
Natuur.oriolus
VLAAMS DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR ORNITHOLOGIE - ERK. P706369

2007 - JAARGANG 73(3) - BIJLAGE

A
fg

if
te

ka
nt

o
o

r 
A

nt
w

er
pe

n 
X

Studie

THEMANUMMER
Roofvogels in Vlaanderen

België-Belgique
P.B.

ANTWERPEN X
3/1485

Natuurpunt
Coxiestraat 11, B-2800 Mechelen

Natuur.oriolus
 2007 - JAARGANG 73(3) - BIJLAGE

Studie

Voorplaat: Slechtvalken Falco peregrinus aan de Sint-Gummarustoren te Lier. 
                 Tekening: Gerald Driessens

Natuurpunt is partner
van Birdlife International

VLAAMS DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR ORNITHOLOGIE - ERK. P706369
2007 - JAARGANG 73(3) - BIJLAGE

A
fg

if
te

ka
nt

o
o

r 
A

nt
w

er
pe

n 
X

THEMANUMMER
Roofvogels in Vlaanderen

België-Belgique
P.B.

ANTWERPEN X
3/1485

Natuurpunt
Coxiestraat 11, B-2800 Mechelen

BROEDVOGELS
•  GUY ROBBRECHT, MAARTEN BEKAERT, DRIES VAN NIEUWENHUYSE,  4
 DIDIER VANGELUWE, MICHEL LOUETTE & LUC LENS
 De Slechtvalk Falco peregrinus terug in België, het relaas van een geslaagde 

nestkastenactie
• KRIS VANDEKERKHOVE, AUREL VANDE WALLE, MARC CASSAERT &  17

NOEL LIEVROUW
 Habitatvoorkeur en populatieontwikkeling van Grauwe Kiekendief Circus pygargus in de 

Franse Lorraine : hebben beschermingsacties het gewenste effect ?
• HERMAN BERGHMANS, JORIS BOSMANS, MARC HERREMANS, 25
 PAUL LAEVEREN, LUDO SMETS, JOS VAN KERCKHOVEN & RIGO VERBOVEN
 Vijfentwintig jaar onderzoek naar de broedbiologie van roofvogels en uilen in de 

Zuiderkempen
• GLENN VERMEERSCH, ANNY ANSELIN & KOEN DEVOS 41
 Status en trends van in Vlaanderen broedende dagroofvogels
•  CHRIS COECKELBERGH, JAN GABRIËLS, JOOST REYNIERS EN HERWIG MEES  45
 Broedvoorkomen van de Zwarte Wouw Milvus migrans in Vlaanderen

DOORTREK EN OVERWINTERING
•  MARC HERREMANS & HENRYK T. TUTAK  50

 Roofvogeltrends uit PTT-tellingen in Vlaanderen 1989-2005
• MARC HERREMANS 55
 Wintertellingen van roofvogels in Vlaanderen 1998-2002
• WOUTER FAVEYTS  60
 Schaarse roofvogels in Vlaanderen
• WOUTER FAVEYTS & GUNTER DE SMET 75
 Zeldzame roofvogels in Vlaanderen
• LEX PEETERS 89
 Voorspelbaarheid van roofvogeltrek

NIEUWS UIT DE BOEKHANDEL

VOOR U GELEZEN
WALTER BELIS  120 
Sprokkels uit de literatuur

BESCHERMING EN VERVOLGING
•  WOUTER FAVEYTS  102 

De wettelijke bescherming van roofvogels in Vlaanderen
• WOUTER FAVEYTS 104
 Richtlijnen voor het herkennen en melden van roofvogelvervolging

KORTE BIJDRAGEN
•  DOMINIQUE VERBELEN  108 

Wie weet wat de Slechtvalk Falco peregrinus (‘s nachts) eet?
• MICHEL LOUETTE, ATTILA BANKOVICS  & JAN STEVENS  113
 Roofvogelspecimens: nuttig bij de ornithologische studie
• MICHEL LOUETTE & GUY ROBBRECHT 115
 Een broedende Havik Accipiter gentilis in jeugdkleed
• MICHEL LOUETTE 116
 Sperwer Accipiter nisus : nesten in middelgrote Beuk Fagus sylvatica en 
 interactie met Havik A. gentilis
• MICHEL LOUETTE 118
 Sperwers Accipiter nisus die later hun prooi ophalen

VOORWOORD
GUY ROBBRECHT 1

VOORSTELLING FIR
HET FONDS VOOR DE INSTANDHOUDING VAN ROOFVOGELS (F.I.R.) 2
STEUN AAN HET F.I.R

Dit nummer kwam tot 
stand dankzij de steun van 
Electrabel, Groep SUEZ

V
LA

A
M

S 
D

R
IE

M
A

A
N

D
EL

IJ
K

S 
TI

JD
SC

H
R

IF
T 

V
O

O
R

 O
R

N
IT

H
O

LO
G

IE
 -

 2
0

0
7

 -
 J

A
A

R
G

A
N

G
 7

3
(3

) 
- 

B
IJ

LA
G

E
N

at
uu

r.o
ri

ol
us

TH
EM

A
N

U
M

M
ER

 
R

O
O

FV
O

G
EL

S 

Oriolus-roofvogels-kaft.indd   1Oriolus-roofvogels-kaft.indd   1 24-09-2007   14:54:0124-09-2007   14:54:01



Natuurpunt vzw en Natagora (Reserves Naturelles asbl en Aves) zijn de Belgische 

partner van BirdLife International. Dit is een wereldomspannende natuurbescher-

mingsorganisatie die in bijna 100 landen werkt aan het behoud van natuurwaarden 

en de soortenrijkdom. http://www.birdlife.net

Natuur.oriolus
V L A A M S  T I J D S C H R I F T  VO O R  O R N I T H O L O G I E

w w w. n a t u u rp u n t . b e / o r i o l u s

U I T G AV E  VA N 

Studie

‘Financiële partners van

Natuurpunt Studie en de Vlaamse 

Vogelwerkgroep’

