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Burner R.C. et al. 2019. Nesting ecology of solitary-nesting Amur Falcons (Falco 
amurensis) in central Mongolia. J. Field Ornithol. 92: 266-276.
Het broertje van de Roodpootvalk broedt in Monogolië solitair in eksternesten, niet 
koloniegewijs in roekenkolonies (zoals ‘onze’ Roodpootvalken doen). Het nestsuc-
ces was beter naarmate het dak van het eksternest intacter was (minder predatie). 
Amoervalken lijken af nemen in dit deel van Mongolië, deels doordat witte berken 
afnemen (de boom waar Eksters graag in nestelen), volgens de auteurs vanwege kli-
maatsverandering en sterkere begrazing. (ryan.c.burner@gmail.com). 
Francksen R.M. et al. 2019. Measures for predator diet alone may underestimate 
the collective impact on prey: Common buzzard Buteo buteo consumption of 
economically important red grouse Lagopus lagopus scoticus. PLoS ONE 14(8): 
e0221404.
Deze studie is een van de vele die zijn uitgevoerd op het landgoed Langholm in 
Schotland (115 km²) om de invloed van predatoren op het Schotse sneeuwhoen te 
bepalen. Die laatste is een economisch waardevol product, althans in de ogen van 
de landgoedeigenaren. Alle studies van ingehuurde biologen richten zich dan ook – 
linksom of rechtsom – op ‘schade’ aangebracht door rovers en hoe dat te voorkomen. 
Je zou het kunnen vergelijken met weidevogelbeschermers, met dit verschil dat die 
geen onderzoek hoeven te doen om te weten dat predatoren verderfelijke wezens zijn 
die uitgeroeid moeten worden. Maar ook toegepaste wetenschap levert merkwaardige 
kost op, zoals de Langholm studies in toenemende mate bewijzen, zij het vrolijk 
met modelletjes opgetuigd. In deze studie proberen de onderzoekers de invloed van 
Buizerds op hoenders te kwantificeren, gebaseerd op veldtellingen van Buizerds en 
hoenders, en bepaling van het buizerdmenu door middel van camera’s bij nesten, 
prooiresten en braakballen. Stop dat allemaal in modellen, en de conclusie luidt dat 
56-73 Buizerds in de broedtijd (in 2011-13) jaarlijks 73-141 volwassen hoentjes 
eten plus nog eens 77-185 kuikens. Dat betrof resp. 5-11% en 2-5% van de aantallen 
die aanwezig waren, goed voor een sterfte-aandeel onder hoentjes veroorzaakt door 
Buizerds van resp. 22-67% en 3-7%. Ook voor de periode buiten de broedtijd werd dat 
allemaal bekeken: dan vraten Buizerds 242-400 hoentjes op, goed voor predatie van 
7-11% van de aanwezige aantallen en 14-33% sterfte onder hoentjes. Deze sterfte door 
Buizerds wordt, in de versluierende taal van de wetenschapper, ‘non-trivial’ genoemd, 
onder het dubbele voorbehoud: Buizerds moeten die prooien dan wel zelf hebben 
gevangen, én de sterfte moet additief zijn (veel sterfte zorgt er alleen maar voor dat 
de overlevers betere kansen op ouder worden hebben, waardoor uiteindelijk de voor-
jaarstand gelijk blijft, ofwel compenserende sterfte; additieve sterfte is sterfte die 
bovenop compenserende sterfte komt, en dat leidt tot een daling van de stand). Als je 
na zoveel berekeningen zelfs die twee cruciale vragen niet kan beantwoorden, vraag ik 
me toch af wat zo’n studie om het lijf heeft. Plus de vraag: stel nu dat Buizerds daad-
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werkelijk de stand van hoentjes drukken met hun vreterij, wat dan? Gaan de Schotten 
dan de Buizerds omleggen (ook daar bij wet beschermd, maar niet gevrijwaard van 
substantiële vervolging door jachtopzichters van landgoederen waar hoenderjacht 
het enige is dat telt), immers verantwoordelijk voor een daling van de economische 
waarde van hun landgoed? (richard.francksen@ncl.ac.uk). 
