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Dit jaar heeft de roofvogelwerkgroep, die in 2017 is gestart, een begin gemaakt met het Broedvogel Monitoring Project
(BMP) roofvogels. Bij deze Sovon telmethode wordt regelmatig een rondje door hetzelfde gebied gemaakt en worden
de ontwikkelingen rondom het baltsen, bouwen en/of bezetten van nesten, het leggen van eieren en het opvoeden van
jongen gevolgd. In het volgende nummer van de Waardvogel zal worden ingegaan hoe zo’n BMP werkt, en zullen de
resultaten met jullie worden gedeeld. Niet elk nest leidt tot een broedgeval, en niet elk broedgeval eindigt met levende
jongen, maar een aantal wel. In dit nummer kunnen we, vooruitlopend op de uitkomsten van de BMP, alvast een paar leuke
waarnemingen melden. En de beleving van de waarneming was alvast een mooie beloning!
In het februarinummer van dit jaar zijn de eerste resultaten van de wintertelling van roofvogels gepubliceerd. Het was bar koud,
maar een blauwe lucht en een zonnetje maakten de dag toch goed. De wintertelling leverde al een interessant aantal overwinteraars
op. Dat leidde tot een hoge verwachting van nageslacht later in het jaar; een mens mag hoop hebben nietwaar? Maar niet elke
overwinteraar broedt in Nederland. Daar staat tegenover dat een aantal trekvogels wel weer in Nederland broeden. a

Boomvalk in de mast en in de vlucht, foto’s: Jan de Smit

J

onge slechtvalken
In het juni nummer is al stil gestaan bij een succesvol broedgeval
van de slechtvalk in de stormpolder. Deze vogel broedde voor het
derde opeenvolgende jaar nabij een loods op het industrieterrein
Stormpolder in Krimpen aan den IJssel, waar vier jongen werden
grootgebracht, die allen zijn uitgevlogen.

J

onge boomvalken
De boomvalk is geen overwinteraar. Hij (en zij) arriveren in april,
baltsen en bouwen een nest. In mei broeden de vogels hun eieren
uit, en in september vertrekken zij weer naar warmere oorden met
name in Afrika. De boomvalk is goed te herkennen aan zijn oranje
dijbeenveren (de ‘broek’). De boomvalk jaagt veel op libellen. Het
is een imposant gezicht hoe de boomvalk zweeft, duikt en als het
ware danst in de lucht om zijn prooi te pakken. Overigens bidt de
boomvalk nagenoeg niet, dit in tegenstelling tot de torenvalk, die
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men daar juist heel goed aan herkent.
Begin mei werd tijdens een BMP-telling een paring van
boomvalken waargenomen in een hoogspanningsmast (hsm)
nabij het fietspad aan rand van het EZH-bos. Deze bijzondere
waarneming was aanleiding voor ons om vaker terug te komen
om de verdere ontwikkelingen gade te slaan. De eerste keer dat
we er heen gingen, werden we bijna op het verkeerde been gezet.
Bij nadering van de mast dachten wij toch duidelijk het geluid van
een boomvalk te horen, die op een nest neerstreek op de onderste
traverse van de hsm. Na wat turen door de verrekijker bleken het
kraaien te zijn. Dat was een nogal teleurstellend, want we hadden
duidelijk boomvalken gehoord. Deze bleken te nesten in dezelfde
hsm, maar aan de andere kant op de bovenste traverse van de hsm.
Gelukkig maakten ze geluid, anders waren we weggegaan met de
gedachte dat er alleen maar kraaien zaten. Blijkbaar zaten er dus
twee nesten in dezelfde hsm. De één bezet door kraaien en de
andere door boomvalken!
Bij een van de volgende waarnemingen bleken de kraaien
vertrokken. Het nest van de boomvalk zit erg hoog in de mast en
als de boomvalken achter op het nest zaten, zag je ze niet en dan
moest je wat geduld hebben tot ze van het nest afvlogen. Ook als
ze ergens anders op de mast zaten, was het soms moeilijk om ze
waar te nemen vooral bij grauw en grijs weer. De bovenzijde van
hun verendek heeft dezelfde kleur als de hsm, namelijk leigrijs. Half
juni zagen we prooioverdracht van de jagende boomvalk aan de
broedende boomvalk op het nest. Een maand later zagen we een
volwassen boomvalk een juveniel voeren. De eerste constatering
dat we hier met een succesvol broedsel te maken hebben!

