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De midwintercensus van roofvogels in 1983

Dick+A. Jonkers

1.Inleiding:

De nummering van de onderzochte terreinen is wel veranderd.

Terreinen die sinds 1981 zijn toegevoegd hebben een apart nummer gekregen (zie

Jonkers 1981 en du Mosch 1982).

Voor de methodiek kan eveneens naar de bovengenoemde publikaties worden verwezen.

2.Weersomstandigheden tijdens de tellingen.

Op één na werden alle telgebieden onderzocht op of rond het weekeinde 15/16

januari, samenvallend met de midwinter tellingen voor watervogels.

Er viel op 15 januari regen, maar het zicht bleef bij de zwaar bewolkte hemel

redelijk. De temperatuur was ca. 6° C en de wind matig noordwest.

De volgende dag was het lichter bewolkt en de overige omstandigheden redelijk.

Twee ploegen telden op 17 januari toen de wind was aangewakkerd tot stormachtig

en gedraaid was naar west.

Het gebied waarin geteld werd is, vergeleken met andere jaren aanzienlijk in-

gekrompen. Het omvat nu het werkgebied van de vogelwerkgroep Eemland en Zuidelijk-

Flevoland. Overeenkomstig de richtlijnen die door de Landelijke Werkgroep Roof-

vogeltellingen werden verstrekt is er hoofdzakelijk in of rond de weekeinden

8/9 januari en 15/16 januari geteld.
De indeling van de telgebieden is onveranderd gebleven zodat vergelijking met

voorgaande jaren mogelijk blijft.
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3.Telgebieden.

De nummering en indeling van de telgebieden ziet er nu als volgt uit.

A Noordelijke Vechtplassen + randgebieden.
1 Kust Muiden-Naarden

2 Bloemendaler + Gemeenschapspolder
3 Aetsveldsepolder, Heintjesrak en Broekerpolder
4 Hilversumse Meent e.o.

5 Wijde Blijk + Loenderveens plas e.o.

6 Dorsewaard + Hoekerpolder
7 Horstermeer, Horn en Kuyerpolder
8 Kortenhoef westzijde
9 Vechtplassen oost + landgoederen
10 Egelshoek
11 Polder Holland en Mijnden

B Het Gooi.

1 Kust van Naarden-Huizen

2 Vesting Naarden

3 Laarder Wasmeer

C Eemland. (Polders van Eemnes-Nijkerk)

D Zuidelijk Flevoland + westelijk deel Oostdijk-Flevoland.

4.Resultaten.

Totaal werden tien soorten roofvogels geteld (tabel 1)
In het Vechtplassengebied waren de aantallen roofvogels laag en gelijkmatig
over de telgebieden verdeeld. Het soortenspectrum bleef beperkt tot Buizerd en

Torenvalk. De Sperwer, een bij dit type telling moeilijk waarneembaar soort komt

in het gebied wel hier en daar voor, maar is onderteld.

De open polders hebbenwanneer er weinig veldmuizen of mollen zijn weinig te

bieden aan roofvogels. Bovendien ontbreken daar hoog opgaande bossen van enig
formaat waar een soort als de Buizerd in kan overnachten.

Langs de randen wordt wel aan deze voorwaarden voldaan. De overgangen herbergen
een grote diversiteit aan prooidieren, wat weerspiegeld wordt door de aantallen
predatoreri die werden waargenomen, (figuur 1)
In het Gooi werden zoals te verwachten was weinig roofvogels waargenomen.
Het gesloten landschap leent zich er niet voor om roofvogels integraal te tellen.
De gekozen open tot half open landschappen zijn de enige waar dit met een rede-

lijke mate van betrouwbaarheid is te doen. Aan de noordflank was de verscheiden-

heid en het aantal het grootst.

Tabel 1: Soorten en aantallen roofvogels tijdens de midwintertelling in 1983.

Aantallen per telgebied

Soort

A. Noordelijke Vechtplassen +

randgebieden B. ’t Gooi

C.Bero-

land

D.Zuid.

Flev. Tdtaai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 1 2

Buizerd 2 1 3 14 1 I 1 2 23 4 3 4 1 1 — 14 174 249

Ruigpootbuizerd - - - - - - - - - 1 - - - — — 1 20 22

Sperwer 2 - - 3 - - - - 4 - - 3 - 2 10 - - 24

Havik 4 1 - 5

Rode Wouw * — — _ — — — — 2 — — — — — — — 2

Bruine Kiekendief 1 — 9 10

Blauwe Kiekendief 1 1 — 3 82 87

Slechtvalk 1 1

Torenvalk 9 1 1 3 1 I 5 2 3 — - 2 1 — 29 - 176 235

Smelleken 1 1
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Het open weidelandschap van Eemland kwam met 59 roofvogels redelijk uit de bus.
De graslanden worden hier nog niet zo intensief beheerd als in het Vechtplassen-
gebied en het grenst aan de bosgebieden van het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug
waar de slaapbossen zijn. De Buizerden uit de Eempolders trekken elke avond naar

de bossen bij Baarn. Zowel in de polders als langs de randen bij bosjes en woon-

erven zijn in het winterhalfjaar vrij veel kleine vogels aanwezig die Sperwers
aantrekken (VWG Het Gooi e.o. 1981). Een bijzondere waarneming werd op 18 januari
bij Eemdijk gedaan. Een wijfjes Sperwer stortte zich op een groep Huismussen en

greep een exemplaar dat echter ontsnapte. De Sperwer zette toen te voet de prooi
na die in een heg kroop en klom deze achterna tot zij niet verder kon. De Huismus

zag toen kans te ontkomen. Voorzover bekend is ditgedrag in ons land nog niet

vastgesteld; in Duitsland zijn slechts enkele meldingen van voetjacht van Sperwers.
(Bollmeier 1983, Jonkers 1983).

