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Resultaten van de wintertelling

van roofvogels

Inleiding.

Telgebieden.

Het poldergebied, van Genemuiden tot Muiden werd in de volgende trajecten opgedeeld:

Genemuiden-Kampen, Kampen-Elburg, Elburg-Harderwijk, Harderwijk-Nijkerk, Nijkerk-La-

ren, Naarden-Muiden. Voor het eerste traject gold de Kamperzeedijk als telgrens, voor

de andere de oude Zuiderzeestraatweg tot Hoevelaken en van hier de rijksweg nr, 1 tot

Muiden, De Noordoostpolder in een deel west en een deel oost, waarbij de weg Kampen-
lemmer als telgrens werd aangehouden. Oostelijk Flevoland in drie delen, de Masten-

broekerpolder in twee delen. Zuidelijk Flevoland werd als geheel geteld.

Weersomstandigheden.

Vanaf het begin tot het eind vah de dag was de hemel loodgrijs en viel er regen bij

een matige, west-noordwestenwind, De temperatuur lag rond de 8 C.

Resultaten.

In 1972 nam de subgroep avifauna het initiatief een wintertelling van roofvogels te

organiseren in de polders langs de randmeren van het IJsselmeer van Kampen tot Muiden

en in de drooggemalen polders Zuidelijk en Oostelijk Flevoland (De Korhaan, 6de jrg.

nr. 3). De roofvogeltelling werd deze keer op 18 februari 1973 gehouden. Daar tijdens
de voorbereidingen was gebleken dat er weinig roofvogels in de onderhavige gebieden

aanwezig waren, werd besloten om na te gaan of er een opschuiving had plaatsgevonden

in oostelijke richting. Om deze reden werden de Noordoostpolder, de polder van Kampen

tot Genemuiden en de Mastenbroekerpolder in de telling opgenomen. Van de laatste was

bekend dat er zich rond december 1972 ruim 1300 Torenvalken, vrij grote aantallen

Buizerds, Uilen en andere roofvogels ophielden.

Traj ect; Buizerd Ruigpoot- Blauwe Toren- Sperwer Ransuil Steenuil Smel- Valken

•' C V _* buizerd K.dief valk leken

Genemuiden-Kampen _ 12 a.

Kampen-Elburg 1 -
-

-
- - 1 - -

Elburg-Harderwijk 9 - - 3 - - - - -

Harderwijk-Nijkerk 3 - - 1 - - - - -

Nljkerk-Laren NH, 23 - - 13 1 4 - - -

N aarden-Maiden 5 - - 4 -
.
- - - -

Mastenbr,p,-noord 35 5 16 50 - - - - -

Mastenbr.p.-zuid 33 -
2? 21 - - - - -

Noordoostp.-west 3 - - 1 - - - - -

Noordoostp.-oost 6 - - 1 - - - - -

0.Pievoland-west 2 1 56 3 - - - - -

0.Pievoland-cost 13 - - - - - - - *•• -

0,Flevoland-noord 1
V

— 16 2 __ mm _ mm 1

Zuideli.ik Plevol. — - 26?4 6 1 - — - 16 -

totaal; 134 6 39 112 1 4 1 1 1
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In deze tabel is bedoeld Zuidelijk Flevoland vanaf de dijken en Oostelijk Flevoland

gedeeltelijk.

Aantekeningen.

Zelfs met de t.o.v, het vorig jaar toegevoegde gebieden erbij is het aantal roofvo-

gels beduidend lager dan bij de eerste telling. Een voorname factor was het weer.

Door de gestadig vallende regen werd het waarnemen bemoeilijkt. Bovendien is het niet

onmogelijk dat een deel van de vogels zich schuilhield en onopgemerkt bleef. Dit is

te zien in de aparte tabellen van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, waarin de resul-

taten staan aangegeven van respectievelijk vier op elkaar volgende tellingen, gedaan

vanaf de dijken en van een incidentele zwerftocht.

Het voorkomen van roofvogels in de polders hangt ten nauwste samen met de aanwezig-

heid van Veldmuizen. Groeit de muizenpopulatie, dan nemen de aantallen roofvogels

toe. Zo waren er in juni 1972 van Nijkerk tot Laren ongeveer 120 Torenvalken

vermoedelijk voor het grootste deel broedvogels uit de omgeving met hun jongen. Voor-

al in de Eempolders en in de polder Arkènheem werd requent gefourageerd. Met het af-

nemen van de Veldmuizen verdwenen de Torenvalken. Enkele maanden later vond een mui-

zenexplosie plaats in de polder Mastenbroek, die toen ongekende aantallen roofvogels
tot zich trok. Het zou interessant zijn te weten waar al deze vogels zich bevonden

toen de telling werd gehouden.
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Zuidelijk Plevoland: 14_1_*73 28-1- *7 J 7-2-'73 19-2-*73 Oosteli.ik Plevoland: 17-2-’73

Buizerd 1 1 1 1 Buizerd 18

Bruine Kiekendief 1 2 3 , Bruine Kiekendief 1

Blauwe Kiekendief 4 4 4 1 Blauwe Kiekendief 15

Toronvalk 9 2 3 1

Smelleken 1 - -


