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ROOFVOGELS. 

L sinds lang heb ik me er over verbaasd en vrijwel geërgerd, dat eigenlijk in geen 
der Hollandsche vogelwerken melding gemaakt wordt van de verschillen, die 
de vele roofvogels in de vlucht vertoonen. 

. Vliegbeelden van sperwer en valk (de laatste vaak zonder soortnaam, 
maar meestal zal wel de slechtvalk bedoeld zijn) werden uit Duitsche hoeken 
overgenomen en ook Huckers geeft in zijn »\'ogelbijbel«, de bewerking van 

Friedrich's Naturgoschichte deutsclier Vogel, enkele aanduidingen, ik denk aan 't genoemde-
werk ontleend. 

Intusschen blijft het voor den beginner moeilijk de roofvogels te leeren kennen en daar
aan ook ligt het zeer zeker, dat zij, die in het waarnemen al zoer ver gevorderd zijn, vaak 
de roofvogels in de vlucht niet kennen, zelfs niel welen, of ze mei het lypc-sperwer, dan wel 
valk te doen hebben. 

Om hen eenigszins hierin tegemoet te komen, heb ik me verstout de verschilpunten kort 
probeeren op te noemen, zooals die zich bij mij voordeden j ik liewcer niet dat degenen, die 

er lot nu toe moeilijkheden mee hadden ze te herkennen, 
na deze mededeelingen opeens alle roofvogels zullen kunnen 
determineeren, maar ik heb oen flauwe hoop, dal ze voortaan 
iets minder" ver in deze familie zullen mistasten en langzamer
hand zonder aarzelen de juiste zullen gaan uitpikken. Merk 
ik duidelijker verschillen, dan zal ik me haasten die te 
publiceeren en hel zal me plezier doen als anderen, l)eter 
onderlegd dan ik, de vele onvolledigheden willen aanvullen, 
zoodat we na korter of langer lijd een determinalielijsl 
voor vliegende roofvogels kunnen samenstellen. 

Ik steek dus van wal: 
buizerd-ruigpootbuizerd-kiekendieven. 
üuizerd: wel de logste van al onze roofvogels, vooral 

door den korten staart en breede, tamelijk afgeronde wieken. 
Kan bij hel afzoeken van hel jachtterrein vrij lang de 

vleugels bewegen, zonder dal daarbij door zeilen wordt 
afgewisseld en bij dit zeilen wijzen soms de vleugels schuin, vaak zelfs zeer ver naar boven 
(als bij kiekendief en verder). Soms heel weinig of niel. Een andermaal worden de vleugels 
haast niet bewogen en kringt het dier op onbewegelijke wieken heerlijk rond, spiraalsgew^ze 
hooger en hooger stijgend lot tenslotte van de logge liguur niets te zien is dan een slipje 
aan den helderen hemel. 

Bovendien is een zeer makkelijk herkenningsteoken van den buizerd, dat hij bidt, d. i. 
klapwiekend op één plaats blijft staan en nooit zal ik hel donkere dennenbosch op eindolooze 
hei vergelen, dat een nog donkerder buizerd op een grijzen, somberen Januari-achtermiddag 
biddend afjaagde. 

Meest zijn de dieren in gezelschap van 2, 3 of 4 stuks, in den trektijd verschijnen ze 
soms in troepen van enkele dozijnen, zelfs lol om de 100 stuks. 

lUiiijpoolbuizcrd: 
Boekten zegt: «Vliegt onrustiger dan de buizerd» en ik kan 't werkelijk niet duidelijker 

en korter uitdrukken : na een paar slagen wordt even gezeild; een paar wiekslagen, zeilen; 
3—4 slagen, zeilen; telkens met regelmatige afwisseling. Bovendien is er in hel zeilen dit 
verschil met den buizerd: de vleugels staan bij het zweven strak gespannen, loodrecht op het 
lichaam en in het zelfde vlak er mee, niet naar boven gericht. Met «loodrecht op 't lichaaim 
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bedoel ik dal de groote slagpennen ongeveer loodrecht op de lichaamsas staan en niet naar 
achteren wijzen, zooals b.v. bij valken. 

