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De Wintertelling van roofvogels in 1978

Inleiding

Wanneer er vogelwerkgroepleden zijn, die op deze wijze een deelgebied voor

hun rekening willen nemen, kunnen zij dit bij mij opgeven.

Naast Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn alle polders langs de

randmeren van Muiden tot Kampen, die globaal genomen boven de rijkswegen
Muiden - Hoevelaken en Hoevelaken - IJsselbrug liggen, geteld.
De telling is gehouden in het weekeinde van 18-19 februari 1978.

Geïnteresseerden kunnen verslagen van voorgaande tellingen vinden in de

Korhaan: 1972 6(3), 1973 7(3), 1974 8(3), 1975 9(5), 1976 10(4) en 1977

11(5).
- - - - —

Telgebieden

Bij de vorige tellingen is Zuidelyk-Flevoland als één telgebied

opgenomen. Er waren toen de volgende trajecten die werden onderzocht,

namelijk de Oostvaardersdiepdyk van Muiderberg tot Lelystad-Haven samen met

de Knardijk vanaf de laatstgenoemde plaats tot de Lage Knarsluis en overig
Zd. Flevoland.

Vanaf 1978 is in verband met de grootte van deze polder het telgebied

opgesplitst in een westelijk en oostelijk deel. Ctt wille van de duidelijkheid

blijft voor de verwerking de polder als één geheel gehandhaafd. De

nummering en verdeling van het totale gebied bleef onveranderd (fig. I.)

Weersomstandigheden

Aanvankelijk zag het er naar uit, dat de telling op 18 februari

letterlijk de mist in zou gaan. Na een goed begin met vrij zonnig weer trok

in de Plevopolders de lucht plaatselijk volkomen dicht en bedroeg het

zicht soms minder dan vijftig meter.

Door te wachten tot de zwakke oostenwind de mist verder verdreef, konden de

gebieden toeh nog worden geteld. Op de plaatsen waar geen mist hing was de

hemel onbewolkt tot licht bewolkt met een zeer goed zicht. De temperatuur
in de vroege ochtend was — 10 C. en liep later op de dag op tot — 2 C.

Op 19 februari was dit respectievelijk - 5 C. en - 2 C, Nu was het de hele

dag helder en zonnig vriesweer met uitstekend zicht bij een matige

noordoostenwind.

figuur 1. Nummering en benaming van de telgebieden

Voor de achtste maal in successie is deze winter de jaarlijkse

telling voor roofvogels gehouden. Bij de interpretatie van de gegevens

dienen we niet uit het oog te verliezen dat deze telling slechts een

momentopname is, zo dicht mogelijk gelegen bij het midden van de maand

februari.

De weersomstandigheden voorafgaand aan de telling kunnen van invloed zijn

geweest en wegtrek hebben veroorzaakt. Een meer ideale situatie zou

ontstaan wanneer het totale gebied maandelijks wordt geteld, zoals o.a. in

de omgeving van Nijmegen gebeurt.

1. Kampen - Elburg 6. Oostelyk Flevoland - westelyk deel

2. Elburg - Harderwyk 7. Idem - oostelyk deel

3. Harderwijk - Nykerk

4« Nykerk - Laren

5. Naarden - Muiden

8. Idem -

9. Zuidelyk Flevoland

noordeljjk deel
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De telling viel midden in een vorstperiode met overheersend noordelijke

tot oostelijke winden, waarbij het matig tot streng vroor. Uit de periode

voorafgaand sun de telling was in de polders plaatselijk nog een licht

sneeuwdek aanwezig.

Methode

Aan de wijze van tellen, zoals die is beschreven in de Korhaan

1973» 9 (5) is niets veranderd.

Resultaten

Tijdens de telling troffen de waarnemers 631 exemplaren aan

(1977: 687). De Torenvalk nam hiervan het leeuwendeel voor zijn rekening,

gevolgd door de Buizerd en de Blauwe Kiekendief.

Zuidelijk Flevoland herbergde de meeste Torenvalken. Zij zaten evenals vele

kiekendieven in beide Flevcpolders geconcentreerd bij de jonge bos-

aanplantingen waaronder ruigte was opgeschoten. Omgerekend voor heel deze

polder was er op elke 508 ha. een Torenvalk aanwezig in Oostelijk Flevoland

was dit 1 exemplaar per 65 ha. en op het vasteland 1 exemplaar per 485

ha.

Ook voor de Blauwe Kiekendief is Zuidelijk Flevoland nog steeds aantrekkelijk.

Behalve de grote aantallen rond de Jonge bossen hielden zij zich evenals

in de aangrenzende polder hoofdzakelijk op in de omgeving van de Knardijk

en in de gebieden met nog resterende velden zoals bij de Lage Vaart.

Van de 133 getelde Blauwe Kiekendieven bezaten 15 exemplaren het 00 kleed.

Het óó percentage in de Flevopolders was 10 % (19/7 ï 13$>)*
++

Opvallend waren de nog aanwezige Bruine Kiekendieven (figuur 2).

Tijdens het onderzoek van Buurma van oktober 1970 en april 19/1 was deze

soort sporadisch aanwezig en werd er voornamelijk in Zuid Flevoland een

enkele vogel gezien. Sindsdien is het aantal broedparen met sprongen

omhoog gegaan.

Volgens mededelingen van het personeel die het jachttoezlcht uitoefent

zouden er het afgelopen jaar minstens 400 paar in de Flevopolders hebben

gebroed. Gunstige voedselomstandigheden en de grotendeels zachte winter

zullen tot het relatief hoge aantal van 22 exemplaren hebben bijgedragen.

Glutz von Blotzheim (19/1) vermeldt dat regelmatige overwintering in

Midden-Europa, alleen uit Nederland bekend is.

figuur 2 Soorten en aantallen roofvogels van de verschillende gebieden

Soort Telgebied Totaal
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De toename van het aantal overwinterende buizerds in Zuidelijk

Flevoland lijkt nog niet tot stilstand te zijn gekomen. Terwijl in de meeste

gebieden minder exemplaren zaten als in andere jaren en ook het totale

aantal lager was als vorig jaar (1977 : 193) waren er in deze polder 7 6%
meer (1977* 25 ex.).

Er zijn meer sperwers gezien dar. bij de voorgaande tellingen.

Meestal bedroeg het aanxal 1-3 exemplaren, nu waren het er 7*

In hoeverre hier sprake is van een groter aantal aanwezige overwinterende

vogels, valt niet op te maken. Een soort als de Sperwer wordt meestal

jagende opgemerkt en de kans dat men hem treft in de tijd dat bij elke

stop de omgeving wordt afgezocht is bijzonder klein.

Enig houvast geven de tellingen van de Vogelwei'kgroep Nijmegen en Omstreken

die vanaf 1975 roofvogels telt. Ook hier zijn meer exemplaren dan bij alle

vorige tellingen gezien (Vosser 1978).
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