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Verkeersslachtoffers onder roofvogels en uilen

in Noord-Brabant in januari-maart 2006

WiebeWitteveenen Maria Witteveen

We kozen de volgende trajecten uit (nummering komt overeen met die in Tabel 1)

1. A67 vanafknooppunt Leenderheide tot aan de Belgische grens (25 km), en terug;

2. A67 vanafknooppunt Leenderheide tot aan afslag Neerkant (25 km), en terug;

3. A2 vanaf knooppunt Leenderheide tot aan de afslag Weert (25 km), en terug;

4. A58 vanEindhoven-Tilburg, knooppunt De Baars (25 km), A65 totVught (17.5 km),

en terug;

5. A2 vanaf Eindhoven naar 's-Hertogenbosch (25 km), en terug.

De Buizerd is het meest gevonden verkeersslachtoffer, Noord-Brabant, winter 2005/06 (Wiebe

Witteveen). Most common traffic casualty in Noord-Brabant, the Buzzard.

In de nawinter van 2006 besloten Maria en ik een aantal verkeerswegen in Noord-

Brabant af te rijden om een idee te krijgen van het aantal doodgereden roofvogels en

uilen. Tijdens de ritten kwamen we er al snel achter datje met minimaal twee personen

moet zijn, omdat je anders teveel mist. Zelfs met twee personen zul je van alles over

het hoofd zien. Bovendien doe je er verstandig aan een zaterdag of een zondagochtend
uit te kiezen. Dan is het wat rustiger op de wegen, al is het zelfs dan niet altijd moge-

lijk bij de vogels te komen in verband met verkeersdrukte. Voor de eigen veiligheid is

het aan te raden goed op te letten, niet alleen op dode vogels maar vooral ook op de

medeweggebruikers.
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Traffic casualties among raptors and owls in

Noord-Brabant in January-March 2006.

Datum Date 8.1 15.1 12.11 5.Ill 12.111

Route Route 1-5 3-5 1 1-5 3-5

K.m Km 235 135 50 235 135

Roofvogels en uilen Raptors and owls

Buizerd Buteo buteo 4 3-2 3

Kerkuil Tyto alba I
- - -

Bosuil Strix aluco 1-21

Ransuil Asio otus 1

Overige soorten Otherspecies

Blauwe Reiger Ardea cinerea - - - 1 1

Wilde Eend Anas platyrhynchos 1 - - - 1

Patrijs Perdix perdix

Fazant Phasianus colchicus 1 - - 1 1

Meerkoet Fulica atra - 1

Postduif Columba livia 1

Houtduif C. palumbus 2 1-3 5

Zwarte Kraai Corvus corone 2

Konijn Oryctolagus cuniculus - - 1 - 3

Bunzing Putorius putorius .... ]

We vonden bijna uitsluitend grote vogels endito zoogdieren. Dat is niet zo gek, omdat

je vanuit een rijdende auto natuurlijk gemakkelijk kleine soorten mist, die bovendien

ook nog eens sneller door aaseters zullen worden opgeruimd dan soorten van 500

gram en zwaarder.

Op een totale lengte van 790 km autoweg vonden we 12 dode Buizerds; de meeste

lagen in de middenberm. Op hetzelfde traject zagen we 34 levende Buizerds. Geen van

de gevonden vogels was geringd.

Summary

Witteveen W. & Witteveen M. 2006.

DeTakkeling 14: 169-170.

In January-March 2006, traffic casualties were counted along a total of790 km high-

way in the southern Netherlands from a car driving at normal speed. Buzzards Buteo

buteo were the most common victim (12), followed by Tawny Owl Strix aluco (4),

Bam Owl Tyto alba (1) and Long-earedOwl Asio otus (1). Along the same stretches of

highway 34 live Buzzards were recorded.

Adres: Oude Hof22, 5552 LH Valkenswaard.

Tabel 1. In januari-maart 2006 langs de snelweg doodgevonden vogels (vanuit rijdende auto);

voor routes zie nummeringhierboven. Traffic casualties foundwhile driving various routes (see

above) in the southern Netherlands in January-March 2006.

Datum Date 8.1 15.1 12.11 5.111 12.111

Route Route 1-5 3-5 1 1-5 3-5

Km Km 235 135 50 235 135

Roofvogels en uilen Raptors and owls

Buizerd Buteo buteo 4 3 - 2 3

Kerkuil Tylo alba 1 - - - -

Bosuil Strix aluco 1 -
2 1 -

Ransuil Asia otus - - - 1 -

Overige soorten Other species

Blauwe ReigerArdea cinerea - - -
1 i

Wilde Eend Anas platyrhynchos 1
- - -

i

Patrijs Perdixperdix - -
- - -

Fazant Phasianus colchicus 1 - - 1 i

Meerkoet Fulica alra - - - - i

Postduif Columba Hvia 1 - - - -

Houtduif C. palumbus 2 i -
3 5

Zwarte Kraai Corvus corone -
2

- - -

Konijn Oryclolagus cuniculus - - i - 3

Bunzing Putorius putorius -
- - - 1


