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Recente roofvogelliteratuur
Rob G. Bijlsma

Baerdemaeker A. de 2018. Red-necked Falcons Falco chicquera hunting at a 
roost of African Palm Swifts Cypsiurus parvus. Scopus 38: 21-22.
In Zuid-Malawi werd op 18 juli 2013 een paartje Rooinekkies (de Afrikaanse variant 
van het Smelleken) in de buurt van een roestplek van Palmgierzwaluwen gezien. 
In de schemerperiodes werden de gierzwaluwen belaagd. Prooiresten onder de 
roestplek van de valken waren van Huismus, een lokale vinkensoort (Cut-throat) 
en Palmgierzwaluw. Schemerjacht is goed bekend van deze valkensoort, niet dat ze 
Palmgierzwaluwen vangen. (debaerdemaeker@hetnatuurhistorisch.nl). 
Dementavicius D., Rumbitis S., Vaitkuviene D., Dagys M. & Treinys R. 2019. No 
adverse effects on Lesser Spotted Eagle breeding in an area of high White-tailed 
Eagle density. J. Ornithol. 160: 453-461.
In de Baltische staten is de Zeearend sterk toegenomen. Zijn habitatgebruik en 
verspreiding overlapt met die van de drie keer kleinere Schreeuwarend. Er werden 
echter geen nadelige effecten gevonden van aanwezigheid of dichtheid van Zeearenden 
op Schreeuwarend: het broedsucces van die laatste was onafhankelijk van de nabijheid 
van een of meerdere paren Zeearend (binnen 3 km van nest). (rimga.t@gmail.com). 
Harrington K.J. & Bildstein K.L. 2019. Predation of Southern Red Octopus 
(Enteroctopus megalocyathus) by Striated Caracaras (Phalcoboenus australis) in 
the Falkland Islands. J. Raptor Res. 53: 220-222.
Een jonge Caracara ontdekte een octopus in een ondiepe poel op het strand van de 
Falkland Eilanden. Hij pakte één van de poten en begon er aan te sjorren. Twee andere 
jonge Caracara’s gingen meedoen. Een arm van de octopus werd afgescheurd en 
opgegeten. Gezamenlijk wisten ze de octopus met een geschat gewicht van 3-4 kg los 
te trekken en op het droge te sjorren. Binnen enkele minuten waren er 31 Caracara’s 
bezig de octopus te ontmantelen en op te eten. Het klusje was in 8 minuten geklaard. 
Jammie. (katiejharrington@gmail.com). 
Henry M. 2018. The changing status of the Pallid Harrier in western Europe. 
British Birds 111: 744-760.
Het zal geen vogelaar ontgaan zijn: Steppekiekendieven worden steeds vaker in West-
Europa waargenomen. In dit overzicht wordt land voor land het aantal waarnemingen 
tegen de tijd uitgezet. Overal is de toename als zodanig geregistreerd. In enkele 
landen wordt gebroed, met name in Noord-Finland (en vorig jaar in Nederland). Er 
wordt gespeculeerd over de mogelijke achtergronden van de toename in West-Europa 
(inkrimping van broedgebied in het zuiden en westen van Europees Rusland?). 
In Rusland is de soort ook noordelijker gaan broeden, in de taiga benoorden de 
steppegebieden. Maar van de Russische broedgebieden is verder niet zoveel bekend, 
afgezien van een 13-jarige studie in Kazakhstan. (harrierman@outlook.com). 
Hernández-Pliego J., Rodríguez C., Dell’Omo G. & Bustamente J. 2017. 
Combined use of tri-axial accelerometers and GPS reveals the flexible foraging 
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strategy of a bird in relation to weather conditions. PLoS One 12(6): e0177892.