Gryz J. & Krauze-Gryz D. 2019. The Common Buzzard Buteo buteo population 
in a changing environment, Central Poland as a case study. Diversity 11,35: 
doi:10.3390/d11030035.
Deze buizerdstudie in Midden-Polen, in een gebied van 105 km² (waarvan 23% bos 
in grotere complexen) in 2011-18, geeft informatie over broeddichtheid, habitatkeus 
(eigenlijk: nestboom) en voedsel in vergelijking met studies in hetzelfde gebied 
in 1982-92 en in 2001-03. De stand verdubbelde in die periode naar 3.5 paren/10 
km², en die toename liep parallel aan een sterke afname van Haviken. Zoogdieren 
waren numeriek de belangrijkste prooien (72.6%, in termen van biomassa 38.6%). 
Opmerkelijk was de zeer sterke afname van het aandeel woelmuizen (hier voorna-
melijk betrekking hebbend op Veldmuis) in het dieet: 43.7% in 1982-92, 26.6% in 
2001-02 en 17.7% in 2011-18. De afname van woelmuizen in het dieet werd deels 
gecompenseerd door een toename van de Brandmuis Apodemus agrarius. Over de 
hele periode van bijna vier decennia werden geen wezenlijke verschillen in broedsuc-
ces en jongental per paar gevonden, wel verschuivingen in nestboomkeus (minder in 
grove den, die minder beschikbaar werd door vellingen, meer in lariks, sowieso een 
boom die ze graag gebruikten). Buizerds in Polen zijn aanpassingsbereide wezens, 
die de kaalslag in boerenland (zeer sterke daling van veldmuizen) behendig wisten op 
te vangen. Nu is het de vraag of de verdere landbouwontwikkelingen, Polen immers 
onderdeel van EU, ze uiteindelijk toch niet gaat opbreken. (j.gryz@ibles.waw). 
Hanel J. et al. 2019. More than neighbours – a proven case of extra-pair paternity 
in the Northern Goshawk (Accipiter gentilis). Sylvia 55: 87-92.
Van twee naburige nesten van Havik in Tsjechië (1.37 km van elkaar af) werden 
resp. man en vrouw (nest 1) en vrouw (nest 2) gevangen; van deze vogels werd bloed 
afgenomen. Van nest 1 werd van één jong bloed genomen, van nest 2 van alle drie de 
jongen. Wat bleek: twee van de drie jongen van nest 2 hadden de man van nest 1 als 
vader! Dat is voor Europa de eerste aanwijzing dat bij Haviken buitenechtelijke jon-
gen kunnen voorkomen. (hanel@zooliberec.cz). 
Karimov T. & Mammadov A. 2019. The status of vultures Neophron percnop-
terus, Gypaetus barbatus, Gyps fulvus, Aegypius monachus (Accipitriformes) in 
Azerbaijan. Ukrainian J. Ecol. 9: 565-570.
Gieren hebben het moeilijk, ook in Azerbaijan. In 2004 telde het land 71 Vale -, 68 
Aas-, 22 Monniks- en 10 Lammergieren (in paren). In 2016 waren dat er resp. 61, 59, 
16 en 9. De meeste zitten in de Kleine Kaukasus (61%), gevolgd door Grote Kaukasus 
(36%) en Talyshbergen (%). De afname wordt toegeschreven aan een verval in de vee-
teelt (halvering van het areaal begraasde land, dus veel minder koeien terwijl de rest 
van de landbouwdieren gelijk bleef), maar ook vergiftiging, menselijke vestoring en 
sterfte op trek of in het overwinteringsgebied. (tahorornit@mail.ru). 
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Murgatroyd M. et al. 2018. Sex-specific patterns of reproductive senescence in a 
long-lived reintroduced raptor. J. Anim. Ecol. 87: 1587-1599.