Natuur.oriolus is een voortzetting van het vroegere 
tijdschrift Oriolus

Voormalige redactiesecretarissen:
Voormalige hoofdredacteuren
✞ F. Segers (1935-1957)
✞ F. Grootaers (1958-1980)
✞ H. Meeus (1981-1987)

Voormalig redactiesecretaris
✞ Rogier De Fraine (1988-1997)
✞ Paul Herroelen (1997-1998)

Redactiesecretaris: 
Koen Leysen, p/a Graatakker 11, B-2300 Turnhout  
koen.leysen@natuurpunt.be

Redactie: 
Guy Robbrecht, Koen Leysen, Marc Herremans, Wouter Faveyts, 
Marieke Berkvens

Eindredactie:
Koen Leysen

Wijze van citeren:
Volledig nummer: Leysen K., Robbrecht G. , Herremans M. , 
Faveyts W. & M. Berkvens 2007.
Themanummer Roofvogels in Vlaanderen. Natuur.oriolus, 73 (3), 
bijlage; 124 blz.
Artikel: Herremans M. 2007. Wintertellingen van roofvogels in 
Vlaanderen 1998-2002.  In: Leysen K., Robbrecht G. , Herremans 
M. , Faveyts W. & M. Berkvens 2007. Themanummer Roofvogels in 
Vlaanderen. Natuur.oriolus, 73 (3), bijlage: pp. 55-59.

Oplage 6300 ex.

Abonnement
Wie lid is van Natuurpunt (jaarlijks lidmaatschap € 20) kan voor 
€ 8,5 ook een abonnement nemen op Natuur.oriolus. 
Van Natuur.oriolus verschijnen 4 nummers per jaargang. Indien u bij 
dit abonnementbundel tevens ook inschrijft op Natuur.focus (een 
jaargang kost normaal ook € 8,5) kosten het lidmaatschap en beide 
abonnementen samen slechts € 34,5 in plaats van € 37.
Instituten, verenigingen en bibliotheken kunnen een groepsabonne-
ment zonder lidmaatschap nemen. Dit groepsabonnement kost € 25.
Betaling van het abonnementsgeld kan door overschrijving op het 
rekeningnummer 230-0044233-21. Buitenlandse abonnees betalen 
€ 25 om Natuur.oriolus te ontvangen.
Nederland: € 20 per abonnement, € 50 voor de 3 abonnementen 
samen.

Natuurpunt vzw
Natuurpunt vzw is een vereniging voor natuur en landschap in 
Vlaanderen. Ze telt 65.000 leden en beheert 15.000 hectaren natuur-
gebied. Kerntaken zijn natuurbehoud en -beheer, landschapszorg, 
beleidswerking, natuurbeleving, natuurstudie, vorming en educatie.

Natuurpunt Studie
De kerntaak natuurstudie wordt binnen Natuurpunt uitgebouwd door  
Natuurpunt Studie. Dit omvat o.a. het uitbouwen van thematische en 
taxonomische werkgroepen, netwerkvorming met vrijwillige mede-
werkers in heel Vlaanderen en dienstverlening door professionele 
stafmedewerkers.

Opgelet
Ledenadministratie en abonnementen: 
Natuurpunt, Coxiestraat 11, B-2800 Mechelen  
015/29 72 20, info@natuurpunt.be

Artikels en correspondentie
Manuscripten, brieven betreffende de inhoud van Natuur.oriolus, 
tekeningen en foto’s dienen naar de redactiesecretaris te worden 
gezonden (uitzondering: foto’s bij seizoensoverzichten, zie aldaar)
Boeken die ter bespreking worden aangeboden dienen eveneens 
opgestuurd worden naar de redactiesecretaris.

Books to be reviewed should be sent to the editorial secretary 
Koen Leysen p/a Graatakker 11,B- 2300 Turnhout; 
koen.leysen@natuurpunt.be

Natuur.oriolus ontvangt wisselnummers van Acta Zoologica Lituanica, 
Alula, Ardea, Argus, Aves, Bird Study, Charadrius, Ciconia, Der Falke, Der 
Ornithologische Beobachter, De Takkeling, Die Vogelwarte, Dutch Birding, 
Egretta, Het Vogeljaar, Irish Birds, Le Héron, Journal of Ornithology, 
Larus, Limosa, Mergus, Nos Oiseaux, Ökologie der Vögel, Ornis Sveccica, 
Ornithologische Mitteilungen, Ornithos, Regulus, Scottish Birds, SOVON- 
nieuws, Var Fagelvard, Vogelk. Nachr. Oberösterreich, Vogels

Dank aan Walter Belis voor de Franse samenvattingen en Mike Witt voor 
de Engelse. Marieke Berkvens stond in voor de opmaak van de figuren en 
tabellen en Miguel Surmont en Guy Robbrecht verzamelden de foto's.

Broedbiologie is een cruciaal onderdeel van de levenscyclus van vogels. 
Nesten opvolgen kan dus essentiële informatie opleveren over popula-
ties. Alle studies en foto's van nesten in dit nummer gebeurden met de 
nodige zorg en uitzonderingsvergunningen. 
Het bezoeken of verstoren van vogelnesten (buiten woonerven) is 
immers bij wet verboden in Vlaanderen.

