
Jaarverslag roofvogelwerkgroep 2019.

Vanuit de VWG is een subwerkgroep die zich bezig houdt met de activiteiten van de
roofvogels.
Het betreft monitoring van nesten in gebieden van de zak van Zuid-Beveland, de Hals van
Zuid-Beveland en Noord-Beveland.
De gegevens worden op nestkaarten genoteerd, en deze worden verstuurd naar Henk C. en
naar SOVON.
De waarnemingen van roofvogels zijn buizerd, bruine kiekendief, sperwer, havik, boomvalk,
torenvalk en ransuil.
De slechtvalk heeft een aparte werkgroep.
Meer uitgebreide gegevens over roofvogels vind je op www.roofvogelszeeland.nl
Via het snavelpraatje houden de roofvogelaars elkaar op de hoogte van hun observaties in het
veld en delen met elkaar hun ervaring.

Het seizoen
Het verloop van het seizoen speelt een belangrijke rol in het succesvol slagen van het
broedseizoen en het grootbrengen van de jonge roofvogels.
Belangrijk is het aanbod van prooien die ook met seizoenswisselingen te maken hebben.
Te nat of te koud. Te droog of te warm heeft ook zijn invloed en kan per jaar fluctueren.
De winter van 2018-2019 was zeer zacht en zonnig. Er waren zelfs lenteachtige dagen met
temperaturen tussen de 15 en 20 graden celsius!
De eerste helft van maart was onstuimig met veel wind en neerslag. De tweede helft rustig
weer met af en toe een zwakke storing.
Meidagen waren zonnig, maar ook koud. In juni kreeg men tropische dagen en korte, hevige
buien met veel neerslag en wind.
Juli was warm, vrij droog en vrij zonnig met hittegolven van 40 graden celsius!
Augustus begon warmer dan normaal maar halverwege wisselvallig, koel en vrij droog.
(Bron:KNMI.nl)

Buizerd
De buizerd komt veel voor in het Zeeuwse polderland en heeft dit jaar 57 succesvolle nesten
gehad.
Van 13 nesten is onbekend hoe het verlopen is. Geen broedpoging bij 2 nesten en van 14
nesten geen succes geweest. Er waren 98 jongen uitgevlogen waarvan 1 dood onder het nest
lag, deze vogel zat goed in de veren. Voorafgaand was er een depressie met storm en
waarschijnlijk eruit gewaaid.

Werkzaamheden
In het voorjaar waren er werkzaamheden aan de Drieweg tussen Heinkenszand en Nisse.
Er gingen een aantal oude wilgenbomen tegen de vlakte. Maar in een van de bomen was een
buizerdnest die door een paartje baltsende buizerds was bezet.
Een roofvogelaar heeft in overleg met de werkmannen ervoor gezorgd dat de boom kon
blijven staan. Het buizerdpaar heeft nog succesvol een jong groot gebracht.
Zo stond die ene grote wilgenboom met het opvallende nest langs de weg.

Kassencomplex
In de hals van Zuid-Beveland is met succes op een kassencomplex een nest van 3 buizerds
grootgebracht. Helaas was het mannetje tragisch om het leven gekomen. Het vrouwtje kreeg
bijstand van polderbewoners die verkeersslachtoffers brachten voor haar jongen.
Een mooi verslag staat geschreven in de Takkeling van Werkgroep Roofvogels Nederland
door Rien W.
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Torenvalk
De torenvalk heeft dit jaar een goed seizoen gehad want er waren veel jongen uitgevlogen.
Waarschijnlijk een goed muizenjaar geweest. Vorig jaar waren er minder jongen in de kast
groot gebracht.
23 nestkasten waren succesvol. Bij 2 kasten onbekend. In 15 kasten geen broedpoging. Bij 2
kasten niet succesvol geweest. Er zijn dan ook 82 jongen uitgevlogen.

Sperwer
Bij de sperwer waren 9 nesten succesvol. Bij 2 nesten onbekend. Er was bij 1 nest geen
broedpoging. Bij 4 nesten niet succesvol gegaan. Er zijn 18 jongen uitgevlogen.

Havik
De havik heeft 5 succesvolle nesten gehad waarvan 1 niet succesvol was gegaan.
Er zijn 17 jongen uitgevlogen. Later is er een melding binnengekomen van een jonge geringde
havik die als verkeersslachtoffer is gevonden op een afstand van ± 15 km van het nest.
Boomvalk
De boomvalk is geen gemakkelijke vogel om te volgen. Toch zijn er nog 2 succesvolle nesten
gescoord waarvan er 5 jongen zijn uitgevlogen of in de buurt van het nest zijn gezien.

Ransuil
De ransuil houdt zich goed verscholen tijdens het broedseizoen en moet je het hebben van de
roepende jongen. Meestal hoor je ze tijdens de schemering. Er zijn 5 succesvolle nesten
genoteerd waarvan er 12 jongen zijn uitgevlogen.

Bruine kiekendief
Bruine kiekendief broedt steeds meer in het graan en is daardoor erg kwetsbaar.
Er zijn 18 succesvolle nesten waarvan 3 niet succesvol is gegaan. Bij 4 nesten is onbekend.
Er zijn 32 jongen uitgevlogen waarvan 1 dood in het nest is achtergebleven.
Op een graanveld was in augustus een laat broedgeval van een bruine kiekendief.
Dankzij de oplettendheid van een loonwerker tijdens het dorsen kon het nest worden
gespaard.

Twee roofvogelaars
Twee roofvogelaars hebben met een raster van gaas het nest kunnen beschermen tegen
indringers zoals vos.
Twee jongen zijn later gewogen, gemeten, geringd en voorzien van wingtags. Bij de
nacontrole was 1 jong uitgevlogen en de ander lag dood in het nest.
Het jong had tijdens het onderzoek al een flinke achterstand. De sterkste overleeft.
De roofvogelaars en ringers worden bedankt voor hun inzet tijdens het roofvogelseizoen.

Roofvogel coördinator Elly S.




