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Dit jaar hebben we de telling gehouden over een periode van negen dagen, te weten van zaterdag 11 januari tot en met zondag 
19 januari. De Krimpenerwaard (inclusief Hoenkoop en polder Vlist Oostzijde) is verdeeld onder de tellers volgens de 5 km 

atlasblokken. Het eerste weekend was redelijk droog, maar het waaide hard. Op zondag kwam daar wat regen bij, wat het tellen 
tot een gure exercitie maakte. Toch zaten er ook nog een paar mooie dagen bij en hebben we een record aantal roofvogels geteld 
dit jaar. 

Soort 2018 2019 2020

Buizerd 124 125 169

Torenvalk 57 42 101

Sperwer 4 9 6

Slechtvalk 1 3 6

Havik 1 2 0

Rode wouw 1 0 0

Blauwe kiekendief 0 0 1

Tabel 1: Resultaten wintertellingen Krimpenerwaard

Net als ieder jaar is de buizerd veruit het meest 
gezien. Met 169 waarnemingen  is dit zelfs een 

toename van 35% ten opzichte van de vorige jaren. 
De torenvalk is percentueel meer toegenomen. 
We hebben maar liefst 101 exemplaren geteld, wat 
een toename betekent van 100% ten opzichte van de 
voorgaande twee jaren. Ook hebben we twee maal 
zoveel slechtvalken gezien, al zijn de aantallen 
(zes) hier wat minder groot. Een stabiele soort is 
de sperwer die ook dit jaar een aantal keer ons 
pad heeft gekruist, welgeteld zes maal. De grotere 
variant havik heeft zich dit jaar niet laten zien. Eén 
echte wintergast hebben we op onze lijst kunnen 
bijtekenen. Tijdens onze telling hebben we namelijk 
1 blauwe kiekendief waargenomen. Al met al een 
mooie telling met leuke resultaten.  a

Wintertelling roofvogels
Dirk-Jan Saaltink

Voor het derde jaar op rij heeft de roofvogelwerkgroep een wintertelling gedaan van alle roofvogels in de Krimpenerwaard. 
Door dit jaarlijks medio januari te doen, hopen we een mooie reeks over de jaren heen op te bouwen. Het tellen van de 
gehele waard is een behoorlijke opgave voor zeven man; we zijn daarom heel erg blij met de versterking die de werkgroep 
onlangs kreeg: Peter Both, Martijn Perk en Paul Schrijvershof hebben zich bij de werkgroep aangesloten.  a

Boven: torenvalk in de vlucht; aan de zwarte eindband is te 
zien dat het een mannetje torenvalk is, foto: Dirk-Jan  Saaltink
Links: een vrij lichte kleur buizerd, foto: Jan de Smit


