
Naar aanleiding van de recente verstoringen 
van broedgevallen van haviken en buizerds, 
die met name in het broedseizoen 1983 
veelvuldig plaatsvonden, in het bijzonder in 
de provincie Limburg, willen we in dit arti
kel enige duidelijkheid trachten te brengen 
in de prooikeuze van de havik en de 
buizerd. 
Sinds 1970 zijn in het voorjaar (mei-juni) 
-de prooiresten op en bij de horsten van 
buizerds in Limburg systematisch verza
meld en gedetermineerd. Vanaf 1977 is dit 
ook gebeurd bij haviken, waarvan de stand 
zich toen weer begon te hers tellen na het 
verbod op het gebruik van een aantal land
bouwvergiften (Aldrin, Dieldrin, Hepta
chloor en DDT). Deze gifsoorten veroor
zaakten niet alleen rechtstreeks de dood 

Prooidieren 

van 

buizerd 

en 

havik 
Overzicht prooidieren van buizerd en ha
vik, verzameld in de periode 1977-1983 in 
Midden- en Noord-Limburg. 

Buizerd Havik 

konijn 240 postduif H5 
mol 37 houtduif 89 
houtduif 35 konijn 87 
postduif 26 ekster 34 
spreeuw 24 spreeuw 31 
fazant 21 eekhoorn 26 
muis (n.g.) 17 vlaamse gaai 22 
ekster 10 sierdui f 15 
vlaamse gaai 10 zwarte kraai 14 
eekhoorn 8 fazant 12 
zwarte kraai 7 grote bonte 
haas 6 specht 8 
sierduif 5 merel 8 
merel 4 ransui l 7 
patrijs 4 jonge havik 5 
rosse woelmuis 4 wilde eend 5 
veldmuis 4 kauw 5 
bosmuis 2 zanglijster 4 
vink 2 patrijs 4 
wezel 1 torenvalk 3 
bruine rat 1 kokmeeuw 2 
woelrat 1 haas 2 
waterhoen 1 ringmus 1 
ransuil 1 dodaars 1 
heggemus 1 waterhoen 1 
huismus 1 krielkip 1 
kievit 1 koekoek 1 
nachtzwaluw 1 zwarte specht 1 
jonge buizerd 1 huismus 1 
kauw 1 houtsnip 1 
duif (n.g.) 2 kip 1 
rat 1 parkiet 1 

vogel (n.g.) 1 
duif (n.g.) 2 
rat 1 

Totaal 480 Totaal 523 

n.g. niet gedetermineerd. 

van veel roofvogels, maar hadden ook vaak 
onvruchtbaarheid, het afsterven van em
bryo's en te dunne eischalen tot gevolg, 
waardoor de reproduktie erg laag was. 
Na 1980 duiken er nieuwe gevaren op voor 
haviken en buizerds. In toenemende mate 
wordt er vanuit bepaalde kringen - o.a. 
vanuit de jagerswereld - negatief geschre
ven over deze roofvogels. Daarbij verbaast 
het ons zeer, dat in de diverse artikelen ge
publiceerd in de Nederlandse Jager nooit 
wezenlijk is ingegaan op het mogelijk scha
delijke effect van deze roofvogels voor de 
jacht. Wel werden er namen en publicaties 
van onderzoekers genoemd, maar de con
crete onderzoeksgegevens werden nooit vol
ledig en juist weergegeven. 
Omdat ons in contacten met veel jagers en 
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jachtopzieners steeds weer opvalt dat er 
veel onbegrip en onkunde heerst wat be
treft de prooi keuze van de havik en de bui
zerd , staat hiervoor een overzicht van 
prooidieren van deze vogels. 
Enige kanttekeningen hierbij: 
a. De toename van het aantal postduiven 

in het menu van de havik (1977: 10,5 '10, 
1982: 28070), voor meer dan 90OJo ver
dwaalde verwilderde exemplaren en hun 
nakomelingen, is opvallend. Het gunsti
ge voedselaanbod bestaande uit verwil
derde postduiven beïnvloedt uiteraard de 
stand van de havik in positieve zin. 

b. Fazanten als prooi voor de havik zijn 
bijna uitslu itend volwassen hennen, ter
wijl de buizerd met name jonge fazan
ten slaat. 

c. Ekster, vlaamse gaai, zwarte kraai en 
eekhoorn - in de jagerswereld be
schouwd als schadelijk voor de jacht -
vormen procentueel toch wel een zeer 
representatief gedeelte van de prooi
dieren. 

d. Beschermde vogels, zoals bijvoorbeeld 
merel, zanglijster, ransuil, torenvalk, 
grote bonte specht, zwarte specht, vor
men eveneens een gedeelte van de prooi
dieren, hetgeen vogelbeschermers echter 
niet aanspoort tot negatieve uitlatingen 
of negatief gedrag. Zij zijn er zich van 
bewust dat roofvogels vooral die vogel
soorten bemachtigen, die het meest tal
rijk voorkomen en dat ze in ieder geval 
nooit een soort nadelig beïnvloeden of 
met uitroeiing bedreigen. 

e. De ervaring heeft ons geleerd dat het 
vinden van een plukrest van een fazant 
een overheersender indruk maakt bij 
een aantal jagers en jachtopzieners dan 
het vinden van drie plukresten van ek
ster, vlaamse gaai of zwarte kraai, waar
door het negatieve beeld bevestigd en 
versterkt wordt. 
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f. Het ui tzeuen van fazanten in de zomer 
heeft tot gevolg van de havik een ge
makkelijke prooi wordt aangeboden, die 
het hem mogelijk maakt de winter beter 
door te komen. De tafel is nu immers 
vaak voor hem gedekt. Door het mas
saal uitzetten van fazanten creëert men 
in feite een plaag en de taak van een 
predator in de natuur is ondermeer pla
gen te helpen bestrijden. De havik doet 
in dat geval dus wat van hem verwacht 
mag worden. 

