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Waarom wordt een roofvogel agressief?

Jos Custers

Eerder heb ik ook zoiets meegemaakt met een nestjong

van± 14 dagen oud. Door boswerkzaaamhedenwerd een

nestboom van een Buizerd omgezaagd. Er vielen twee

jongen uit, een dooden een met eengebroken poot. De

poot werd gespalkt en de vogel met de hand grootge-

bracht. Toen hij volgroeid was werd hij losgelaten, maar

bleef nog geruime tijd in de buurt en was niet echt men-

senschuw. In de herfst heb ik daarnaniets meer van hem

vernomen, maar in het voorjaar (broedtijd) kwamen er

verschillendeberichten van fietsers entrimmers die door

een Buizerd werden aangevallen. Bij navraag bleek dit

in de buurt van het nest te zijn waar debewuste asielvo-

gel inmiddels jongen had. Volgens mij hebben berichten

over agressieve roofvogels in de broedtijd en vooral

wanneerer jongen zijn, vaak betrekking op gerevalideer-
de vogels.

Adres: Venloseweg 61, 5993 PHMaasbree

Begin april dit jaar vond ik een nest van een Buizerd vlak bij mijn werk. Ik kon de

Buizerd dus dagelijks observeren. Op 19 april werd door een kennis bij het nest een

lichtgekleurde Buizerd gevonden en bij mij gebracht (ondergetekende is tevens

asielhouder). Hij lag langs de spoorlijn en had van een hazenkadaver gegeten. Na

onderzoek door een dierenarts werd hersenschudding en een gebroken vleugel

geconstateerd. De vogel knapte voorspoedig op, kreeg een ring om (6091256) en kon

op 9 mei weer worden vrijgelaten. Hij was op grote afstand te herkennenaan zijn lichte,

vrijwel witte verenpak.
De andere helft van het paar had ondertussen gewoon

doorgebroed want weldra verschenen de eerste kalkspet-
ters onder het nest. Toen de jongen ± 10 dagen oud

waren begon de “witte” nukken te krijgen en viel fietsers

aan die binnen een straal van 25 meter van zijn nest

voorbijkwamen (zie krantenartikel). Dit gebeurde altijd

van achteren en op het hoofd gericht. Het dier was

opvallend minder schuw dan zijn soortgenoten wat

volgens mij te wijten is aan de revalidatietijd in het

vogelasiel.