Verantwoordelijke uitgever:
Willy Ibens, Coxiestraat 11, B-2800 Mechelen

ONDERZOEK Natuur.oriolus
68(1):1-5 2NIEUWS UIT DE BOEKHANDEL

Natuur.oriolus
73 (3)

Natuurpunt Winkel Turnhout, Graatakker 11, B-2300 Turnhout, tel. 014/47 29 56, fax 014/47 29 59,
e-mail: winkel@natuurpunt.be        www.natuurpunt.be/winkel

Zondag t.e.m. dinsdag gesloten. Woensdag t.e.m. zaterdag open van 9 tot 12 en 13 tot 17 uur

The Goshawk

Robert Kenward, 2006/12

Boeiende monografie over een indrukwekkende vogel, de 

Havik.

Code :  VOGEUR0226

Prijs : 55,00-

Ledenprijs :  49,50-

Le busard cendré

Alain Leroux, 2006

Een beknopte monografie van de Grauwe Kiekendief.

Code :  VOGEUR0181

Prijs : 17,00-

Ledenprijs :  15,30-

Raptors of the World – A Field Guide

James-Ferguson-Lees & David Christie, 2005

Een veldgids-versie van een standaardwerk met wereld-

klasse

Code :  VOGEUR0131

Prijs : 31,00-

Ledenprijs :  27,90-

The Golden Eagle

Jeff Watson, 1997

De Steenarend in detail in deze erg complete monografie.

Code :  VOGEUR0315

Prijs : 54,00-

Ledenprijs :  48,60-

Herkenning van roofvogels in het veld

Rob Bijlsma, 2006

Een handig determinatieboekje van de 17 Nederlandse 

roofvogelsoorten.

Code :  VOGEUR0179

Prijs : 15,00-

Ledenprijs :  13,50-

The Hobby

Anthony Chapman, 1999

Alles wat je wilt weten over de Boomvalk.

Code :  VOGEUR0480

Prijs : 35,00-

Ledenprijs :  31,50-

Birds of Prey of the Indian Subcontinent

Rishad Naoroji, 2006/12

Een omvangrijk naslagwerk over de 69 roofvogelsoorten 

van India en omgeving.

Code :  VOGAZI0045

Prijs : 62,00-

Ledenprijs :  55,80-

The Spanish Imperial Eagle

Miguel Ferrer, 2001

Een mooie monografie over een zeldzame roofvogelsoort.

Code :  VOGEUR0062

Prijs : 34,00-

Ledenprijs :  30,60-

Oriolus-roofvogels-kaft.indd   2Oriolus-roofvogels-kaft.indd   2 24-09-2007   14:54:5124-09-2007   14:54:51



VOORWOORD Natuur.oriolus
73(3)BIJLAGE: 1 1

Roofvogels hebben altijd al een voorname rol gespeeld in de menselijke cultuur. Hun kracht en vliegvermogen spra-
ken immers tot de menselijke verbeelding en waren het symbool van kracht en macht. We vinden hun afbeeldin-
gen daardoor terug in de mythologie en in de wapenschilden van vele landen. 
Je zou kunnen denken dat zoveel verering onze roofvogels tot zeer geliefde en beschermde vogels zou maken. Niets
is echter minder waar. Eeuwenlang zijn roofvogels het mikpunt geweest van vervolgingen op grote schaal : afschot,
vergiftiging en het roven van eieren en jongen. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat onze roofvogels die slacht-
partij overleefd hebben. Het antwoord ligt voor de hand. Zij waren vindingrijk genoeg om ergens nog een plaatsje
te vinden dat voor de mens onbereikbaar was en waar ze in alle rust konden broeden en hun jongen grootbrengen. 
In de jaren vijftig deden echter de chemische bestrijdingsmiddelen hun intrede in de landbouw. Die bleken veel
effectiever in het verdelgen van roofvogels dan om het even welke methode die voorheen door de mens werd toe-
gepast. Op het einde van de jaren 60 leek het wel of zij voorgoed uit onze contreien zouden verdwijnen.
Wie in die periode roofvogels wou observeren kwam dikwijls van een kale reis terug en moest noodgedwongen
“verre oorden opzoeken“. Misschien is het net die zeldzaamheid die mij met het roofvogelvirus besmet heeft, of
was het George Decrem die mij toen de Grauwe Kiekendief liet ontdekken, of Willy Suetens die Europa rondreisde
om roofvogels te observeren en de basis legde voor heel wat beschermingsacties. Hun enthousiasme werkte zo aan-
stekelijk dat iedereen die met hen in contact kwam zich wel op een of andere manier met roofvogels moest gaan
bezighouden. Roofvogels waren toen bijna heilige onaantastbare wezens. Het zien van een Slechtvalk bv. was toen
voor ieder zichzelf respecterende ornitholoog een uitzonderlijke ervaring die zorgvuldig in het notitieboekje geno-
teerd werd en met het nodige geestrijke vocht gevierd werd. Nu broeden die beesten omzeggens bijna in onze ach-
tertuin,van luxe gesproken!
Nog nooit kenden Slechtvalk, Buizerd, Sperwer en Havik zo een hoge dichtheden in Vlaanderen. Dit hebben we in
grote mate te danken aan het verbod op het gebruik van schadelijke pesticiden, maar zo een wederopstanding was
onmogelijk geweest zonder de aanwezigheid van voldoende prooien. Roofvogels volgen gewoon de voorhanden
zijnde biomassa en bedreigen die op geen enkel moment. Wij zullen dus opnieuw moeten leren leven met hun aan-
wezigheid en hun gedrag moeten aanvaarden.
Onze roofvogels zijn inderdaad terug van weg geweest maar toch moeten we waakzaam blijven. We stellen vast
dat naarmate zij opnieuw talrijker worden ook de vervolging weer toeneemt. De talrijke vergiftigde Buizerds die
vorige winter gevonden werden zijn daar een duidelijk bewijs van. Roofvogels dreigen het slachtoffer te worden van
hun succes. Haviken, Buizerden, valken en uilen worden uit het nest geroofd en een gesloten ring aangeschoven en
worden zo ineens “legaal”. Het is momenteel immers “in” om met een valk of uil op je schouder door de stad te
wandelen. Kwestie van gezien te worden. Dit wordt dan nog gestimuleerd door allerhande zogezegd educatieve
roofvogeldemonstraties die de indruk wekken dat roofvogels huisdieren zijn en even gemakkelijk te houden als hon-
den of katten. Hoeveel zitten er niet te verkommeren in een of andere veel te kleine kooi? Laat ons eerlijk zijn: dit
heeft niets te maken met educatie maar alles met winstbejag. Roofvogels horen niet thuis achter tralies maar in de
vrije natuur. 
Maar de grootste bedreiging voor de toekomst zal waarschijnlijk het verlies aan biotopen zijn. Roofvogels zijn van
nature tamelijk schuw en moeilijk te observeren. Zij hebben een voldoende groot gebied en rust nodig om zich te
kunnen handhaven. De voorbije decennia is onze open ruimte echter alleen maar afgenomen en dus ook de leef-
gebieden voor onze roofvogels. En hoe kleiner de open ruimte hoe groter de recreatiedruk en hoe groter de druk op
de roofvogels. Is er bij ons nog plaats voor de oprukkende Zeearend of Visarend? Is er nog ruimte genoeg voor de
Grauwe of Blauwe Kiekendief?
Het is voor roofvogels niet altijd evident om zich aan de snel veranderende omgeving aan te passen. Willen we deze
prachtige wezens blijven bewonderen dan zal dit afhangen van wat wij mensen met ons milieu zullen aanvangen.
We zullen het juiste evenwicht moeten vinden tussen de economische belangen en die van de wilde planten en
dieren waaronder de roofvogels. Het allerbelangrijkste is ongetwijfeld het behoud van hun biotopen en de daaraan
verbonden ecosystemen. Daar blijven wij verantwoordelijk voor, daar ligt onze uitdaging voor de toekomst!

