondsten een 100 procent betrouwbare match verkrijgen
en kunnen dienen als referentie.
Vogels waarvan het bekend is dat ze geringd zijn, krijgen prioriteit.

Algemeen (fase 1-5)
Bij de uitwerking van de resultaten zullen de verzamelde gegevens uit de voorafgaande
jaren worden betrokken. Van sommige nestlocaties zijn reeds van één of meerdere jaren
gegevens beschikbaar, o.a. gevonden ruipennen en de broedprestaties. Er worden van
alle locaties kaarten ontworpen waarvan in het veld gebruik kan worden gemaakt om
exacte plaatsen van prooiresten, gevonden ruipennen en de aanwezigheid van potentiële
broedvogel(s) in te tekenen.
Een aantal nestlocaties heeft in 2013 duidelijk meer aandacht gekregen en een aantal
veel minder. Dit komt mede door verschillen in bereikbaarheid van locaties en het feit dat
bij sommige paren er meer kans is om ruipennen en/ of prooiresten te vinden dan bij
andere paren. Verder is er bij een beperkt aantal paren veel tijd gestoken in het
proberen te vangen van de broedvogels, wat in een bepaalde mate ten koste gegaan is
van de bezoeken aan andere territoria. Deze verschillen moeten in de opvolgende jaren
veel kleiner zijn.
Ook ten aanzien van de data waarop nestcontroles worden uitgevoerd, moeten de
verschillen kleiner worden, om de gegevens onderling vergelijkbaar te houden.
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Haviksvrouwtje van het Leeuwarderbos (nest 1) dat mij - maar ook omgekeerd - goed
kende. Ik hoop haar in 2014 weer te ontmoeten…
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