‘A bird’? De auteurs bedoelen: Kleine Torenvalk, maar als je dat in de titel zet, lijkt het 
net dat je studie slechts die ene soort betreft (wat natuurlijk ook het geval is) in plaats 
van algemene geldigheid heeft (wat de vraag is). Zo gaat dat in de wetenschap. Los 
daarvan: leuke studie opgeschreven in kleren-van-de-keizer-taal. In feite keken ze naar 
jachtgedrag en terreingebruik met behulp van dataloggers die ze op de valken hadden 
gezet. De loggers konden alleen uitgelezen worden na hervangst van de valken (4 
mannen, 2 vrouwen). Tijdens de studieperiode van 3-24 juni 2014 gebeurde hervangen 
1-3x per vogel (gemiddeld 2x); na het broedseizoen werd de logger met tuigje 
verwijderd. Dat alles netjes afgeregeld met vergunningen, maar – zoals gebruikelijk 
– zonder een woord te reppen over de effecten van een datalogger met harnas op de 
vogel. Wetenschappers gaan er stilzwijgend vanuit dat zolang het gewicht van een 
zender of logger niet de 5% van het lichaamsgewicht overstijgt, alles koek en ei is en 
de vogel zich normaal gedraagt. Dat wéten ze niet, en onderzoeken ze niet (of zelden). 
Noch een woord over de effecten van frequente hervangst in zo’n korte tijdsspanne. 
De studie laat zien dat Kleine Torenvalken hun vlieggedrag laten afhangen van 
zonnestraling: pendelen tussen kolonie en jachtgebied ging ’s ochtends vliegend, later 
op de dag zwevend en schroevend (warmer en meer wind), en tegen het eind van de 
dag weer vliegend. In het jachtterrein kunnen ze kiezen voor jagen vanaf een zitpost 
of jagen door te bidden; het eerste doen ze ’s ochtends en aan het eind van de middag, 
bidden vooral overdag. Dat laatste heeft te maken met aantrekkende wind en hogere 
temperatuur overdag. Mannen spenderen meer tijd en energie aan vlieggedrag (wat 
logisch is, want voor belangrijk deel verantwoordelijk voor prooiaanvoer, terwijl 
vrouw meer bij nest blijft), wat overigens verder in de figuren en tekst niet meer tot 
uitdrukking komt (hier wordt alleen over ‘valken’ gesproken, niet over man of vrouw). 
Sowieso is het gebruik van termen als ‘energetische kosten’ curieus, omdat ze die niet 
gemeten hebben (ze gebruiken uitsluitend afgeleiden, zoals vleugelslagfrequentie, tijd 
besteed aan vliegen/zweven of bidden/zitten), onder de kennelijke aanname dat daar 
verschillen in energetische kosten aan verbonden zijn. Die aanname is waarschijnlijk 
terecht, maar het zou mooi zijn geweest als ze het écht hadden onderzocht. Dat laatste 
is gedaan door Serge Daan en zijn promovendi (Dirkjan Masman, Cor Dijkstra, Theo 
Meijer) en raad eens: hun studies – die exact hetzelfde laten zien als onderhavige, 
maar dan echt onderzocht op het gebied van energetische kosten – worden niet eens 
aangehaald. Wat zegt ons dat? Is eerder onderzoek irrelevant, is onderzoek gedaan 
in de jaren tachtig van de vorige eeuw überhaupt iets waar je niet naar kijkt, is het 
vermelden van dat onderzoek (zeker als de resultaten gelijk zijn) niet opportuun omdat 
daarmee jouw ogenschijnlijke ‘nieuwe’ bevindingen opeens niet ‘nieuw’ blijken te 
zijn (en dat is erg, want herhalen wat eerder is gedaan is geen wetenschap waar je mee 
kunt aankomen in leuke blaadjes)? Raadselachtig. Maar los daarvan: wie door alle 
aannames, rook en turbotaal heen kijkt, ziet toch wel resultaten die enig biologisch 
hout snijden. (jhpliego@edb.csic.es). 
Johnstone S. & Earl T. 2018. Common Starlings forming ‘baitball’ in response to 
an attack by Peregrine Falcon. British Birds 111: 765.
Spreeuwen vormden een compacte bal (in de trant van wat vissen doen die door een 
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predator worden belaagd) toen ze door een Slechtvalk werden aangevallen. De valk 
was niet succesvol. (stevejohnstone@manx.net). 