Tijdens latere bezoeken zagen we de juveniele boomvalk veel
vliegoefeningen doen. Dit gaat altijd gepaard met veel geluid.
De juveniel houden het nog niet zo lang vol als de volwassen
boomvalk. In de regel is het tien minuten vliegen en dan minstens
twintig minuten rust. Bij het laatste bezoek op 19 augustus zijn
drie juvenielen waargenomen. Een die al aardig kan vliegen en het
ook wat langer volhoudt en twee die nog wat vliegoefeningen te
gaan hebben. Een heel goed resultaat dus!

J

onge buizerds
Half juni zijn drie jonge buizerds op een nest aan de
boezemweg N476 waargenomen. Het nest met vogels is
vanaf het fietspad duidelijk te zien. Een enkel jong dat al flink
van formaat is, slooft zich voor ons uit door opvallend zijn
vliegoefeningen te doen. Hij lijkt er al zin in te hebben om het land
verder te verkennen. Buizerds kunnen zeer gevarieerd van kleur
zijn. Het vrouwtje op dit nest is vrij licht van kleur en dat heeft ze
aan haar jongen doorgegeven. Het is een prachtig gezicht hoe

05.00 uur ’s morgens het bed uit en het groen in. Aanvankelijk
zagen we geen nest, maar wel de buizerdjongen die ondanks hun
grootte en vliegcapaciteit nog naar hun ouders om eten riepen.
Pas enkele dagen later vonden we het goed verstopte nest in
een berkenboom. Rondom het nest vonden we de kale restanten
van een dode haas, een dode eend, volop vogelpoep en enkele
braakballen als stille getuigen van hun aanwezigheid. De foto’s
spreken voor zichzelf. Kijk en geniet!

B

MP-roofvogels
Verder is vermeldenswaard, dat in het zuidoostelijke deel
van de Krimpenerwaard nabij het Loetbos drie jonge vliegende
haviken zijn waargenomen. En nabij de Stolwijkse Boezem zijn
diverse jonge bruine kiekendieven gezien. Of in deze gevallen
sprake is van succesvolle broedgevallen in de Krimpenerwaard
is nog niet helemaal duidelijk. Nieuwsgierig geworden naar de
resultaten uit de BMP-roofvogels voor de Krimpenerwaard in
2018? We kunnen het lezen in de volgende Waardvogel! a

V.l.n.r.: grijze en witte buizerd in Kattendijksblok, foto: Dirk-Jan Saaltink;
wakende moeder langs N476, drie jongen langs N476, grotere juveniele
buizerd langs N476, foto’s: Jan de Smit

de trotse moeder oplettend de omgeving in de gaten houdt om
haar jongen te beschermen. De buizerd kan daarbij erg ver gaan
en soms zelfs voorbijgangers aanvallen. Op 28 mei dit jaar wordt
hiervan melding gemaakt in het Noordernieuws (https://www.
noordernieuws.nl/friesland/buizerd-valt-voorbijgangers-aanin-burdaard-35738/).
Ook aan het Kattendijksblok zijn half juni tenminste twee jonge
buizerds waargenomen, die al aardig waren gegroeid. Dat was
eveneens goed te zien vanaf het fietspad.
In het Steinse Groen heeft een buizerd drie nakomelingen groot
gebracht. Het geluid van de bedelroep van de jonge buizerd,
dat klonk als een wat klagend miauwend geluid, drong via het
openstaande slaapkamerraam naar binnen en lokte ons om
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