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Enkele gevallen van roofvogelverstoring in Zeeuws-

Vlaanderen in 1994

Henk Castelijns

Verder:

- Philippine: Buizerd geschoten door drie jagers omstreeks 12 oktober 1994.

Gezien door 2 Belgische vissers die pas een week later (plm. 19-10-1994) dit

hebben gemeld bij een jachtopzichter die de politie heeft ingeschakeld. De

Buizerd werd op aanwijzingen van de vissers gevonden, maar was al in staat

van ontbinding. De politie heeft daarom, en omdat de vissers niet wisten wie

van de drie had geschoten, verder niets ondernomen. Het gaat om een jacht-
combinatie uit Temeuzen;

- Op 14-12-1993 werd door een medewerker van Staatsbosbeheer in de Knok-

kert (Retranchement) een dode Buizerd gevonden. Deze is naar een prepara-

teur gebracht die constateerde dat de vogel was vergiftigd. De kropinhoud is

helaas niet voor onderzoek opgezonden;
- Bij Vogelopvangcentrum De Mikke te Middelburg werden in november 1994

twee vergiftigde Buizerds en een Rode Wouw binnengebracht. De Buizerds

werden beide gevonden bij ’t Bosje bij Colijnsplaat, waar enkele weken

daarvoor ook al een dode Bruine Kiekendief was aangetroffen. De Rode

Wouw kwam uit Zeeuws-Vlaanderen, uit de buurt van Retranchement;

- Bij Zwarten Hoek Axel verdween een vast broedende buizerd;
- Bij Zuiddorpe broedde dit voorjaar een paar ongeschonden Bruine Kiekendie-

ven. Plotseling waren bij het mannetje enkele slagpennen deels verdwenen. Dit

kan op aanschot wijzen. Een week later waren beide kieken verdwenen;

- Sinds enkele jaren verdwijnen er broedsels van Bruine Kiekendieven aan het

Peerenboomse Gat.

Adres: Marollenoord 10, 4553 CP Philippine

- Eind februari, twee vergiftigde Buizerds bij Biervliet;

- Een vergiftigde Buizerd bij Hoek. Veroorzaakt door landbouwer die ruim 200

duiven vergiftigd heeft. Gemeld door jager;
- Een vergiftigde Bruine Kiekendief bij Zuiddorpe. Had van vergiftigde veld-

muizen gegeten. Vergif wordt nogal eens door boeren in Zeeuws-Vlaanderen

uitgelegd onder dakpannen. De ZLM (standsorganisatie boeren) heeft dit op

die manier aanbevolen;

- Braakmanpolder bij Hoek: buizerdlegsel uit nest geworpen. Gebroken tak

onder nest en afdrukken ladder.

Dit betekent dat in 1994 van de 6 territoria in februari in midden Zeeuws-

Vlaanderen (8000 ha) er 3 zijn verdwenen.


