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Resultaten van de Roofvogeltelling 1974

Inleiding:

Telgebieden:

De indeling van de telgebieden bleef gelijk aan die van voorgaande jaren,
In de polder Mastenbroek en de Noordoostpolder werd geen telling uitgevoerd.
Deze werden in 1973 geteld om na te gaan of er in verband met de grote

mulzenrijkdom in eerstgenoemde polder verplaatsingen hadden plaatsgevonden
die de telling in de andere terreinen konden beïnvloeden.

Weersomstandigheden:

Op de eerste dag was de wind zwak en kwam uit Zuid West, de zon scheen de

hele dag aan een licht-onbewolkte hemel. Temperatuur; 8 - 9 0 C.

De tweede dag zette op dezelfde wijze in, al was het dan aanzienlijk kouder

( + C) en waalde er nu een zwakke wind uit Zuidoost-Oost,

Evenals in februari 1973 en februari 1972 werden alle roofvogels en uilen

geteld, die zich ophielden in de polders langs de randmeren van Kampen tot

Huiden alsmede in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland (zie ook KORHAAN

1972 no. 6 pp.3 en KORHAAN 1973 no.7 pp. 3).
Het ligt in de bedoeling deze telling nog enkele jaren ce continueren om

op deze wijze uit te zoeken hoe groot de betekenis is voor het winter-

voorkomen van roofvogels.



Tegen 12 uur trok de bewolking samen en vormde zich een mist, die soms het.

zichttot 100 meter beperkte. Later trok deze weer enigszins op, De hierdoor

ontstane situatie werd ondervangen door meer en langer te stoppen en

gebruik te maken van opklaringen.

Aantekeningen:

Een soort die op de lijst ontbreekt, is de Zeearend, Geen van de tellers in de

Flevopolders had er een gezien. Afgaand op mededelingen van diverse waarnemers

die de polders regelmatig bezoeken, zouden zich hier 3 exemplaren ophouden.

Van de Velduil werden 24- exx. waargenomen. Ongetwijfeld zijn de aantallen die

in werkelijkheid aanwezig waren veel hoger geweest. Wij worden hierin gesterkt
door twee feiten. Bij het terugrijden op een doodlopende weg tussen geploegde
kavels vlogen uit de enigszins met ruigte bedekte slootrand twee exemplaren op.

Déze waren op de heenrit niet gezien. Nadat was gestopt en daarna langzaam werd

opgetrokken vlogen nog twee uilen op. Op het dijkvak Nijkerk - Harderwijk telden

wij drie exemplaren. Er zaten in dit gedeelte echter ca, 30 exemplaren
(mond. neded, J.de Lange), Ruim voor de telling merkten zowel vogelliefhebbers
als personeel dat in de Flevolanden werkzaam was, op dat het er "stikte" van de

roofvogels. Bovendien zouden zeer veel muizen aanwezig zijn,

De tabel geeft aan dat daar 4-20 roofvogels en uilen werden geteld (1973: 61

en 1972: 268). Het aantal Torenvalken zou de weken voor de telling snel zijn

teruggelopen (schrift,meded, J.Taapken). Als mogelijke oorzaak geeft de schrijver
aan het zachte weer, waardoor zij aan territoriumvorming gaan denken en op zoek

gaan naar een broedplaats, In Zuidelijk Flevoland zijn door ingebruikneming van

gronden voor de landbouw een aantal kasten verdwenen. Aan de zijde van het Oost—-

vaardersdiep bleef de situatie onveranderd (mond,meded, B, van Poelgeest).

In de "oude" polders op het vasteland werden betrekkelijk weinig roofvogels

gezien.

Resultaten:

Traject Buizerd Ruigpoot-
buizerd

Blauwe kiek. Bruine kiek. Torenvalk Havik

I 4- — — — 3
II 15 - - — 5 1

III 5 -
— — 15 —

IV 35 1 2 2 34- —

V 5 - — — 3 —

VI 10 2 37 — 4-5 —

VII 32 - 1 — a —

VIII 11 — 16 — 36 —

IX 6 - 80 2 76 -

tot. 123 3 136 U 258 1

Traj ect Sperwer Smelleken Velduil Ransuil Steenuil Totaal

I — —
_ _ 1 8

II 2 1 — —
— 24-

III — - — —
— 20

IV - 1 1 1 2 79
V — — — — 8

VI — 1 16 — — 111

VII — — — — IK

VIII — — —
— — 63

IX 1 - 7 -
- 172

tot. 3 3 24 1 3 559
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Op êên na werden de Buizerden in Zuidelijk Flevoland alle in de polder

langs de randmeren gezien. Mogelijk ligt er verband tussen het op dit

moment rijke voedselaanbod en de slaapbossen op de Veluwe.

Over het algemeen was het opmerkelijk dat zich boven de geploegde kavels

geen roofvogels opiJ.elden; hele van de polders waren hierdoor

roofvogelloos. Als er wel roofvogels zijn jagen ze boven de kavelsloten

waarlangs nog enige ruigte is overgebleven en waar verdreven,zoogdieren
zich zouden kunnen ophouden.

Aan deze telling hebben de volgende personen hun mede- . erklng verleend:

mevr.E.Blonet-Houlllier; J.L.A.Blonet; A.Bode; B,Bokhorst; mej .C.Cohen;

W.E.Cohen; R.van Couwelaar; mevr.H.E.Disselkoen-Piepers; mej.P.H.van

Donkersgoed; mevr.L,J.Dwars-van Achterbergh; N.J.Dwars; mej.W.Giesenkoch;

J.A.Guldemond; mevr.A.C.Hartlief; mevr.M.W.Heise-Schipper; A.G,Helse;

D.A.Jonkers; Th.A.Kemper; J.Koel; mevr.C.A.Oosterhuis-Hogenbirk; ~

P.van der Poel; B.van Poelgeest; S.H.Poelstra; H.van der Pol; D.J.M.Ras;

mevr.H.W.Reddlngius-Schreuder; F. de Roder; mej.H, de Rooij;,

mej.C.M.T.l.Rosier; L.F,Rijnja; mej.S,Schipper; H.M,Bitters; J.Taapken;

H, ten Veen; Ï.S.Vogel; P.Vos; I.van Woersem,

D» A» J
•

Verklaring der Traject-cljfercodea;

I Kampen - Elburg
II Elburg Harderwijk

111 Harderwijk - Nijkerk

IV Nijkerk - Laren-nh

V Naarden - Huiden

VI Oostelijk Flevoland west

VII Oostelijk Flevoland oost

VIII Oostelijk Flevoland noord

IX Zuidelijk Flevoland

ALLE KOPIJ WORDT NOG STEEDS INGEWACHT OP HET ONDERSTAANDE ADRES:

SIA SCHIPPER

SÜMATRALAAN 33

HILVE RSUM

Kopij voor de volgende Korhaan dient op 8 mei a.s, aanwezig te 'zijn.


