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Het herkennen van buizerd en ruigpootbuizerd

in het veld Door F.M. van Hooijdonk

Maar... nu hebben we te doen met de

nogal eens voorkomende zéér lichte
- of

witte vorm van de gewone buizerd (Bu-

teo buteo)L Deze vorm is veel moeilijker
te onderscheiden van zijn ruigpotige

soortgenoot (Buteo lagopus)I. L. Tin-

bergen zegt in zijn boekje „Roofvogels”:

„Vrij moeilijk te herkennen zijn de wit-

te buizerden. waarvan de extreme types

een lichtgeel-, bruin- en witgevlekte bo-

venkant hebben, een witte stuit en een

op enkele vlekjes na witte onderkant.

Onderscheiding van de ruigpootbuizerd

gaat op het postuur en op de staart. Die

heeft het grote aantal dwarsbandjes, dat

voor de buizerd karakteristiek is”.

Persoonlijk heb ik kunnen ondervinden,

dat deze lichte vorm van de gewone

buizerd in het veld licht verward kan

worden met de ruigpootbuizerd, omdat

vliegbeeld en uiterlijk verrassend veel

overeenkomst vertonen met de zo keurig

getekende „ruigpoten” in o.a. de hier-

onder aangehaalde literatuur. In het kort

wil ik deze belevenis hier mededelen.

Midden augustus van 1959 werd ik door

mijn vrienden Van Bergen en Vaessen,

beiden echte ~buitenmensen”, op geat-

tendeerd, dat een grote witte vogel zich

nabij Bocholtz in het veld zou ophouden.

Afgaande op hun beschrijvingen, dacht

ik met een wespendief te doen te hebben

die eveneens erg licht gekleurd kan zijn.

Vanzelfsprekend wilde ik hier meer van

weten en pas na enkele vergeefse speur-

tochten kwam ik op 31 augustus onver-

wacht oog in oog te staan met de be-

wuste vogel. Terwijl ik gewoontegetrouw
met de kijker (7 x 50) de omgeving af-

zocht, viel mijn oog op een witte vogel,
die in de verte op een paaltje zat en op

een grote witte duif geleek. Toen ik

dichterbij kwam vloog hij in een bosje,
van waaruit ik hem weer kon verjagen.
De buizerd (ruigpoot-?) was practisch
wit, behalve zwarte,.polsvlekken”, zwar-

te vleugelpunten en dito randen langs de

vleugels. De staart was bijna geheel wit,

uitgezonderd enkele bruine streepjes en

een zwarte eindzoom.

De vogel schroefde zich hoog op in de

lucht en verdween tussen de wolken.

Verwisseling met de wespendief was

absoluut niet mogelijk: het was een bui-

zerdsoort! Het vliegbeeld klopte pre-

cies met dat van de ruigpootbuizerd in

de „Vogelgids”, „Zien is kennen”, etc.

Ik was dus al voor 75 % overtuigd een

goede waarneming gedaan te hebben

van de ruigpootbuizerd (Buteo lago-
pus) . De aankomstdatum zou in casu

wel vroeg geweest zijn, maar dat komt

wel meer voor als de ruigpoten door

gebrek aan voldoende voedsel eerder

gaan zwerven. Mij restte nu alleen nog

vast te stellen of de vogel op de grond
of lage steunpunten ging zitten en of hij

tijdens de jacht veel „wiekelde”, al dan

niet met afhangende poten. Als dat ook

het geval was, dan moest het toch wel

een ruigpootbuizerd zijn. Dit zegt al-

thans de algemene beschrijving in vrij-
wel alle determineerwerken.

Een tiental malen heb ik de vogel goed
gezien, waarbij alle vorengenoemde
kenmerken voor soortbepaling duidelijk
konden worden waargenomen.

Op 28 september zag ik de buizerdsoort

Juist voor het ter perse gaan van dit

nummer bereikte ons het ontstellende

bericht van het overlijden van de heer
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secretaris-penningmeester van de Ver-

enigingvoor Vogelbescherming„’s-Graven-

hage en Omstreken".

Wij stellen ons voor in het volgende

nummer de grote verdiensten van de

overledene ten aanzien van de vogelbe-

scherming te memoreren.

Zoals vogelvrienden wel bekend is,

kunnen in de wintermaanden beide

soorten buizerden in ons land worden

waargenomen.

