Wintertelling
roofvogels
De eerste resultaten van januari 2018
Tekst: Jaap Jan Leeuwenburgh, foto’s torenvalk en buizerd: Peter Stam
In het weekend van 13 en 14 januari heeft de roofvogelwerkgroep een eerste inventarisatie van overwinterende roofvogels
in de Krimpenerwaard gehouden. Een dergelijke telling wordt in de Hoeksche Waard al sinds de jaren ‘80 van de vorige
eeuw gehouden en dat heeft daar tot nu toe interessante ontwikkelingen en trends laten zien. Als roofvogelwerkgroep van
de NVWK zien wij een mooie kans om ook voor de Krimpenerwaard een serie wintertellingen van roofvogels op te gaan
bouwen. a

W

e hebben ons voor de telling verdeeld in 4 teams van twee tot 3 waarnemers. Elk team kreeg een gebied ter grootte van
ongeveer twee atlasblokken te tellen. Een atlasblok beslaat een oppervlakte van 5 x 5 km. Een flinke klus, maar we zijn er in
geslaagd de hele Krimpenerwaard en het gebied ten oosten van de Vlist tot de provinciegrens geteld te krijgen.
De weersomstandigheden waren op zaterdag redelijk: voornamelijk bewolkt met zo nu en dan een waterig zonnetje. De zondag was
qua weer een stuk beter, met helder zonnig weer en goed zicht. Van sneeuwbedekking was dit weekend geen sprake. Het grootste
areaal is op de zaterdag geteld. Het oostelijk deel tussen Gouda, Vlist en Schoonhoven en het gebied rond het Beijersche werden
zondag geteld.

K

oploper in aantallen was (niet verrassend) de buizerd. In totaal werden er 124 exemplaren geteld. Weggezet tegen het areaal
is dat 0,73 buizerd per vierkante kilometer. De torenvalk was goede tweede met 57 exemplaren. Gemiddeld 0,33 torenvalk per
vierkante kilometer. De overige waargenomen soorten waren 4 sperwers, 1 havik, een slechtvalk en een rode wouw. Deze laatste
logeert al een tijdje rondom het gebied van de Berkenwoudse Driehoek. De trefkans in het veld voor de laatstgenoemde soorten is
lager dan van buizerd of torenvalk. Waarschijnlijk zijn sperwer en havik dus wel onderteld, maar dat is een beetje inherent aan de
gekozen telmethodiek. Daarbij gaat het niet om absolute aantallen. Er wordt geprobeerd om over een langere periode een trend waar
te nemen.
De bedoeling is om deze telling jaarlijks te gaan herhalen in het weekend dat het dichtst bij de 15e januari ligt. Over deze eerste telling
is qua resultaten niet veel te concluderen. De aantallen aan diverse soorten beantwoorden aan de verwachting die we ervan hadden.
Pas na enkele jaren tellen kan waarschijnlijk wel iets over trends of ontwikkelingen worden gezegd. De gegevens van de telling blijven
in eigen beheer. a

Kaart van de wintertelling 2018. Buizerd en torenvalk zijn veruit het talrijkst.
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