Katzenberger J., Gottschalk E., Balkenhol N. & Waltert M. 2019. Long-term 
decline of juvenile survival in German Red Kites. J. Ornithol. 160: 337-349.
In Duitsland werden >29.000 Rode Wouwen geringd, die tezamen tussen 1970 
en 2015 rond de 1500 terugmeldingen opleverden. De overleving van juvenielen, 
gebaseerd op deze dataset, daalde met meer dan 40% in die periode. Maar ook de 
overleving van subadulte en adulte Rode Wouwen ging achteruit, weliswaar minder 
sterk (-0.26% per jaar), maar niettemin onmiskenbaar. De ruimtelijke en temporele 
verspreiding van doodgevonden juvenielen wijst op een toenemende sterfte in de 
broedgebieden (maar van 60% van de vondsten bleef de doodsoorzaak onbekend). 
Overigens speelt hier een ander probleem doorheen, iets wat ook bij veel andere 
vogelsoorten werd gevonden: de kans te worden teruggemeld is sterk gedaald in de 
loop van de tijd (met uitzondering van de laatste paar jaar). De toegenomen sterfte 
van juvenielen wordt in verband gebracht met toenemende predatie door Haviken 
en Oehoes (beide toegenomen in dichtheid), die van adulte Rode Wouwen met sterk 
gestegen frequentie van aanvaringen met windmolens vanaf de jaren negentig. (jakob.
katzenberger@hotmail.com). 
Leest M. van 2019. Hoornaar in steenuilenkast. Uilenwerk 122: 5.
Een mannetje wespendief (getuige foto) duwde een steenuilenkast uit de boom; die 
kast bevatte het nest van een hoornaar. Na de kast opengetrokken te hebben deed de 
wespendief zich te goed aan het wespenbroed.
Madden K.K., Rozhon G.C. & Dwyer J.F. 2019. Conservation letter: raptor 
persecution. J. Raptor Res. 53: 230-233.
Roofvogelvervolging is nog steeds – en overal – een probleem. Dat is inclusief 
handel in (delen van) roofvogels voor de roofvogelhouderij (roofvogels als huisdier 
en statussymbool) en veronderstelde medicinale of magische werking. Dat het om 
fenomenale aantallen gaat bewijzen wel de bijna 900.000 inbeslagnames door de 
douane van de VS in 2005-14. Het is een miljarden-business. Er is wel wat aan 
te doen, zoals de historie heeft laten zien. De massaslachtingen op plekken waar 
roofvogels gestuwd passeren tijdens de trek zijn goeddeels verleden tijd (maar 
denk aan Batumi, waar nog steeds fors wordt geschoten en gevangen), de wettelijke 
bescherming is grosso modo effectief gebleken (zeker in westerse landen), lokale 
initiatieven van vrijwilligers hebben veel goeds voortgebracht (denk aan bescherming 
van rustplekken van Amoervalken in India) en een aantal gifsoorten is uitgebannen 
(maar vele andere zijn geïntroduceerd en massaal in gebruik, óók met grote gevolgen 
voor de leefomgeving inclusief roofvogels). Het blijft zaak alert te blijven. (kristin_
madden@fws.org).
Masterov V., Romanov M. & Sale R. 2019. Steller’s Sea Eagle. Snowfinch 
Publishing, Coberley. Gebonden met stofomslag, 384 pp. (Te bekomen via 
Natural History Book Service). £39.99 (ongeveer 45 euro).