GGuuyy  RRoobbbbrreecchhtt
VVoooorrzziitttteerr  FFoonnddss  vvoooorr  ddee  IInnssttaannddhhoouuddiinngg  vvaann  RRooooffvvooggeellss
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HHEETT  FFOONNDDSS  VVOOOORR  DDEE  IINNSSTTAANNDDHHOOUUDDIINNGG
VVAANN  RROOOOFFVVOOGGEELLSS  ((FF..II..RR..))

Het F.I.R. werd in België in 1979 opgericht door
Willy Suetens en is een werkgroep, die zich
bekommert om het lot van bedreigde roofvo-
gels. Zij neemt initiatieven of ondersteunt
acties in België of het buitenland in verband
met de bescherming van roofvogels die in hun
natuurlijke omgeving ernstig bedreigd worden.
Zij is geen ledenvereniging en werkt waar
nodig, samen met andere verenigingen zolang
hun doelstellingen niet indruisen tegen de filo-
sofie van het F.I.R..
Eén van onze allereerste acties was het bewa-
ken van een slechtvalkenhorst in de Vogezen.
Nu een symbolisch erg belangrijke actie
omdat die juist aantoont dat het F.I.R. toen al
inspanningen deed voor het behoud van de
slechtvalk.
Onze werkgroep ondersteunde en ondersteunt
nog steeds verschillende projecten in het bui-
tenland.
Zo streefden wij naar het aanleggen van
bomeneilanden bij kaalkap in de overstro-
mingswouden van Kroatië om het behoud van
de Zeearend daar te kunnen verzekeren. Een
initiatief dat nog steeds wordt verder gezet en
waar de Zeearend optimaal van profiteert. De
nestbomen worden niet meer gekapt en de
populatie groeit nog steeds.
In Spanje ondersteunen wij initiatieven voor
het aanleggen van voederplaatsen voor de
Lammergier. Daardoor houdt deze prachtige
roofvogel nog steeds stand in de Spaanse

Pyreneeën.
In Slowakije steunt onze werkgroep reeds 15
jaar een actie ter bescherming van de
Keizerarend en de Steenarend. De horsten
worden er bewaakt om te voorkomen dat de
eieren of de jongen geroofd en verkocht wor-
den. Door het adequate optreden van de
Slowaakse natuurbeschermers werd deze
praktijk een halt toegeroepen en groeide de
erg bedreigde populatie van de Keizerarend
van 17 paren bij het begin van de actie tot 35
paren in 2006.
In Frankrijk organiseren de leden van de
natuurvereniging De Torenvalk uit Tielt elk jaar
een beschermingskamp voor de bescherming
van de Grauwe Kiekendief. Deze actie wordt
door het F.I.R. financieel ondersteund en ieder
jaar worden zo tientallen jongen van een zeke-
re dood gered.
Ook in België bleven wij niet bij de pakken zit-
ten. In 1984 lanceerden wij een project ter
bescherming van de Ruigpootuil. Dit prachtige
uiltje, dat bij ons enkel in het gebied rond de
Hoge Venen broedt werd vooral bedreigd door
eierverzamelaars. Dankzij een uitgebreide
nestkastenactie gekoppeld aan de inzet van
lokale ornithologen kon deze praktijk een halt
worden toegeroepen.
Het succes van onze slechtvalkenactie is
ondertussen genoegzaam bekend. Daarover
kunt u in dit nummer alle bijzonderheden
lezen. Nog nooit was een dergelijke actie zo
succesvol!
Momenteel is onze werkgroep ook bezig met
de uitvoering van een project rond de Visarend.