Verder zijn de vleugels forsch en niet bar breed, wel afgerond en hel dier beweegt ze 
vrij gauw, tamelijk veel vlugger dan een buizerd. Ik geloof dat bijgaande vliegflguur vrij 
juist den vorm weergeeft. 

Kiekendief: 3 soorten nl. de Bruine, deJJlauwe, de Grauwe. 
Ik heb deze dieren te weinig gezien, om te kunnen zeggen of de 3 soorten werkelijk 

verschil in de vlucht vertoonen, alleen hebben ze, volgons mijn beste weten, alle 3, eenigszins 
opgekrulde vleugelpunten, waaraan een kiekendief meest vlug Ie herkennen is. De heele 
vlocht is nonchalant, los met echte flapwieken. Do, staart is lang: die van een ruigpoothuizerd 
zal wel zoowal nel zoo kort als die van een buizerd zijn: de kickendieven hebben een 
werkelijk langen staart en daardoor blijken dus de grootere roofvogels alle al vrij duidelijke 
verschilpunten op Ie leveren. 

Bij 'l zeilen, vooral het spelen om en bij het nest, wijzen de vleugelpunten schuin naar 
boven, zoodal dit silhouet van kiekendief met dat van den buizerd als hij zoo zeilt vrij wel 
overeenkomt. 

Spetteer; 
Korte afgeronde vleugels en lange roofvogelstaart, maar niet buitengewoon, lijkt lang 

door de ronde vleugels. In zittende houding 
reiken de vleugels no§ niel tot aan hel eind. 
Wild en driest in zijn optreden ; beweegt de vleu
gels vrij snol en munt uil in hel maken van 
onverwachte wendingen; bij hel cirkelen schiet 
hel dier vaak eersl wild een eind recht door, 
alsof hij van plan is, weg te vliegen. 

Met een ruk draait hij dan echter bij, be- vhegriguur ruigpoothuizerd.' 
schrijft een cirkel, schiet vooruit, rukt om, cirkelt 
en kan zoo lijden lang in de lucht rondkoersen. Ze jagen meest laag langs den grond, maar 
kunnen zich in een oogenblik tot groote hoogte verhelïen, wanneer daar iets te halen valt. 

Een heel goede takliek, waarvan ook andere roofvogels wel gebruik maken, is dat hij 
bij het laag langs den grond scheren de vogels opjaagt en deze daarna grijpt. Stoot vaak 
mis, maar stoot heel vaak, om zoo te zeggen op alles en ook op elke manier. 

Na het misslooten doet hij meestal een paar na-stooten, die ik nog niel raak zag en 
zwaait dan af. Leeuweriken blijven na den eersten misstool graag in de onmiddellijke nabijheid 
van den sperwer achter deze, zoodat het dier veel tijd noodig heeft ze zóó te krijgen, dat hij weer 
slooten kan en daarbij vermoeid wordt. Stoot even goed van achter, als van hoven en opzij 
en achtervolgt zijn slachtoffers zelfs door dicht kreupelhout; de meeste krijgtjiij echter door 
zijn onverwachts optreden, verschijnen en verdwijnen. Heeft als alle roofvogels zeer veel last 
van kraaien, maar als het hem erg verveelt, kan hij zeer onverwachts en woest terug aanvallen. 

Hauik: 19 December 1917 zag ik een roofvogel, dien ik volgens mijn eigen welen, voor hel 
eerst van mijn leven zag, maar nog voor ik al mijn roofvogelbeelden te voorschijn geroepen 
had, was ik al tot de conclusie gekomen dal ik met een havik moest te doen gehad hebben. Ik 
kan er verder weinig anders van zeggen, dan dat hij den indruk van een bar groolen ? sperwer 
in mijn geheugen achlerliet. 

Na de havik volgt dv slechtvalk, de valk bij uitnemendheid, de woestaard zonder vrees. 
Vleugels vrij lang, reiken in zittende houding zeker lol aan het eind van dëirs taar t ; ze 

houden ongeveer hot midden tusschen de korte afgeronde sperwerwieken en de lange spitse 
van den boomvalk en in vele opzichten vormt de slechtvalk ook een overgang van den eersten 
naar den tweeden, vereenigt zelfs de meeste eigenschappen der beide andere in zich. 