Dit is de bijgewerkte vertaling van een Russisch boek dat in 2014 verscheen en de 
levensgeschiedenis van Stellers Zeearenden, het grote broertje van de Zeearend, 
beschrijft. Wij vinden Zeearenden al vliegende deuren (3-7 kg, 1.9-2.4 m spanwijdte), 
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maar Stellers Zeearenden zijn daar de overtreffende trap van (5-9 kg, spanwijdte 2.0-
2.8 m). Voorwaar een spectaculair beest, met z’n zwart-witte verenkleed en joekel van 
snavel. Dat die snavel in staat is een mensenvinger af te knippen is een mythe, maar 
de auteurs wijzen er wel op dat een onoplettende roofvogelaar aanmerkelijke schade 
kan oplopen. Alles aan dit beest is overtreffende trap: zelfs de bescherming van nesten 
tegen predatie vergt een beerbestendige metalen tube rond de stam op meer dan twee 
meter hoogte; daar kunnen onze marterbestendige boomprotheses nog een puntje 
aan zuigen. Het boek is een klassieke monografie, met een uitbundige hoeveelheid 
biologische gegevens over verenkleden, energiehuishouding, verspreiding en 
talrijkheid, dispersie en trek, habitat- en nestkeus (geen voorkeur voor bomen hoger 
dan de omringende, wel voor dikke bomen), broedbiologie, genetische diversiteit van 
de populatie broedend op het Sakhalin Schiereiland, sterftefactoren en bescherming. 
Maar het is veel meer dan alleen een opsomming. Er worden constant pogingen 
gedaan de bevindingen in een evolutionair of ecologisch kader te plaatsen, en 
vergelijkingen getrokken met andere zeearendsoorten. De gegevens worden op allerlei 
manieren uitgewerkt, telkens met een biologisch betekenis. Wat dat betreft steekt deze 
monografie ver uit boven vele andere, die alleen een opsomming van feiten geven 
zonder verdere duiding of analyse.
De soort heeft een beperkte verspreiding langs de kusten van de Zee van Ochotsk en 
de hooglanden van Koryak, het Kamtsjatka Schiereiland, de monding van de Amoer 
Rivier en Sakhalin. In de afgelopen 20 jaar zijn stand en reproductie van kustbewonende 
arenden goeddeels gelijk gebleven, maar op Sakhalin (oorzaak onbekend) en langs de 
rivieren in de beneden-Amoer (hogere voorjaarsvloeden in laatste jaren, waardoor het 
water troebeler wordt en het jachtsucces afneemt) lopen steeds meer broedplaatsen 
leeg. Hoewel deze soort in niet bepaald het vriendelijkste klimaat op aarde leeft is de 
hoeveelheid veldgegevens verzameld door Russische onderzoekers fenomenaal. Zelfs 
de vliegcapaciteiten zijn – met behulp van een gezenderde vogel in gevangenschap 
– nader bekeken en gekwantifceerd. Die gegevens worden vervolgens vergeleken 
met het tijdsbudget van vogels in het wild, en dat dan weer gesplitst naar adulte en 
sub-adulte vogels. Per dag besteedt een volwassen vogel slechts enkele procenten 
van zijn tijd aan vliegen, niet zo gek gezien de ongunstige verhouding gewicht versus 
vleugeloppervlak en het ontbreken van thermiek in de broedgebieden in het Verre 
Oosten (maar wel weer sterke stuwwinden). Het voorkomen van Stellers Zeearenden 
in kustgebieden met krachtige winden is dan ook niet toevallig: zonder die wind is 
profijtelijk vliegen een lastige opgave. Dat onvolwassen arenden iets meer vliegen 
kan samenhangen met hun iets langere vleugels (en grotere vleugeloppervlak) dan 
adulte vogels. De jacht bestrijkt logischerwijs langzame prooien (vis en waterwild), 
aangevuld met aas (vooral aangeschoten wild, met loodvergiftiging als potentieel 
neveneffect). Doordat Stellers Zeearenden buiten de broedtijd vaak groepsgewijs 
voorkomen (en zelfs semi-koloniaal kunnen broeden, mogelijk verwante vogels 
gezien hun genetische gelijkheid), is onderlinge piraterij aan de orde van de dag tenzij 
voedsel overvloedig aanwezig is (bijv. paaiende zalmen). Dat gaat er niet zachtzinnig 
aan toe.