De bedoeling is om deze roofvogel naar onze
contreien te lokken en te laten broeden door
het installeren van kunstnesten die speciaal
voor deze soort zijn ontworpen.
Dergelijke projecten kosten veel geld en het
F.I.R. kan daarom alle steun goed gebruiken.
Ook uw steun is welkom op rekeningnr. 210-
0231396-06

SSTTEEUUNN  AAAANN  HHEETT  FF..II..RR

André Buzin, gepassioneerd
natuurtekenaar en vooral
gekend als ontwerper van de
vogels op de postzegels
tekende als steun aan het project slechtvalk
van het F.I.R een prachtige afbeelding van de
slechtvalk. De tekening die gemaakt werd naar
foto’s van Guy Robbrecht werd gedrukt in een
éénmalige beperkte oplage van 250 stuks en
meet 30 x 40 cm. De reproducties zijn allemaal
genummerd en ondertekend door de kunste-
naar. De eerste 210 stuks werden onmiddellijk
opgekocht door filatelistische verenigingen en
de laatste 40 exemplaren worden nu exclusief
aangeboden aan de lezers van Natuur.oriolus.
Zij kunnen verkregen worden door storting van
20 Euro op rekening van het F.I.R. (221100--
00223311339966--0066) met de vermelding “Buzin”.
Vermelden van naam en adres zijn onontbeer-
lijk voor het opsturen van de tekening.
De eerste 40 zijn de gelukkigen. Stortingen
zonder vermelding van naam en adres of
“Buzin” worden aanzien als gewone steun aan
de projecten van het F.I.R..

Tekening André Buzin; in beperkte oplage te koop ten voordele van het F.I.R.

Oriolus-thema-roofvogels  24-09-2007  15:20  Pagina 2



BROEDVOGELS Natuur.oriolus
73(3)BIJLAGE: 3-48 3

Broedvogels

� De Slechtvalk Falco peregrinus terug in België, het relaas van een
geslaagde nestkastenactie 

� Habitatvoorkeur en populatieontwikkeling van
Grauwe Kiekendief Circus pygargus in de Franse Lorraine :
hebben beschermingsacties het gewenste effect ? 

�Vijfentwintig jaar onderzoek naar de broedbiologie van
roofvogels en uilen in de Zuiderkempen

� Status en trends van in Vlaanderen broedende dagroofvogels

� Broedvoorkomen van de Zwarte Wouw Milvus migrans in
Vlaanderen

Koppel Wespendieven Pernis apivorus op het nest. Het vrouwtje brengt 
verse takken aan van loofboom. (Foto: Guy Robbrecht)
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Inleiding

De Slechtvalk Falco peregrinus is een van
de weinige roofvogels met een wereldwij-
de verspreiding, een echte kosmopoliet.
Met uitzondering van Antarctica en
Nieuw-Zeeland treft men de soort aan op
alle continenten. Ze heeft zich aangepast
aan alle soorten biotopen van woestijn
tot regenwoud en broedt op rotswanden,
in bomen en zelfs op de grond. Er zijn in
totaal 19 ondersoorten beschreven, op
basis van verschillen in kleur en grootte
(Weick 1989); sommige onder hen zijn
trekvogels, andere standvogels (Ferguson-
Lees & Christie 2001). Het is een soort die
een zeer bewogen geschiedenis heeft
gekend, waarin de mens een belangrijke
rol speelde. De Slechtvalk werd zowel
aanbeden als verguisd. Ze was erg geliefd
bij valkeniers omwille van haar efficiënte
en tegelijk spectaculaire jacht. Door dui-
venliefhebbers en jachtwachters werd ze
dan weer verdelgd omwille van de ver-
meende sterke impact als predator.
Ondertussen weet men dat de Slechtvalk
in België een zeer gevarieerd menu heeft,
en zeker niet alleen duiven of jachtwild
slaat (Rabosée et al. 2000, 2001; zie ook
elders in dit nummer). Alsof dit alles nog
niet genoeg was, werd ze daarenboven
decennia lang belaagd door eierverzame-
laars. Sterker nog dan alle voorgaande
invloeden was de negatieve impact van de
naoorlogse persistente pesticiden. Op
minder dan 20 jaar tijd brachten die de
soort tegen 1970 op de rand van uitster-
ven in Europa en in Noord-Amerika. In dit
artikel schetsen we de globale evolutie
van de soort in West-Europa en zoomen
vervolgens in op België en onze buurlan-
den. Daarna beschrijven we de huidige
ruimtelijke verspreiding van de beschik-
bare en bezette nestkasten en bespreken
we in welke mate nog ruimte is voor meer
nestkasten.

OOnnttwwiikkkkeelliinnggeenn  iinn  WWeesstt--EEuurrooppaa
nnaa  11995500  

Tot het einde van de jaren 1930 kan men
stellen dat het Europese broedvogelbestand
van de Slechtvalk floreerde (Tucker & Heath
1994). Ondanks lokale bedreigingen zoals

afschot en het roven van eieren en jongen,
die deelpopulaties erg onder druk zetten,
leek er weinig aan de hand voor het
Europese bestand in haar geheel. Dit laatste
was wellicht redelijk stabiel, blijkbaar als
gevolg van voldoende rekrutering van loka-
le jongen en immigratie uit nabijgelegen
gebieden. De Slechtvalk is in noordwest
Europa immers een erg mobiele vogelsoort
(Cramp & Simmons 1980). Tijdens de twee-
de wereldoorlog werd echter, op last van de
Britse regering, een “Destruction of
Peregrine Order” uitgevaardigd, omdat de
Slechtvalk de voor militaire communicatie
erg belangrijk geachte postduiven bedreig-
de. Deze richtlijn werd nauwkeurig uitge-
voerd en ongeveer 600 Slechtvalken werden
in de oorlogsjaren geschoten. Het aantal
broedparen zakte hierdoor naar 50% van de
aantallen in 1939. Na de oorlog werd de
richtlijn opgeheven en de Britse populatie
leek goed op weg om zich vlug te herstellen
(Ratcliffe 1980).