Die vleugels worden vrij snel bewogen en evenals bij den sperwer en andere valken 
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wordt dit vliegen afgewisseld door korter of langer glijden, 't Heele dier maakt den indruk 
van een krachtigen woestaard zonder aarzelen. Een sperwer werkt onverwachts en driesl, 

vaak schijnbaar zonder nadenken, 
een boomvalk schiet zuiver, een 
slechtvalk echter achtervolgt met 
wilde furie, schiet neer als een pijl, 
valt alles aan van kraai of wulp 
tot vink en musch. Cirkelt ook 
buitengewoon mooi. 

Tenslotte volgen de kleinere 
soorten, waarvan de sperwer al 
behandeld is : de tovenvalk, de boom
valk en het smelleken: 

De torenvalk heeft tamelijk 
viiegüguur slechtvalk. lange vleugels en langen staart (in 

zittende houding halen de vleugels 
ongeveer het eind van den staart), de vleugels worden snel bewogen en betrekkelijk, in ver
houding lot deze IJCweging, schiet het diter langzaam op. Af en toe wordt gezeild en het 
allermooiste kenmerk is dat de lorenvalk, meer nog dan de buizerd, veel en lang bidt. 

Ik heb al veel menschen ontmoet, die dachten dal alle roofvogels bidden konden; hel is 
misschien goed hier nog eens duidelijk te zeggen dal onder de behandelde roofvogels alleen lorenvalk 
en buizerd >) deze kunst verstaan. Bovendien, wat de lorenvalk en vooral het in den laatsten tijd 
veel besproken vraagstuk van nul en schade in verband met vogellescherming, betreft, elke 
natuur- of vogelbeschermer zal je verlellen dal de toren valk zoowat enkel en alleen van muizen leeft 
en de vogels geen kwaad doel, olkejachlopzienerdoot je verhalen van torenvalken, die patrijzen 
aanvielen of ander jachtwild. De waarheid ligt in het midden ; de jachtopziener noemt vaak den 
sperwer valk en den valk sperwer, de natuurbeschermer spreekt graag goed; een lorenvalk vangt 
veel muizen, maar zijn er in den trektijd malsche vogeltjes, dan pakt hij ze graag en denkt 
er niet langer over hoe hij muizen krijgen zal; zijn er dagen dal de muizen wegblijven, dan 
behelpt hij zich eveneens mot vogels. Hovend Ion zyn de dieren buitengewoon individueel; ik 
kon een paar torenvalken «), die zich gedurende al den tijd, dat ze zich in hun winterverblijf 
ophouden, voor hot grootste deel met vogels voeden. .Deze zijn dan daarom nog niet direct 
schadelijk voor den vogelstand, maar ze geven een slecht voorbeeld aan de rest en tenslotte 
moeten de goede onder de kwade lijden. 

De boomvalk is de slankste van onze roofvogels. De vleugels reiken in Zittende houding 
lot voorbij 't staart-uiteinde; ze zijn buiten
gewoon lang en smal, de staart niet zoo lang 
als die van den lorenvalk. Als een hliksem-
SChicht schiet dit dier uil groote hoogten naar 
beneden; in een oogenblik haalt hij de snelste 
vliegers in; alles wat ik me van hem herinner 
is een schicht, die verschijnt en verdwijnt, 
voordal je tijd hebt gehad er je mogelijken 
metgezel op attent te maken. Hij heeft wel wal 
van een groote gierzwaluw, maar de vleugels 
worden minder snel bewogen en toch komt 
het dier bliksemsnel vooruil en dan glijdt hij Vliagflgaar sperwer (overgenomen- uii nuekers) 

' ) Ruigpoothuizerd schijnt 't ook kort te kunnen. 
*) 't Is een heele waag zooicts te beweren, want als iemand je tegenspreekt, heb je geen bewijzen; intnsschon /.ijn 

de dieren op geregelde lijden in heUelfde gebied aanwezig en ik voor mij geloof zeker telkens mot hetzelfde dier te 
doen ie hebben. 
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lange einden. Als hij met do vleugels tegen het lichaam naar beneden schiet, is hij nauwelijks 
te volgen. 