Zeearenden in Schotland, uitgezet in 1975 en latere jaren, werden al die tijd individu-
eel gevolgd. De oudste is inmiddels 26 jaar. Zowel mannen als vrouwen verbeterden 
hun broedprestaties met vorderende leeftijd, maar de prestaties van mannen bereikten 
rond het 19de levensjaar de top, bij vrouwen rond hun 16de jaar. Opmerkelijk daarbij: 
mannen stortten daarna snel in als succesvolle broedvogel terwijl vrouwen juist lang-
durig op een hoog prestatieniveau bleven hangen (maar het aantal vogels waarover 
berekend is natuurlijk heel klein bij leeftijdsklassen van 20 jaar of ouder). Het snelle 
verval van mannen na hun piek wordt toegeschreven aan hun zwaardere leven ten tijde 
van de broedtijd: hard werken voor vrouw en kinderen hakt er op een geven moment 
stevig in. Vrouwen gaan langer mee bij Zeearenden, en weten hun piekjaren langer 
aan te houden. Dat heeft belangrijke gevolgen voor mannen, omdat vrouwen op latere 
leeftijd gaan omzien naar een jongere (succesvollere) man, ietwat bijzonder omdat 
Zeearenden monogaam en paartrouw zijn. (verreauxs@gmail.com). 
Ziesemer F. 2019. Wespenbusasarde Pernis apivorus im Dänischen Wohld – Der 
Bestand 2016/17 im Vergleich zu 1985-1995. Corax 23: 489-499.
Mooie gedetailleerde studie die een probleem bij de kop pakt waar we in Nederland 
ook nog lang niet uit zijn: hoe is de populatie-ontwikkeling van Wespendieven? In 
deze studie nabij Kiel in Sleeswijk-Holstein (280 km², voornamelijk landbouw met 
verspreide bosjes die samen 10.4% van het oppervlak uitmaken) wordt nestzoeken 
gecombineerd met vliegbewegingen van vogels intekenen. Op de methoden van 
veldwerk wordt uitgebreid ingegaan, een noodzaak omdat Wespendieven zich ten 
enenmale onttrekken aan het karteren van broedvogels op de gebruikelijke manier. 
Alleen de specialist kan met zinnige informatie afkomen, en zelfs dán is het lastig 
om te begrijpen wat er gaande is. Dat blijkt ook uit deze specialistenstudie van Hans 
Dieter Martens en Fridtjof Ziesemer, zeer de moeite waard voor de liefhebbers van 
Wespendieven. Waar in 1985-95 8-12 nesten per jaar werden gevonden (gemiddeld 
10), was dat in 2016 6-8 nesten en in 2017 9 nesten. Voeg bij die laatste jaren de ter-
ritoria toe (toegekend op basis van vliegbewegingen, maar zonder nestvondst, mis-
schien omdat het niet-broedende vogels waren), dan komen de aantallen in 2016-17 
op resp. 14 en 13. De conclusie luidt dan ook dat er in dit deel van Sleeswijk-Holstein 
een min of meer stabiele populatie lijkt voor te komen (in acht nemend dat vliegbewe-
gingen in 1985-95 niet werden verdisconteerd). Een voorbehoud wordt gemaakt ten 
aanzien van het aantal bezette nesten, dat iets afgenomen lijkt te zijn. Is het aandeel 
‘jonge’ vogels recent hoger dan 20-30 jaar geleden (jonge vogels hebben slechtere 
broedresultaten dan oudere)? Zit het hem in het wespenaanbod, dat enorm kan fluctue-
ren van jaar tot jaar (met gevolgen voor het aantal broedparen dat tot broeden overgaat 
of succesvol is)? Hoe dan ook, het is zaak om de vijf jaar dit soort grootschalige en 
gespecialiseerde inventarisaties te herhalen, en elke excercitie minstens drie jaar te 
laten duren (om de uitkomsten minder afhankelijk te laten zijn van fluctuaties in wes-
penaanbod). (f.ziesemer-corax@t-online.de). 