Nadien begon het broedbestand echter in
sterke mate te slinken. In midden Europa
werd de broedpopulatie gedecimeerd. Zo
bleven er in het begin van de jaren 1970 enkel
nog restpopulaties over in Duitsland (Baden-
Württemberg) en Frankrijk (Bourgondië en
de Vogezen) (Cramp & Simmons 1980). De
oorzaak van die spectaculaire afname over
grote delen van Europa (en Noord-Amerika)

was het gebruik van gechloreerde koolwater-
stoffen in de landbouw (Peakall & Kiff 1979).
Het gebruik van dergelijke verbindingen als
pesticiden leidde via de voedselketen tot een
afname van de schaaldikte van de eieren
(waardoor zij veel kans hadden om te breken)
en in een verder stadium tot volledige sterili-
teit (Olson & Olson 1979). Terecht vreesde
men voor het uitsterven van de soort in
Europa. Dit vroeg om dringende maatrege-
len. In vele landen werd bescherming van de
Slechtvalk ingesteld en het gebruik van pesti-
ciden aan banden gelegd. In een poging om
het roven van eieren en jongen te verhinde-
ren gingen verschillende natuurbescher-
mingsorganisaties over tot het permanent
bewaken van horsten. In Duitsland gebeurde
dit door de “Arbeitsgemeinschaft
Wanderfalkenschutz”, in Frankrijk door het
“Fonds d’ Intervention pour les Rapaces”
(F.I.R.). De Belgische afdeling van het F.I.R.
leverde hierin een bijdrage door jaarlijks de
bewaking van een horst in de Vogezen voor
haar rekening te nemen. Deze groepen vrij-
willigers lieten niets onverlet om het behoud
van de laatste Slechtvalken daar te verzeke-
ren in de hoop dat de soort zich opnieuw in
naburige landen (waaronder België) zou ves-
tigen. Zij waren ervan overtuigd dat de terug-
keer mogelijk was niettegenstaande weini-
gen de soort toen nog konden waarnemen. In
september 1971 was men al gelukkig als men
één Slechtvalk te zien kreeg tijdens een week
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De Slechtvalk Falco peregrinus terug in België, het relaas
van een geslaagde nestkastenactie
GUY ROBBRECHT, MAARTEN BEKAERT, DRIES VAN NIEUWENHUYSE, DIDIER VANGELUWE, MICHEL LOUETTE & LUC LENS

Prooioverdracht bij Slechtvalken Falco peregrinus (Foto: Edwin Winkel)
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studie van najaarstrek nabij Cap Gris Nez (G.
Robbrecht, pers. waarneming).

Tussen 1965 en 1975 was men erin geslaagd
om de restpopulatie in de ons omringende
landen op een constant – zij het nog altijd kri-
tisch laag – niveau te houden. Vanaf 1975
nam het bestand langzaam toe en begin
jaren 1980 werden de effecten van de hoger
geschetste maatregelen er langzaam zicht-
baar. Het broedbestand evolueerde telkens
volgens een sterk vergelijkbaar patroon
(Tabel 1).

De positieve effecten werden het eerst
zichtbaar in Groot-Brittannië. Rond 1980
telde men daar terug evenveel broedparen
als in 1955.Waarschijnlijk zorgde de relatief
weinig aangetaste Schotse populatie voor
die vroege kentering. In Duitsland en
Frankrijk, waar de populaties veel dieper
waren teruggezakt, duurde het nog tot 1990
vooraleer duidelijke tekenen van herstel
zichtbaar werden.Vandaag overschrijden de
aantallen in de drie landen ruimschoots die
van 1950, waarschijnlijk door de minder
fanatieke vervolging. Naast de populatie die
broedde op rotswanden (wereldwijd het
meest geliefde broedbiotoop van de soort),
herbergde Duitsland vroeger ook een
boombroedende populatie die ooit de laag-
vlakte ten zuiden van de Baltische zee
bevolkte van westelijk Rusland en noordelijk
Oekraïne tot in Duitsland (Schuster 1932,
Galushin 1995). Op haar hoogtepunt, rond
1930, telde die populatie in Duitsland alleen
al meer dan 350 broedparen (BP). In deze
periode had bv. ieder naaldwoud rond
Brandenburg zijn paartje Slechtvalken
(Schuster 1932). Deze populatie stortte in
elkaar en verdween volledig rond 1976. De
Duitse roofvogeladepten proberen nu, met
wisselend succes, een nieuwe populatie op
te bouwen door “hacking” (zie Box 1)

(Kirmse 1995, Sielicki & Sielicki 1995,
Boates & Donald 1994).

Naast boombroedende paren in het rurale
milieu kende Europa reeds lange tijd stads-
bewonende Slechtvalken die hoge gebou-
wen gebruiken als surrogaat voor rotswan-
den. Mebs (1969) en Luniak (1995) noemen
meerdere steden in alle delen van Europa
(maar niet in België) waar dit al lang gele-
den werd vastgesteld.

EEvvoolluuttiiee  vvaann  ddee  SSlleecchhttvvaallkk  iinn
BBeellggiiëë

VVoooorr  11999955
UUiittggeessttoorrvveenn  iinn  BBeellggiiëë……
Ook de Belgische populatie ontsnapte niet
aan de reeds besproken bedreigingen, maar
ook bij ons werden alle roofvogels door het
KB van 10 oktober 1966 integraal
beschermd.
In Vlaanderen was er toen al lang geen spra-
ke meer van broedende Slechtvalken. Het
laatste broedgeval dateerde immers van
1912 (Van Havre 1928, Lippens & Wille
1972). Die zeldzame broedgevallen waren
waarschijnlijk de westelijke uitlopers van de
boombroedende populatie. Het zou echter
best kunnen dat de Slechtvalk in Vlaanderen
ook ooit in steden heeft gebroed, maar door
een gebrek aan studie zijn hiervan geen
echte bewijzen. Zo werd de soort in de oor-
logsjaren 1940-1945 jaarlijks waargeno-
men aan de St-Romboutstoren te Mechelen
(Suetens 1991). Spijtig genoeg werd de
mogelijkheid van een eventueel broedgeval
nooit onderzocht (W. Suetens pers.
meded.). Hetzelfde geldt voor de O.L.V.-
kerktoren te Brugge waar G. Burggraeve
(pers. meded.) zijn eerste Slechtvalk ooit
waarnam in de winter van 1956.
In Wallonië broedden de Slechtvalken op de
rotswanden langs de rivieren en in steen-
groeven. Dit was veeleer een verlengde van
de rotsbroedende populaties uit Baden-