De oplettende buitenman zal geen moei-

te hebben de donkere vorm van de bui-

zerd als zodanig te herkennen. Het ver-

schil in vliegbeeld met dat van de ruig-

pootbuizerd, zoals dit in diverse deter-

mineerwerken is vermeld, is wel erg

groot.
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bij zéér goede belichting (laagstaande

op een paal zitten en met de kijker lette

ik speciaal op de poten, die onbevederd

waren... dus toch een gewone buizerd,

zij het dan een extreme vorm!!!

migbootbuizerd:

1. verschilt in vleugelpatroon met bui-

zerd

2. vleugels iets meer naar achteren

geknikt, breder en langer dan bui-

zerd

3. donkere streep (strepen) op borst

(ontbreekt wel eens!)

4. staart tijdens vlucht veelal uitge-

spreid, witte vleugelonderkant, met

zwarte „polsvlekken”, zwarte vleu-

geltoppen en dito rand langs de

vleugels, geen „buizerdschild”

5. brede, bijna witte staart met zwarte

eindband: onduidelijke dwarsban-

dering of zonder dwarstekening

6. zeer lichte tot witte kop

7. zit zeer laag, dus op de grond,
aardhopen, etc.

8. veelvuldig „bidden"

9. geluid verschilt enigszins:
buizerd „piiièèèèhh” en

ruigpoot „pieüüühh”

10. ruigbeveerde poten

opmerkingen:

geeft geen zekerheid

hiervoor moet men de vliegbeelden goed
kennen en de twee soorten bij elkaar

hebben gezien

geeft weinig zekerheid bij zo variabel

getekende vogelsoorten

staart uitspreiden doet de buizerd ook

vaak: een lichte buizerdsoort kan al de-

ze kenmerken eveneens hebben

lichte buizerd kan deze staarttekening
ook vertonen

buizerden hebbenook soms (bijna) wit-

te kop

buizerd op jacht bevindt zich vaak lo-

pend of zittend op grond, molshopen

etc.

dit komt bij buizerd ook voor

kwestie die in het gehoor ligt; men moet

hiervoor al veel ervaring opgedaan heb-

ben

HEEFT BUIZERD NIET!

Zoals uit bovenstaand schema blijkt

geeft het sub 1 t/m 9 bepaald niet erg

veel houvast in de soortbepaling van

buizerd en r uigpootbuizerd.
Momenteel bevinden zich nog twee

buizerden met licht verenpak, benevens

witte kop en praktisch witte staart in

het veld achter ons huis. Deze zitten

veel op molshopen en op de grond; de

poten zijn echter onbeveerd, dus gewo-

ne buizerden, ofschoon men bij zeer op-

pervlakkige beschouwing deze dieren

ook wel voor ruigpootbuizerden zou

kunnen verslijten.
Naar mijn mening is er maar één veld-

kenmerk, waaraan men zich kan vast-

klampen om met absolute zekerheid te

kunnen zeggen of men een ruigpootbui-
zerd heeft gezien en dat zijn DE BE-

VEERDE POTEN!!

Brehm geeft in zijn ..Tierleben, Dritter

Band, Die Vogel” een heel verhaal,

De in genoemde determineerwerken op-

gesomde verschilpunten tussen buizerd

en ruigpootbuizerd wil ik hierbij in het

kort nog eens bespreken:

waarin hij o.m. zegt, dat een geoefende

vogelkenner reeds direct deruigpootbui-
zerd van de buizerd kan onderscheiden,

o.a. aan de manier van zweven, waarbij
de ruigpoot ~nach je zwei oder drei

Schlagen eine Strecks geradeaus zu

schweben pflegt”. Daar kunnen we het

dus wel mee doen, want ik zou dan al

heel wat ruigpootbuizerden gezien heb-

ben, die dat ook deden, maar wat toch

wel gewone buizerden waren!

Diverse ornithologen van naam konden

het in deze volkomen met mijn bewerin-

gen eens zijn, toen ik hen vroeg of de

hierboven genoemde verschilpunten ze-

kerheid konden geven omtrent de soort-

bepaling van buizerd en migpootbuizerd.

Uitgezonderd het kenmerk van de witte,

ruigbevederde poten of de gele, onbe-

veerde poten waren zij ook van mening,
dat de rest geen zekerheid kon geven.


