Samenvatting
De Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin (RNKD) wil met haar werk bijdragen aan de
bescherming van de dagroofvogels in de duinen van Noord-Kennemerland. Sinds 1995
inventariseren daarom ca. 40 vrijwilligers van de werkgroep het duingebied tussen Wijk aan Zee en
Camperduin.
De leden van de werkgroep stellen broed- en jachtterritoria vast en verzamelen verschillende
broedbiologische gegevens. Zo kunnen overeenkomsten en verschillen tussen jaren, gebieden en
soorten zichtbaar worden. De werkgroep signaleert ook gevallen van roofvogelverstoring en vervolging en meldt die aan de terreinbeheerders. In geval van vervolging worden ook instanties
ingeschakeld die daders kunnen opsporen en justitieel vervolgen.
Het onderzoek vindt plaats met toestemming van en in samenwerking met de twee
terreinbeheerders, Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) en Staatsbosbeheer
(SBB). De werkgroep rapporteert de verzamelde gegevens jaarlijks aan de beheerders. Dit verslag
bevat de resultaten van 2014.
Voor de Wespendief werden 5 territoria vastgesteld, er waren 2 succesvolle broedgevallen waar bij
beide 2 jongen uitvlogen, die alle werden geringd. Vorig jaar vlogen er minimaal 3 jongen uit van 2
nesten.
Van de Havik was het aantal territoria in het hele onderzoeksgebied 25. Er waren 23 nesten waarvan
19 succesvol met maar liefst 52 uitgevlogen jongen. Dat is sinds 2002 het hoogste aantal. Vorig jaar
waren er 22 territoria met 18 nesten waarvan 16 succesvol met 38 uitgevlogen jongen.
Van de Sperwer was het aantal territoria in het hele onderzoeksgebied 8. Dit jaar waren er 6 nesten
waarvan 5 succesvol, met minimaal 15 uitgevlogen jongen. Vorig jaar waren er 8 territoria met 5
nesten waarvan 4 succesvol met 16 uitgevlogen jongen.
Van de Buizerd was het aantal territoria in het hele onderzoeksgebied 56. Er werden 46 nesten
gevonden waarvan 38 succesvol, met 85 uitgevlogen jongen. Vorig jaar waren er 44 territoria met
19 nesten waarvan 13 succesvol, met 21 uitgevlogen jongen. Er vlogen dit jaar dus ruim 4x zoveel
jongen uit als vorig jaar. Daarmee is 2014 het meest succesvolle jaar voor de Buizerd wat betreft
broedsucces. Daarna komt 2005 met 70 uitgevlogen jongen. Ongetwijfeld heeft dit te maken met de
goede muizenstand en de extreem zachte winter.
Er werden net als afgelopen jaren in het hele gebied weinig jagende Torenvalken waargenomen. Dit
jaar werden 5 territoria vastgesteld, 1 meer dan vorig jaar.
Alleen in gebied Bakkum kon een jachtterritorium van de Boomvalk worden vastgesteld. In de
overige gebieden werden wat losse waarnemingen gedaan.
Er werd dit jaar wederom zowel van de Bruine Kiekendief als van de Blauwe Kiekendief geen
territorium vastgesteld.
De Bosuil had in het zuidelijk deel 33 territoria, vorig jaar waren dat 43 territoria (in het NHD en
Marquette). In Bergen (NHD) was het aantal territoria net als vorig jaar 5. In Schoorl (SBB) was het
aantal territoria 3, 1 minder dan vorig jaar (bron Arend de Jong).
Helaas werden enkele paden dit jaar pas twee maanden na de afgesproken datum afgesloten. De
roofvogelwerkgroep dringt erop aan om deze volgend jaar weer op tijd af te sluiten.