Württemberg en de Vogezen. In het midden
van vorige eeuw was de Slechtvalk daar een
gewone verschijning: Lippens & Wille
(1972) spreken van 35 BP in 1945 en nog
altijd 15 tot 20 in 1955. In die periode werd
de populatie vooral sterk belaagd door eier-
verzamelaars (Gabriëls 1955). Zo had
Verheyen (1967) maten van niet minder
dan 91 ‘Belgische eieren’ ter beschikking.
Vanaf 1966 bleef er nog slechts één vrucht-
baar BP over. W. Suetens, die de populatie
opvolgde tot 1974, vond zijn laatste succes-
vol BP op een rotswand langs de Maas in
1968. Het later steriel geworden paar ver-
toefde daar nog tot in 1971 (Bijleveld 1974,
Suetens 1991 en pers. meded.). Na die
datum was de Slechtvalk in België als broed-
vogel uitgestorven. Wel werden er in die
periode nog Slechtvalken op trek waargeno-
men. Herroelen (2000) onderzocht de ring-
uitslagen (1932-1997; gegevens van het
Belgisch Ringwerk) van Slechtvalken in
België en vond dat de in het buitenland
geringde vogels vooral als nestjong geringd
werden ten noordoosten van ons land, met
name Scandinavië (Finland 3, Noorwegen 2
en Zweden 11) en Duitsland (5), met tevens
één individu uit Tsjechië. Glutz et al. (1989)
melden nog twee vogels geringd in Rusland
die in België werden teruggevonden en één
individu uit Letland.Twee in België geringde
vogels werden teruggemeld uit Frankrijk.
Hieruit blijkt dus duidelijk een zuidwest-
noordoost georiënteerde trekrichting.

MMooeeiizzaammee  tteerruuggkkeeeerr……
Zowel in Vlaanderen als Wallonië nam het
aantal waarnemingen van de soort na 1980
weer toe en er werd zelfs opnieuw spora-
disch gebroed. In 1985 en 1986 werden er
door J. Doucet respectievelijk 2 en 1 jongen
geringd. Dit leidde tot een rel met andere
natuurbeschermers omdat hij de broed-
plaats niet wou bekend maken en het niet
duidelijk was of het om wilde dan wel
gekweekte vogels ging. In 1987 was het wel
zonder discussie raak. Er werd een baltsend
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Jaar

1950-'55 650 500 550

1960-'65 250 152 310

1970 350 150 110

1983 750 200 115

1993 1,200 350 350

2003 1,400 1,200 800

Groot Brittannië Frankrijk Duitsland

Tabel 1. Evolutie aantal broedparen van
Slechtvalk Falco peregrinus in enkele buurlan-

den (Glutz von Blotzheim 1971, Yeatman
1976, Cramp & Simmons 1980, Gensbol 1984,

1994, 2005, Thiollay & Bretagnolle 2004).
Table 1. Change in number of breeding pairs
of Peregrine Falcon Falco peregrinus in some
neighbouring countries (Glutz von Blotzheim

1971, Yeatman 1976, Cramp & Simmons
1980, Gensbol 1984, 1994, 2005, Thiollay &

Bretagnolle 2004).

BBOOXX  11 HHaacckkiinngg
Ongeruste natuurbeschermers waren de mening toegedaan dat het natuurlijk herstel
van het roofvogelbestand alleen niet voldoende zou zijn. Zij grepen in met “hacking”; dat
is een term die duidt op broeden in gevangenschap, met de bedoeling de gefokte jon-
gen in het wild uit te zetten.Wereldvermaard is het “Peregrine Fund” in Boise VS dat, nu
de Slechtvalk het daar weer beter doet, vooral aan de slag is met de Aplomado-valk Falco
femoralis (140 jongen in 2005) en de Californische Condor Gymnogyps californianus
(34 jongen in 2005). Wat de Slechtvalk in Europa betreft, vermelden wij uitzetting na
hacking in Duitsland (Kirmse 1995) en in Polen met het “Wloclawek Peregrine Falcon
Recovery Project” (Sielicki & Sielicki 1995). Zij huisvestten broedende Slechtvalken sinds
1989 en zetten in 1991-1995 51 jonge vogels uit met de bedoeling de boombewonen-
de populatie weer op te bouwen. De sterfte bij deze uitgezette Slechtvalken was in de
eerste jaren laag, maar er schijnt geen recent overzicht te bestaan. In 1996-1997 wer-
den ook “gehackte” Slechtvalken in kunstnesten in Warschau uitgezet en deze vogels lig-
gen daar aan de oorsprong van de nieuwe stadspopulatie (Luniak & Rejt 2001).
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paartje ontdekt in een steengroeve langs de
Maas maar zonder verder gevolg. Een ander
paartje werd ontdekt in een steengroeve in
het gebied tussen Samber en Maas en er werd
één jong grootgebracht. De rotswand werd
nadien echter ingepalmd door een paar
Oehoes Bubo bubo en de Slechtvalk ver-
dween opnieuw tijdelijk als broedvogel in
België (Lambert & Clotuche 1987).

