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Roofvogelonderzoek in Zeeland voortaan gecoördi-
neerd

Henk Castelijns

Tot begin jaren tachtig broedden er, op een enkele uitzondering na, alleen maar

Bruine Kiekendieven en Torenvalken in Zeeland. Sperwer, Boomvalk en Buizerd

hebben zich sindsdien definitief gevestigd. Het enthousiasme onder de Zeeuwse

vogelaars om deze positieve trend te volgen is groot: voor drie van de zes

regio’s hebben zich al spontaan coördinatoren gemeld. Dat het goed gaat blijkt
uit een rapport van Mare Buise, waarin alle bekende broedgevallen van roofvo-

gels in oost Zeeuws-Vlaanderen zijn samengevat. Belangstellenden komen door

storting van fl.10,- op giro 265961 t.n.v. Natuurbeschermingsvereniging de

Steltkluut Temeuzen o.v.v. "roofvogels" in het bezit van dit rapport.

Net zoals elders in Nederland is niet iedereen blij met de positieve trend. Het

gevolg is een toenemend aantal vergiftigingsgevallen en verdwijningen van

broedende roofvogels onder verdachte omstandigheden. De Zeeuwse roofvogel-
onderzoekers gaan zich daartegen teweer stellen. Op een bijeenkomst die is

gepland in het najaar van 1995 zal blijken of het broedvogelonderzoek inderdaad

van de grond is gekomen en wordt gesproken over roofvogelonderzoek in de

winter. De in relatief grote aantallen overwinterende Bruine en Blauwe Kieken-

dieven, slechtvalken (enkele tientallen), Torenvalken en Smellekens, vragen er

om.

Voor informatie:
- Henk Castelijns, Marollenoord 10, 4553 CP Philippine, Oil59-1846 ('s

avonds)

- Jan-Willem Vergeer (Vogelbescherming Zeeland), p.a. Zeeuwse Milieufedera-
tie, Postbus 334, 4460 AS Goes, 01100-30075 (overdag)

Op dinsdag acht november werd in Goes het startsein gegeven voor de coördina-

tie van roofvogelonderzoek in Zeeland. Die avond werden door drie lezingen
zo’n zestig geïnteresseerden naar Goes gelokt. André Bourgonje sprak over het

voedsel van overwinterende Bruine en Blauwe Kiekendieven in het Verdronken

Land van Saeftinge, Maria Quist over de Werkgroep Roofvogels Nederland en

Rob Bijlsma over onderzoek naar broedende roofvogels.

Vervolgens werd een tweede avond gepland (donderdag 2 februari 1995 te

Goes). Op de agenda stonden coördinatie van het roofvogelonderzoek in Zee-

land, broedvogelonderzoek, roofvogelvervolging en risico’s verbonden aan

nestbezoek. Bij dit laatste moet U niet denken aan het uit een boom vallen (in
Zeeland staan alleen maar populieren), maar aan verstoring van in rietvelden

broedende Bruine Kiekendieven door nestbezoek.


