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Wat is een BMP-telling Roofvogels?
Vanaf februari tot ver in de zomer wordt met een kaart 

in de hand een vast omlijnd telgebied (een zgn. plot) doorkruist. 
Het aantal territoriale roofvogels wordt daarbij in kaart gebracht. 
Het project bestaat uit minimaal zes telrondes, maar daarnaast 
worden ook losse waarnemingen of deelbezoeken waarbij nes-
tindicerende waarnemingen of territoriaal gedrag wordt gezien 
meegenomen in de totalen.

D BMP-plots
Wij hebben voor de BMP twee plots geïnventariseerd. Het 

eerste plot (polders Achterbroek e.o.) ligt ruwweg tussen Gou-
da, Het Beijersche, Berkenwoude, Lageweg en Gouderak. Het 
tweede gebied (polders Lekkerkerk en Ouderkerk e.o.) ligt tus-
sen Berkenwoude, Ouderkerk aan den IJssel, Krimpen aan de 
Lek en Lekkerkerk. 

Wat telt er en wat telt er niet
De BMP werkt volgens een vaste methodiek die in een 

door SOVON opgestelde handleiding wordt beschreven. De 
standaardmethode is de uitgebreide territoriumkartering. We 
brengen met de telling niet het aantal waargenomen nesten, 
maar het aantal territoria binnen het plot in beeld. Een territorium 

waar een broedpoging is gedaan, maar dat niet geleid heeft tot 
een nest (met jongen) kan dus ook een plekje op de uiteindelijke 
overzichtskaart krijgen. Dit is afhankelijk van het aantal en het 
type waarnemingen dat is gedaan.
Voorbeeld: een overvliegende havik telt niet, maar een roepende 
havik telt wel. Ook een (baltsend) paartje, vervoer van voedsel 
of ontlasting telt. Dit allemaal binnen door SOVON per soort 
vastgestelde datumgrenzen. Zo telt de havik tussen 1 februari 
en 15 juni. De boomvalk, die later arriveert, tussen 1 mei en 31 
augustus.
Voor een zo volledig mogelijk beeld werden voor de totalen ook 
vermeldingen op https://krimpen.waarneming.nl/  van roofvogels 
die territoriaal of nestindicerend gedrag vertoonden meegeno-
men in de resultaten. Iedereen kan dus een bijdrage leveren aan 
dit onderzoek door bij roofvogelwaarnemingen het waargeno-
men gedrag erbij te noteren. Alle waarnemingen van nestindi-
cerend of territoriaal gedrag maken het beeld steeds completer. 
Vooral bij soorten als sperwer die niet zo snel opvallen is dit van 
belang. Waarnemingen van sperwers die voedsel transporteer-
den in de juist periode hebben ervoor gezorgd dat er in 2018 en 
2019 territoria konden worden vastgesteld.
Wat opvalt is dat het aantal territoria van de buizerd fors is toe-
genomen ten opzichte van 2018. Daarbij is opgemerkt dat de 

BMP Roofvogels 2019
Het tweede seizoen van een hopelijk lange reeks
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De Roofvogelwerkgroep is dit voorjaar voor het tweede achtereenvolgende jaar op pad geweest voor het Broedvogel 
Monitoring Project (BMP) Roofvogels.  a
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buizerds opvallend vroeg met jongen waren dit jaar. Waarschijn-
lijk zijn zij vroeg begonnen in een mooi vroeg voorjaar. Ook het 
aantal torenvalken en bruine kiekendieven laat een flinke stij-
ging zien. Deels zal dit te maken hebben met een groter aanbod 
aan prooi, maar gebiedskennis van de tellers en meer bruikbare 
waarnemingen via https://krimpen.waarneming.nl/ spelen hierin 
ook een rol. Dank daarvoor aan de indieners ervan.
Over de slechtvalk valt nog te melden dat de waargenomen ter-
ritoria niet hebben geleid tot een broedgeval of zelfs vliegvlugge 
jongen. In zowel de Stormpolder als polder Schuwagt bleef het 
dit jaar bij dappere pogingen.
In onderstaande tabel staan de aantallen per soort per plot en in 

totaal weergegeven. Daarbij zijn ook de totalen van het eerste 
telseizoen 2018 meegenomen. Het is de bedoeling dat deze ta-
bel gaat uitgroeien tot een meerjarige reeks.

Heb je na het lezen van dit verhaal zin om volgend voorjaar 
met ons mee te doen? Meld je dan aan bij de Roofvogel-

werkgroep. Een extra paar enthousiaste oren en ogen zijn altijd 
welkom. Maar ook als je je niet aansluit bij de Roofvogelwerk-
groep, kun je toch een bijdrage leveren aan dit project door bij 
roofvogelwaarnemingen op https://krimpen.waarneming.nl/ het 
waargenomen gedrag te noteren. Ook dit jaar bleek dat deze 
waarnemingen zeer nuttig zijn. a
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# Boomvalk Bruine 
kiekendief

Buizerd Havik Sperwer Slechtvalk Torenvalk

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Polders Achterbroek e.o. 2 1 1 3 11 13 2 1 2 1 0 0 2 7

Polders Lekkerkerk en Ouderkerk e.o. 1 1 0 1 4 7 1 1 0 1 1 2 3 5

Totaal 3 2 1 4 15 20 3 2 2 2 1 2 5 12