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Over deze zaken, en vele meer, wordt uitgebreid en uit de eerste hand verslag 
gedaan. Een fascinerend boek, over een fascinerende soort, prachtig uitgegeven met 
honderden kleurenfoto’s, tekeningen, grafieken, tabellen en diagrammen. Het komt 
niet zo vaak voor dat kennis in een voor velen onbereikbaar taalgebied (Russisch) in 
één klap toegankelijk wordt gemaakt. Grijp uw kans.
McCabe J.D. et al. 2018. Prey abundance and urbanization influence the 
establishment of avian predators in a metropolitan landscape. Proc. R. Soc. B 
285: 20182120.
Zie ook Schütz & Schulze, die normale taal gebruiken om hetzelfde te zeggen. 
Voor de rest blijkt dat er in de USA hetzelfde gaande is: sperwerachtigen hebben de 
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stedelijke ruimte geïnvadeerd. Tussen 1996 en 2016 nam het voorkomen van twee 
sperwerachtigen (Accipter cooperii, A. striatus) in Chicago toe van 26% naar 67%. 
Dat vooral op plekken met een groot voedselaanbod. (jmccabe4@wisc.edu). 

Zeearend (Tekening: Jan Brinkgreve). White-tailed Eagle (Jan Brinkgreve).

Meeuwissen G. & Venema J.H. 2019. Tweede broedgeval van de Zeearend in de 
provincie Groningen in 2018. Grauwe Gors 46: 18-29.
Uitgebreid overzicht van een broedgeval van Zeearend in het Zuidlaardermeergebied 
in 2018, met vergelijking met het broeden in 2017. Het ouderpaar was hetzelfde, man 
in zijn 8ste kalenderjaar, vrouw in haar 6de. Ze werden tot en met maart vergezeld 
door hun jong uit 2017, dat echter al vanaf februari steeds vaker werd verjaagd 
door het mannetje. Het jong verdween in maart naar De Onlanden. Zelfde nest 
in gebruik (els, 14 m hoogte). Voedsel werd vooral in natte delen van het terrein 
gezocht (41 prooien gedetermineerd in 2018), overwegend vissen (brasem, karper, 
paling) en vogels (waaronder veel Meerkoeten). Door de droogte eerst bonanza 
vanwege vissterfte, later echter gedwongen verder weg gelegen jachtgebieden te 
bezoeken in verband met voedselschaarste. Onderhoudswerkzaamheden gestart in 
begin augustus verdreven het paar met uitgevlogen jong(en) naar de randen van het 
activiteitsgebied, weg van de nestplek. Er vloog met zekerheid één jong uit (een 
vrouwtje), maar vanaf 14 augustus dook een tweede jong (mannetje) op dat zich 
aansloot bij het ouderpaar met jong. Dit mannetje werd getolereerd, maar ook werd 
vele malen agressie gezien (wederzijds). Dat er van een zó goed gevolgd paar van 



190 De Takkeling 27(2), 2019

een grote vogel als Zeearend niet met zekerheid gezegd kan worden of het mannetje 
wel/niet van het Zuidlaarmeerpaar was, geeft maar aan hoe lastig het is om het aantal 
uitgevlogen jongen vast te stellen zonder het nest te bezoeken. Let wel: in een gebied 
waar honderden vogelaars rondlopen, waar iedereen een camera heeft, waar – zou je 
denken – niets aan de aandacht ontsnapt. Eind 2018 begon het paar met de bouw van 
een derde nest. (gbmeeuwissen75@gmail.com). 
Monti F., Lo Cascio P. & Sforzi A. 2019. Nocturnal activity of insect fauna in 
Osprey nests: insights from video-cameras. J. Raptor Res. 53: 212-214.
Constante video-monitoring van visarendnesten in Corsica bracht aan het licht 
dat de nesten het nest, de broedvogel en de jongen ’s nachts door larven werden 
overzwermd. Dat gebeurde vanaf de eifase tot en met de late jongenfase, waarbij er 
ook óp de Visarenden tientallen larven rondkropen. Bij een nestbezoek (om te ringen) 
werden larven verzameld; het ging om het larvale stadium van Dermestes frischii, een 
afvalverwerker. In theorie zou dat gunstig moeten zijn (prooiresten worden opgeruimd 
en krijgen geen kans het nest overdadig te bevuilen), maar enkele jonge Visarenden 
bleken huidschade te hebben opgelopen, vermoedelijk als gevolg van vraat door de 
keverlarven. Beide jongen vlogen overigens uit. (flaviamonti00@gmail.com). 