Wij realiseren ons ten volle dat deze 
benadering zeer eenzijdig is, gezien het ge
hele ecologische gebeuren, maar we zijn 
toch van mening dat het noodzakelijk is 
om een aan tal gegevens uit de praktijk ken
baar te maken. Hopenlijk leveren deze ge
gevens binnen de jagerswereld een discussie 
ten goede op en zal het voornemen om di t 
broedseizoen tot samenwerking te komen 
tussen een aantal jagers en vogelbescher
mers erdoor ondersteund worden. 

Jo Erkens/Frans Hendrix 

Naschrift 
Dit artikel, geschreven door de vogelbe
schermers 1 Erkens en F. Hendrix, zal ver
schillende lezers de wenkbrauw doen fron
sen en zal de nodige tongen losmaken. 
Daar wij van mening zijn dat het een goe
de zaak is dat jagers op de hoogte zijn van 
de visie van vogelbeschermers, en waarop 
deze visie gebaseerd is, hebben we dit art;
kei onverkort opgenomen. 
Toch wil ik een aantal kanttekeningen 
plaatsen. 
Wanneer we iets willen zeggen over het ef
fecl (schadelijkheid) van predatie op een 
prooidierpopulatie, dan zullen we moeten 
welen welk deel van het prooidierbesfand 
door de predator wordt geslagen en welk 

effect dit heeft op hel voorjaarsbeSland 
van de prooidiersoorl. Het is duidelijk dal 
een overzicht van prooidiersoorten, zoals in 
dit artikel is weergegeven, hierop geen ant
woord geeft. Echter, maar al te vaak is het 
voedsel plaat je aanleiding tot uitspraken 
over (on)schadelijkheid van de betreffende 
predator, al of niet gevoed door emotionele 
betrokkenheid bij predator of prooidier
saart. Wat dit betreft hebben jagers en vo
gelbeschermers elkaar niet veel te ver
wijten. 
Het veel of weinig voorkomen van bepaal
de prooidiersoorten in het menu van de 
predator zegt niets over het effect van pre
datie. Het kan best zo zijn dat er veel ko
nijnen gegeten worden, maar dat de konij
nenstand dat kan hebben. Maar ook is het 
mogelijk dat er maar weinig zwarte spech
ten geslagen worden, maar dat dal roch te 
veel is voor de spechtenpopulatie. De stel
ling van voge/beschermers, zoals in dit arti
kel gesteld, dat roofvogels in ieder geval 
nooit een soort nadelig beïnvloeden, is dan 
ook voorbarig. 
Uit het voedselplaatje van havik en buizerd 
În Limburg blijkt dat niet alleen jachtwild 
door deze predatoren gegeten wordt. En 
dat is, denk ik, wat de auteurs van dit arti
kel duidelijk willen maken. De slotconclu
sie van de auteurs, de wens zoals ij will, 
onderschrijf ik overigens geheel. Daarom 
zullen we in een volgend artikel eens wat 
dieper ingaan op een aantal studies over 
het effect van predatie op prooidierpopu
laties. 

S. Siebenga 

Tweede wildviaduct 

Blijde gezichten op de Veluwe; het tweede 
wildviaduct nabij Terlet zal definitief aan
gelegd worden tijdens het realiseren van de 
rijksweg A-50. ot 

Ondanks alle vakantiedrukte op de diverse 
Ministeries bleek het begin juli jJ. moge
lijk op hoog niveau de knoop door te hak
ken, zodat het grofwild in lengte van jaren 
vanuit het Zuid-Oostelijk gedeelte van de 
Veluwe wissels kan trekken richting Deeler
woud, Hoge Veluwe, Planken Wambuis en 
verre omgeving. 
Minister Braks van Landbouw en Visserij 
draagt f 2,5 miljoen bij aan dit unieke pro
ject, terwijl .. Waterstaat" f 3 miljoen gere
serveerd heeft voor dit doel. Natuurmonu
menten als aanliggende grondeigenaresse 
bood een half miljoen gulden aan en de 
Vereniging tot Behoud van het Veluws Hert 
verklaarde zich bereid de bijbehorende be
plantingen te verzorgen. 
Ondanks de brute doorsnijding door de 
nieuwe snelweg van de Zuidelijke Veluwe, is 
het mogelijk een compensatie te bieden 
door twee "oversteken" te realiseren; één 
nabij de Woeste Hoeve en één nabij Terlet. 
Provinciale overheid, natuurbeschermers en 
jagers kunnen terugzien op een bevredigen
de beslissing na zeer langdurig touw
trekken. 

Hirsch 




