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broedpoging op de Hef

Slechtvalk verovert Rotterdam
De zeldzame slechtvalk heeft dit voorjaar een broedpoging ondernomen op de Hef
(de Koningshavenbrug) in Rotterdam. Dat maakt bureau Stadsnatuur Rotterdam deze
week bekend in Straatgras, het tijdschrift van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.
In maart werd een rituele prooioverdracht waargenomen en eind april het harde bewijs van een
broedgeval: een ei dat helaas onbeheerd en onbeschut op een kale stalen plaat hoog op de Hef lag.
Begin juli werd de broedplaats wederom gecontroleerd. Toen bleek dat er geen jongen zijn
grootgebracht. Wel werden er prooiresten gevonden. Hoewel het broedgeval mislukt is, wijzen
doorlopende waarnemingen van een slechtvalkenpaar in het gebied rond de Maasbruggen op een
permanente vestiging van de slechtvalk in het centrum van Rotterdam. In overleg met de eigenaar van
de brug, het Havenbedrijf Rotterdam, is besloten een nestkast op de Hef te plaatsen waardoor de kans
op broedsucces sterk toeneemt.
Het eerste broedgeval van de slechtvalk (Falco peregrinus) op Rotterdams grondgebied dateert van het
jaar 2000 toen een paartje slechtvalken op een van de schoorstenen van de energiecentrale op de
Maasvlakte nestelde. Sindsdien broeden ze daar jaarlijks met succes. In 2003 vestigde zich een paartje
op het terrein van Shell Pernis. De eerste waarnemingen van slechtvalken in het centrum van
Rotterdam werden gedaan in 2005, eerst rond de Delftse Poort (het NN-gebouw) en later op de
Willemsbrug. Inmiddels zijn er het hele jaar slechtvalken in Rotterdam aanwezig. In Nederland komt
jaarlijks een dertigtal slechtvalkenparen tot broeden. Twintig jaar geleden was er nog maar één.
Een eerste analyse van de prooiresten leert dat de Rotterdamse slechtvalken zich voornamelijk te goed
doen aan stadsduiven. Rotterdam kan dus rekenen op wat hulp van bovenaf bij het oplossen van de
duivenoverlast.
__________________________________________________________________________________
Meer informatie: bureau Stadsnatuur Rotterdam, Garry Bakker 06 50803980 | g.bakker-bsr@nmr.nl
Beeldmateriaal en het Straatgras-artikel over de slechtvalken zijn te vinden op:
www.nmr.nl > museum > voor de pers > persfoto’s of http://tinyurl.com/nc6dkv
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