Nie H. de 2018. Boomvalken in het Binnenveld in 2018. Pennevluchten 36(3): 
70-71.
Het grootste deel van het broedseizoen van 2018 werden geen broedparen van 
Boomvalk ontdekt in het Binnenveld bij Wageningen, totdat bij late zoektochten op 
30 juli en 12 augustus alsnog op twee plekken uitgevlogen jongen met hun ouders 
tegen het lijf werden gelopen (resp. 1 en 3 uitgevlogen jongen, met nesten in resp. 
eik en hoogspanningsmast). Het kostte heel wat uren om de gezinssamenstelling te 
achterhalen.
Ramos R.F. et al. 2019. Spatial behaviour of Spanish Imperial Eagle Aquila 
adalberti juveniles during the dependence period revealed by high-resolution 
GPS tracking data. J. Ornithol. 160: 463-472.
Spaanse Keizerarenden werden via GPS-zenders op de voet gevolgd na het uitvliegen. 
In die fase, als ze nog afhankelijk zijn van de ouders en zich de kneepjes van het vak 
moeten eigen maken, zijn ze kwetsbaar. De periode dat ze afhankelijk waren van de 
ouders na het uitvliegen varieerde voor tien juvenielen afkomstig van vier nesten 
van 93 tot 153 dagen (gemiddeld 137 dagen). In die periode benutten de jongen 
een vast activiteitsgebied van 232 ha (mediaan). Na 90-100 dagen begonnen ze wat 
onderzoekender rond te vliegen over grotere gebieden. Die uitstapjes liepen op tot 
22 km waarna ze nog dezelfde dag terugkeerden. Er waren echter grote individuele 
verschillen; drie exemplaren sloegen het onderzoekende gedeelte over en vlogen 
gelijk al >1200 km weg, wat ze meerdere dagen kostte. Vrouwen legden gemiddeld 
twee maal langere afstanden af dan mannen. De frequente terugkeer naar de nestplek 
laat zien dat rigide handhaving van de rust rond de nestomgeving in ieder geval tot 
begin oktober moet worden gehandhaafd (zie de analogie met de Zeearenden van 
het Zuidlaardermeer; bespreking van Meeuwissen & Venema in dit overzicht). En 
ook dat nestomgevingen gevrijwaard moeten worden van menselijke invloeden en 
activiteiten. (rita.af.ramos@gmail.com). 
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Rodríguez-Estrella R. & Rivera-Rodríguez L.B. 2019. High prevalence of louse flies 
on Osprey nestlings in a Baja California colony. J. Raptor Res. 53: 142-149.
In een kolonie Visarenden op het schiereiland van Baja-Californië werd gekeken naar 
de mate waarin nestjongen door luisvliegen waren geparasiteerd.  In 65% van 34 
nesten met 45 jongen hadden de jongen 1->9 luisvliegen per individu (bekeken bij 
een leeftijd van 32-59 dagen). Het aantal luisvliegen was onafhankelijk van sekse. Er 
werd geen verband gevonden tussen luisvliegaanwezigheid en reproductief succes. 
(estrella@cibnor.mx). 
Rodriguez B. et al. 2019. Falconry threatens Barbary Falcons in the Canary 
Islands through genetic admixture and illegal harvest of nestlings. J. Raptor Res. 
53: 189-197.
Ontsnapte grote valken op de Canarische Eilanden zorgen voor aanzienlijke genetische 
vervuiling van de lokale slechtvalksoort (Barbarijse). Slechts 54% van de Barbarijse 
Slechtvalken waren in zuiver kleed, de rest toonde tekenen van vermenging van 
met andere valkensoorten (via ontsnapte valkerijvogels). Daar bovenop werden 
enkele nestplekken systematisch leeggehaald door stropers (6 van de 43 gevolgde 
nesten; in totaal 9 jongen geroofd in 2016-17), wat negatieve gevolgen had voor het 
reproductieve succes van deze eilandsoort. (benerguez@gmail.com). 