Over blijft het smelleken en die is ook al gemakkelijk Ie herkennen. 
De eerste indruk, dien ik van dit dier kreeg, was telkens weer dien van een blauw 

duifje. Het is onze kleinste roofvogel met vrij korte1) vleugels, maar de staart is van het 
roofvogeltype en bovendien is de kop, als hij afsteekt bij het voorbijvliegen, heelemaal geen 
duiven-, maar je roofvogelkop. Ik denk dal de vleugels ongeveer even snel bewogen worden als 
door blauw duifje, anders had ik niet telkens bij het naderen van een smelleken in de verte 
aan het laatste dier gedacht. 

Af en toe wordt gezeild en hij kan al net zulke onvorwachtsche rukken maken als do 
sperwer, wild en mooi. De rug is bruin bij rf1 tot het 3de jaar en bij het ?, blauw bij <ƒ na 
3 jaar. Een sperwer is van boven blauw of bruin, een torenvalk roodbruin, een boomvalk 
dofbruin tot leiblauw. Andere roofvogels, behalve uilen, zag ik nooit, zoover ik weel en de 
behandeling daarvan laat ik dus aan een ander over die ze wel kent. Wie zal 't zijn? 

Noordivijk ajZee. JAN VERWEY. 

») Intusschen blijven de vleugels langer dan die van een sperwer, waarmee het dier ook te verwarren is. 

DE VOGELS UIT MIJN NESTKASTJES OP 
NOORD-HOUDRINGE. 

ET vorige jaar schreef ik hel reeds; de meezen hebben het hier eigenlijk heel 
slecht in hel bosch. 

Dat stond daar nu wel heel eenvoudig, maar moeilijker was het er eenige 
verandering in te brengen. 

In de eerste plaats moest ik natuurlijk een rustig gebied hebben, waar ik 
nestkastjes kon plaatsen on in de tweede plaats wenschlc ik eenigen steun van 

één of andere vereeniging daarvoor. 
Een rustig, stil bosch, waar jongens geheel geweerd worden en waar aan slechts weinig 

menschen toestemming tot wandelen wordt verleend, dat was er wel, maar moeilijker leek 
het mij, om toestemming te krijgen, de nestkastjes daar te plaatsen. Want landeigenaren 
ondervinden nu eenmaal niel veel pleizier van de bezoekers, die meestal schijnen te vergelen, 
dat ze op iemand anders eigendom zijn en er soms schandelijk huishouden. 

Zoo ook hier: vroeger was Noord-Houdringe voor een ieder geopend, hot publiek bleek 
hier echter ook nog niet rijp, vrij Ie wandelen: boomen werden moedwillig omgorukt en 
regimenten papieren en flesschen achter gelalen, zoodal, om het werkelijk prachtige bosch 
niet te laten vernielen, de eigenaar gelukkig tijdig tot sluiten over ging. 

Toch was de eigenaar, de heer De Jong Schouwenburg, na eenig nadenken bereid zijn 
toestemming te geven en zijn landgoed zal er zeker door verrijkt worden. 

Het is onbegrijpelijk, zoo weinig steun als ik in het begin bij de verschillende vereenigingon 
vond en bijzonder aangenaam was het, dat toen ik eindelijk bij de »Ver, tot lleschenning van 
Vogels» medewerking vroeg, deze mij dadelijk werd toegezegd en besloten werd de helft der 
kosten Ie dragen. 

Ik geloof, dal het voor velen van belang kan zijn, om te hoeren, waar en wal voor kastjes 
men bestellen moet. 

Het is me namelijk gebleken, dat op vele landgoederen, buitenplaatsen, natuurmonumenten, 
enz. nog kastjes worden gobruikt met deksels van naluurhoul. Deze kastjes nu zijn absoluut 


