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Resultaten van de Roofvogeltelling 1976

Inleiding

Telgebieden

De in 1975 niet onderzochte telgebieden Muiden-Naarden en

Kampen-Elburg waren nu wel opgenomen. Verslagen over de tellingen 1971-

1975 verschenen in de Korhaan 1972 (6) 5 5» 1975 (7)»5> 1974 (ö)»5 en

1975 (9)55.

Weersomstandigheden

Op 14 februari waaide er een matige tot krachtige noord-oos-

tenwind, de hemel was over het algemeen zwaar bewolkt en de temperatuur kwam

niet boven de 2’C, De volgende dag was de wind matig en naar noord ge-

draaid, De bewolking was nog steeds zwaar, af en toe was het zelfs zonnig.

Ondanks de zon bleef de temperatuur rond de O’C. schommelen..

Eet zicht op de beide teldagen was goed.

Methode

Aan de methode als beschreven in de Korhaan 1975 (9)55 werd

niets veranderd. Alle medewerkers vermeldden dit jaar by de Blauwe

Kiekendief de verhouding mannetje-vrouwtje. Wat dit laagste aangaat

wil dit alleen maar zeggen dat dit van kiekendieven in + kleed is.

Hieronder kunnen dus jonge óó zitten.

Resultaten

In het onderzochte gebied werden 493 roofvogels en 5 uilen

aangetroffen (figuur 1).
Van de polder Hattum bij Oldebroek kon een deel wegens tijd-

gebrek niet worden geteld. De invloed van het ontbrekende deel op het

totaalbeeld en de aantallen van het telgebied zijn te verwaarlozen.

De beide Flevopolders steken weer met kop en schouder boven de

andere telgebieden uit. Vooral de Torenvalk, Blauwe Kiekendief en Buizerd

waren veel aanwezig, waarbij moet worden opgemerkt dat de aantallen Toren-

valken aanzienlijk lager waren dan in de twee voorgaande jaren.

Van de Flevopolders, alle: jaren in hun geheel geteld, zijn de

aantallen in figuur 2 opgenomen.

Dat er, net als bij eerder gehouden tellingen, weinig uilen werden’

waargenomen is niet verwonderlijk» -Overdag zitten zij meestal goed verscholen

in bosjes of begroeide greppels. Waarnemingen van uilen zijn toevalstreffers.

Voor de vijfde keer werd de jaarlijkse wintertelling van roof-

vogels gehouden. Dit jaar was dat op het weekeinde 14-15 februari.

De polders Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland en de polders aan de

randmeren tussen Muiden en Kampen boven de rijkswegoe Muiden-Hoevelaken

en Hoevelaken-Ysselbrug werden geteld.
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In het aantal Blauwe Kiekendieven zet zich de in 1974 begonnen trend

van toenemende aantallen voort. Deze ontwikkeling, die zich voornamelijk tot

Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland (figuur 3) beperkt, lijkt strijdig met het

afnemende riet- en ruigte areaal.

Boven de nog aanwezige rietvelden of restanten hiervan worden nog

steeds veel Blauwe Kiekendieven waargenomen. Met het ontwikkelen van de

polders worden echter veel jonge bomen aangeplant en bij deze jonge bossen,

die de eerste jaren een explosieve ontwikkeling van de kruidlaag hebben,
houden zich de kiekendieven op.

Van de 183 Blauwe Kiekendieven die werden genoteerd bezaten er 154

het vrouwtjeskleed en 29 het mannetjeskleed. Voor de beide Flevolander was

het totaal percentage mannetjes 16 a /o.

In de winter '69/*7 O werd gemiddeld 29 % gevonden, in ’7O/’7l 29 %en

in *7l/'72 22 a/o. (Schipper 1975).

Figuur 2.

Figuur I.

Trajekt I II III IV V VI VII VIII IX Totaal

Buizerd 29 18 14 6 6 2 39 9 18 141

Ruigpootbuizerd - - -
— — 2 — 2 19 23

Blauwe Kiekendief 1
- - — — 32 16 11 125 185

Bruine Kiekendief
— — — — _ _ 1 1

Torenvalk 6 6 9 5 50 14 16 53 140

Sperwer 1 -
— - —

— 1 2
Smelleken —

— 1 1 1 5
Velduil — — _ 4
Kerkuil — —

_ — 1 1
Totaal 57 24 24 9 9 66 70 59 220 498
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De Buizerd was tijdens de eerste telling in 1972 in grote aantallen

aanwezig. Met uitzondering van 1975» toen in het hele onderzochte

gebied slechts 27 exemplaren werden gesignaleerd, lagen de aantallen in

de andere jaren tussen de 120 en 150.

Op het vasteland zyn de schommelingen over de afgelopen 5 jaar

groter geweest dan in Oostelyk Flevoland (figuur 4).
De aantallen die zijn ongenomen in het blokdiagram hebben betrekking

op de gebieden die elk jaar werden geteld. Zuidelijk Flevoland is nog niet

zo in trek. Wanneer de nu nog jonge bossen eenmaal op hoogte zijn gekomen
zal het aantal ongetwijfeld toenemen.

Figuur
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Verklaring trajectcijfers:

I : Kampen - Elburg
II : Elburg - Harderwijk
111 : Harderwijk - Nykerk

IV : Nijkerk - Laren

V : Naarden - Muiden

VI : Oostelijk Flevoland, westelijk deel

VII : Oostelijk Flevoland, oostelijk deel

VIII : Oostelijk Flevoland, noordelijk deel

IX j Zuidelijk Flevoland

Medewerking aan de telling werd verleend doors A.Bode, K,Breek,

B.E.Cohen, E.Disselkoen-Piepers, O.de Graaf, F,Griffioen, J.A.Guldemond,

J, Harder, A.Hartlief, F.Hoes, P.v.d.Poel, B.v.Poelgeest, H.W.Reddingius-

Schreuder, L.F.Rijnja, F.de Roder, K,Schouten, H.M,Sitters, H.W.de Soete,

K,Visser, Y.S.Vogel.

Geraadpleegde litteratuur: Buunaa, L.S, (zonder jaartal): Inter-

en intraspecifiek vergelijkend onderzoek aan kiekendieven in Flevoland

buiten de broedtijd. Doctoraal scriptie Biologisch Lab, V.U. A’dam,

Schipper, W.J.A., L.S.Buurma en PH,Bossenbroek (1975) ! Comparative study
of hunting behaviour of wintering Hen Harriers Circus cyaneus and Marsh

Harriers Circus aeruginosur■ Ardea 63 s 1~29«

D.A. Jonkers

Figuur 4.


