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Nestbezoek van een Buizerd Buteo buteo in november

Peter Venema

Common Buzzard

Buteo buteo visiting nest in No-

vember

Het nestbezoek was voor mij in deze

tijd van het jaar ’nieuw’ gedrag. De

plaats was niet zo vreemd. In het

bosje is mij al jarenlang een territo-

rium bekend. De waargenomen

vogel betrof overigens een onvol-

wassen exemplaar, dus zeker geen

dier dat het ’oude’ nest eventjes
kwam inspecteren. Of de waargeno-

men vogel een jong uit dit bosje

was, weet ik niet.

Summary:

On 25 November 1995, a Common Buzzard

was observed rearranging twigs on an old

nest. This behaviour, which was alternated

with preening and other leasure activities,

lasted some 2 hours.

Adres: Poelakkers I, 9321 EW Peize Tekening; Claire Stouthamer

Buizerds beginnen in sommige jaren al vroeg in het seizoen met de afbakening van hun

territorium en het bouwen of opknappen van hun nest. In januari of februari is het goed

mogelijk om de vogels op of bij hun nest aan te treffen.

In het begin van de winter had ik echter nog nooit een Buizerd op een nest gezien, maar

op 25 november 1995 was het raak. De waarneming deed ik in het uiterste noorden van

Drenthe, in de polder Matsloot-Roderwolde. Op c. 75 m van een piepklein bosje had ik

mijn telescoop opgesteld om de in de polder pleisterende Kolganzen te bekijken. Zelfs op

ganzen raak je soms -voor eventjes- uitgekeken. Reden voor mij om de telescoop eens te

richten op een Buizerd die al minstens een kwartier in het bosje rondhing. Tijdens het

ganzenkijken hadden kraaien en gaaien me met hun gekrijs steeds gewaarschuwd wanneer

de Buizerd van zitplaats veranderde. Om tien uur was het weer eens zo ver en zag ik de

Buizerd in een boomtop neerstrijken om een paar tellen later tot mijn verrassing de over-

stap te maken naar een in die boom aanwezig nest. Op het nest pakte de vogel met de

snavel een takje dat opnieuw geschikt werd. Vervolgens ging de Buizerd een paar tellen

in de nestkom zitten, stond weer op, schikte een takje, en ging afwisselend poetsen, takjes

schikken, rondkijken en over het nest lopen. Deze afwisseling van gedragingen duurde tot

12.16 u toen de vogel uit zichzelf opvloog en op een andere plaats in het bosje op een

tak ging zitten. Na een minuut of vijf verplaatste de Buizerd zich tenslotte naar een boom

aan de rand van het bosje vanwaar over de aangrenzende weilanden uitgekeken kon

worden.


