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Mijn Buizerd hield zich doorgaans op in het

oostelijke deel van het Beijumer Bos, de bos-

aanplant ten noorden van de molen en ten

oosten van de Noorddijkerweg. Incidenteel zag

ik het beest ook wel eens op paaltjes zitten

net buiten het gebied in de weilanden of op de

akkers, zowel ten zuiden, ten oosten als ten

noorden van het bos maar verder dan een

paar honderd meter waagde hij/zij zich niet

buiten het ‘bos’. Inderdaad verleden tijd, he-

laas. Begin november zag ik de vogel deze

winter weer voor het eerst. Regelmatig heb ik

het dier tot in de eerste helft van januari in en

rond het Beijumerbos waargenomen maar

daarna niet meer.

De Ruigpootbuizerd van Thesinge is overdui-

delijk een andere vogel. Alleen al de opmerke-

lijk lichte vlekken op de mantel maken dit

duidelijk. Die vlekken vertoont de in mijn arti-

kel beschreven vogel niet. Na het verschijnen

van de laatste Gors werd het mij duidelijk dat

ik die Ruigpootbuizerd veel noordelijker moest

zoeken dan waar ik naarhem uitkeek. Daarna

heb ik inderdaad daar enkele malen

Ruigpootbuizerd heel fraai kunnen waarne-

men.Toch moet mij van het hart dat, hoewel

het duidelijk om eenRuigpootbuizerd gaat,

het gedragniet karakteristiek is. Het biotoop

is niet a la Ruigpoot, veel te gecultiveerd, en

het jachtgedragvan dit individu ook niet.

Maar hij wordt als een opportunistisch jager

beschreven enkennelijk heeft deze vogel de

voordelen van paaltjes weten te leren waarde-

ren.

Ook dat is niet nieuw. Ik heb me ooit verbaasd

over een Torenvalk Falco tinnunculus die ik in

het toen nog communistische Mozambique op

het terrein vaneen radiozenderpark bij

Maputo herhaaldelijk heb zien jagen, en wel

uitsluitend vanaf de toppen van de zend-

masten. Van daaraf liet hij zich steevast op

zijn prooi vallen. In de vier jaar dat ik daar

zijn buurman was heb ik het beest geen enke-

le keer zien bidden!

Het laat overigens de reden dat ik het artikel

voor de Gors schreef onverlet. Maar al te vaak

en te gemakkelijk worden afwijkend geteken-

de Buizerden voor onder meer Ruigpoot ge-

houden.

Naar het zich laat aanzien is de

‘Ruigpootbuizerd van Noorddijk’ inderdaad

met zekerheid een andere vogel dan de

Buizerd Buteo buteo die ik in mijn artikel in

Gors 2003-4 heb beschreven. Mogelijk is het

zelfs dezelfde Ruigpootbuizerd Buteo lagopus

die ik in oktober 2003 vanaf het brede, geasfal-

teerde fietspad langs de sportvelden in glij-

vlucht cirkelend in noordelijke richting over

het gebiedKardinge heb zien trekken.

De coïncidentie van de eerste melding van

‘Ruigpoot’ in ‘Noorddijk’ (7-44) van deze win-

ter op de website en mijn waarneming van de

opmerkelijke Buizerd in een boompje op het

terrein van de kanoverhuur in het gebied

Kardinge een dag later deed mij concluderen

dat het om dezelfde vogel ging. Foutief naar

nu blijkt. Ik had er beter aangedaan dit eerst

te controleren. Tot mijn verdediging zou ik

kunnen aanvoerendat strikt genomen de

Ruigpoot zich doorgaans niet in Kardinge ver-

toont en dat je het gebied waar het beest zich

wel ophoudt eigenlijk niet goed meer tot

Noorddijkkunt rekenen, ‘Ibissen Thesinge en

Zuidwolde’ geeft de plek beter aan.
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