Schütz C. & Schulze C.H. 2018. Park size and prey density limit occurrence of 
Eurasian Sparrowhawks in urban parks during winter. Avian Research (2018); 
8 pp.
In Wenen werden gedurende 2005-17 in totaal 36 parken elk 9x bezocht in hartje 
winter. Van de parken werd het oppervlak berekend, de prooidichtheid (telling van 
zangvogels van 15-200 g), de verscheidenheid van het kronendek en de onderlinge 
samenhang van dit alles. In 14 van de 36 parken werden Sperwers vastgesteld, maar 
geen enkele in parken kleiner dan 2 ha. Voorkomen van Sperwers hing nauw samen 
met de grootte van het park en het voedselaanbod (zangvogels). (claudia.schuetz@
univie,ac.at). 
Sidorovich A.A., Ivanovskij V.V., Sidorovich V.E. & Solovej I.A. 2016. Landcsape-
related variation in diet composition of the common buzzard (Buteo buteo) in 
Belarus. Slovak Raptor Journal 10: 65-74.
Het voedsel van Buizerds in Wit-Rusland werd bekeken aan de hand van braakballen 
en voedselresten op nesten, in totaal 1965 prooien in 1998-2012. In termen van 
biomassa waren muizen het belangrijkst (49-80% van diëten), gevolgd door andere 
zoogdieren en vogels en afgetopt met kikkers, reptielen en insecten. Naarmate de 
woonplek van Buizerds meer bebost was, nam het aandeel muizen af en de variatie in 
prooikeus toe. (sidorovich.ecofox@gmail.com). 
Tikkanen H. et al. 2018. Habitat use of flying subadult White-tailed Eagles 
(Haliaeetus albicilla): implications for land use and wind power plant planning. 
Ornis Fennica 95: 127-150.
Onvolwassen Zeearend werden in Finland met GPS-zenders gevolgd. Ze verbleven 
voornamelijk in de buurt van hun geboorteplaats, langs de kust en rond eilandengroepen. 
Ze meden goeddeels open zee, bebouwd gebied en landbouw. De mediane vlieghoogte 
boven zee was 20 m, boven land 80 m. De risicohoogte in verband met windmolens 
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varieert van 50 tot 200 m hoogte, waarmee de vogels boven land en langs de kust een 
zeer veel groter aanvaringsriciso lopen dan elders. (hannu.tikkanen@hotmail.fi). 

Zeearend (Tekening: Lydia Barkema). White-tailed Egale (Lydia Barkema).

Tirmizey J. 2018. Sparrowhawk caching food. British Birds 111: 764.
Een sperwervrouwtje werd betrapt bij het rondrommelen in een hulst (30 maart 2018), 
waarbij ze het half-opgegeten karkas van een ekster (?) tevoorschijn haalde. Na 30 
minuten taaide ze af; het karkas bleef achter. De volgende ochtend, nog donker, was 
het weg; de Sperwer kwam om 6.30 u kijken, ogenschijnlijk op zoek naar de prooi. 
(jeannette.tirmizey@hotmail.co.uk). 
Väli U. 2017. Home range size and breeding dispersal of a common buzzard 
(Buteo buteo). Slovak Raptor Journal 11: 111-116.
In ZO-Estland werd een adult mannetje Buizerd per gps-zender gevolgd in 2014-
16. De vogel bestreek 830 ha, met een kerngebied van slechts 210 ha. Naarmate het 
broedseizoen vorderde, nam het activiteitsgebied in omvang toe, maar voorafgaande 
aan de trek nam het weer af. De nestplek verschoof 1.7 km van het ene op het ander 
jaar, van de ene kant van het activiteitsgebied naar het andere. (ulo.vali@emu.ee). 