Zuidelijk Flevoland was zoals gewoonlijk weer goed voor veel soorten en grote
aantallen. De hoofdmoot van alle roofvogels samen komt voor rekening van dit 48000
ha. grote telgebied. In het centrum van de polder waar zich het uitgestrekte land-

bouwareaal met zijn in deze tijd kale akkers bevindt waren weinig roofvogels
aanwezig, (figuur 2) De dieren zaten geconcentreerd rond de jonge bossen met hun
vaak nog ruige ondergroei en de

nog niet uitgegeven of ontgonnen gebieden.
De talrijkste soort was de Buizerd, die vrijwel overal in het onderzochte gebied
Verd waargenomen. Deze soort was opvallend geclusterd . op de 's-Gravelandse land-

goederen, bij het Naardermeer en in Zuidelijk-Flevoland rond de Lepelaarsplassen
Blocq van Kuffeler en de zuidoosthoek.In Oostelijk—Flevoland gold dit vooral voor

de Hollandse Hout, omgeving Larserbos en de hoek bij het gemaal Lovink, De concen-

traties komen voor op punten waar de slaapplaatsen grenzen aan de voedselgebieden
waar mollen en muizen het hoofd voedsel vormen.

Er zijn twee meldingen van resp. 7 en 5 exemplaren die bij elkaar op de grond
zaten. Dit zou ook kunnen wijzen op het zoeken naar wormen. Onder bepaalde om-

standigheden, vaak in de vroege morgen kan men Buizerden aantreffen foeragerend
op wormen. Weliswaar vertonen deze dieren 's nachts hun grootste activiteit, maar

in de ochtend kunnen nog veel exemplaren bovengronds of vlak aan de oppervlakte
aanwezig zijn. Ook komt het naar boven trappelen van regenwormen door Buizerden

voor (Huurneman 1981). Uit het oostelijk deel van het Vechtplassengebied werd de

aanwezigheid van Buizerden op grasland bij molshopen gemeld.-De Buizerden die in

de Flevopolders langs de wegen werden gesignaleerd werden daar ook aangetrokken
door aas. Zo werden op één plaats twee Buizerden bij een dode haas gezien. Zo'n

foerageergedrag is niet zonder gevaar, de dieren worden vrij gemakkelijk het

slachtoffer van het voortrazende verkeer. (Borrman 1969, Jonkers en de Vries 1977)
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Sociaal slapen van Buizerden werd vastgesteld aan de kust tussen Naarden en Huizen,

waar 8 exemplaren samen overnachten. Vier ervan vlogen over het Gooimeer in de

richting van Almère om daar te gaan foerageren. De dichtst bijzijnde waarneming
t.o.v. deze slaapplaats is die van een aantal exemplaren ten oosten van Almère-

Haven. Een afstand van vijf kilometer.

Het aantal Torenvalken was aanzienlijk hoger dan in 1982. Zowel op het oude land

als in de Flevopolders waren de verschillengroot. Alleen in Zuidelijk-Flevoland
werden bijna drie maal zoveel Torenvalken genoteerd. Het geconcentreerde voor-

komen viel grotendeels samen met dat van de Buizerd.

Ook Blauwe en Bruine Kiekendief waren, vergeleken met de laatste twee jaren tal-

rijker. De Bruine Kiekendieven werden jagend gezien bij de Oostvaarders- en

Lepelaarsplassen. De Blauwe Kiekendieven foerageerden boven dezelfde gebieden en

verder hoofdzakelijk in de bij de Buizerd genoemde terreinen.

In het Gooi werd slechts één Blauwe Kiekendief langs de Gooimeerkust gezien.
Onder elf waargenomen Bruine Kiekendieven bevond zich één exemplaar in mannetjes-
kleed. Van de Blauwe Kiekendieven was 17% in het mannetjes kleed, een percentage
dat overeenkomt met dat van andere tellingen.
Sperwers en Haviken werden zoals te verwachten was nog niet in Zuidelijk-Flevoland

vastgesteld. Het zal nog wel de nodige jaren duren voordat zij daar een geregelde

verschijning zijn. In de veel oudere Noordoostpolder is de Sperwer al een geregelde

verschijning in het winterhalfjaar. Het voorkomen in de overige onderzochte ge-

bieden beperkte zich tot de noordflank van het Gooi, Muiderberg, Naardermeer,

Ankeveen, 's-Graveland en het Laarder Wasmeer.

Dat de Havik zich behalve langs de rand van het zandgebied ook in de moeraster-

reinen ophoudt is niet zo'n vreemde zaak. Sinds enkele jaren zijn er ook vestig-
ingen in het Vechtplassengebied.
De twee Rode Wouwen werden al op 3,4 en 5 januari bij Hollands Ankeveen gezien.
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