Die overname door Oehoes maakte duidelijk
dat de Slechtvalk zich in België niet gemakke-
lijk zou kunnen vestigen. De Oehoe is immers
voor de Slechtvalk de meest te duchten pre-
dator die regelmatig broedende vrouwtjes en
jongen van het nest plukt (Glutz von
Blotzheim 1980). Dat Oehoes en
Slechtvalken moeilijk kunnen samen leven
werd nogmaals ondervonden in februari
1988. Bij het aanbieden van de roep van de
Slechtvalk in een Waalse steengroeve (om 15
uur) werd er prompt geantwoord door een
Oehoe die dan uit de rotswand omhoog vloog
en ostentatief boven het hoofd van de waar-
nemer bleef hangen, wellicht in een poging
om de “indringer” te lokaliseren en te verja-
gen. Tijdens de lange afwezigheid van de
Slechtvalk waren de meest gunstige broed-
plaatsen (rotswanden) langzamerhand inge-
nomen door Oehoes.
Deze Oehoe-populatie was de uitloper van
een uitzettingsprogramma dat in de Eifel
(Duitsland) liep van 1970 tot eind jaren 1980.
In 1995 waren er in Wallonië naar schatting
35 BP (Degreef & Vangeluwe 1992), in 2006
zelfs 45 (M. Degreef pers. meded.). Voordien
broedden “wilde” Oehoes in België voor het
laatst in 1907 (Lippens & Wille 1972). Het is
dus waarschijnlijk dat het relatief hoge
bestand van 35 BP Slechtvalken in 1945 voor
een deel te danken was aan de afwezigheid
van de Oehoe.
De blijvende vestiging van de Slechtvalk was
nog om twee andere redenen problematisch.
Veel van de vroegere geschikte broedplaatsen
waren ondertussen sterk begroeid geraakt
met grote struiken en bomen en ongeschikt
voor de Slechtvalk door het ontbreken van
een vrije aanvliegroute.
Een andere hinderpaal was de ondertussen
toegenomen recreatiedruk.Vele vroegere rus-
tige broedplaatsen worden nu druk bezocht
door bergbeklimmers en paragliders. Dit was
o.a. het geval te Spy en te Esneux (“Roche à
faucons”).
Het was duidelijk dat de Slechtvalk onder-
steuning zou kunnen gebruiken om terug te
komen. Ondertussen liepen er in Duitsland en
Nederland initiatieven om de Slechtvalk nieu-
we kansen te bieden door het plaatsen van
speciale nestkasten op industriële construc-
ties. Ze kenden vrijwel onmiddellijk succes.
Een koeltoren, een schouw, een hoog gebouw,
het zijn niet meer dan menselijke imitaties

van een rotswand. Bovendien zijn deze sites
vrij van predatoren en relatief rustig. In
Nederland werd een eerste nestkast geplaatst
in 1993 op de koeltoren van de centrale van
Maasbracht. Deze werd onmiddellijk ingeno-
men door de plaatselijke Slechtvalken. Dit
koppel was daar reeds aanwezig sedert 1990
en had er drie jaar na elkaar gebroed, afwisse-
lend op de koeltoren en op een hoogspan-
ningsmast, daar telkens in een ander kraaien-
nest (P. Van Geneygen pers. meded., Bijlsma
1993). Zij bleken hierbij dus afhankelijk van
het aanbod van nog bruikbare kraaiennesten.
Wilde men het paar er kunnen behouden, dan
moest er dus gekozen worden voor een per-
manente oplossing nl. een nestkast.
Op basis van dit succes hebben we ook hier
voluit de kaart getrokken van plaatsing van
nestkasten om de terugkeer van de Slechtvalk
te ondersteunen. Hierbij hadden we drie
objectieven:
1. De soort terug in België laten broeden
2. Een stabiele populatie opbouwen die haar

plaats kon opeisen tussen de aanwezige
Oehoes

3. De soort ook (of terug) naar de stad bren-
gen.

Het kwam er op aan de kasten aan te brengen
op de meest gunstige plaatsen. Dat waren,
omwille van de hoogte, ongetwijfeld de koel-
torens en schouwen van de elektriciteitscen-
trales. Electrabel, eigenaar van deze sites,
toonde zich zeer geïnteresseerd in het project
en we konden onmiddellijk met het plaatsen
beginnen. De eerste nestkast kwam er op de
schouw van de centrale van Ruien op
22/09/1994. Diezelfde winter volgden nog
Doel, Mol, Rodenhuize, en uiteindelijk
Langerlo op 10/03/1995.

EEvvoolluuttiiee  vvaannaaff  11999955

Door het aangroeien van de populatie in
Duitsland, vooral in het nabijgelegen
Ruhrgebied waar in 1994 reeds 20 territoria
bezet waren (Wegner 1995), en de aanwe-
zigheid van een broedpaar in Maasbracht,
net over de grens in Nederlands Limburg,
konden we hier ook al snel bezoek verwach-
ten van een Slechtvalk op zoek naar een ter-
ritorium.

Amper een paar maand na het ophangen
van de eerste nestkast in 1994 werden de
hooggespannen verwachtingen ingelost.
Een onvolwassen Slechtvalk werd begin
februari 1995 opgemerkt bij de centrale van
Rodenhuize in de Gentse kanaalzone (W.
Hamelinck pers. meded.). De vogel kwam er
iedere dag in de nestkast slapen, tot er op 19
februari ook een kennelijk hybride valk (met
Giervalk- Falco rusticolus-bloed?) opdook
die de nestkast opeiste en de onvolwassen
Slechtvalk verjoeg. De “giervalk” verdween
weer en op 6 en 7 maart dook er ditmaal
een paartje Slechtvalken op. Op 9 maart
verscheen de vermoedelijke hybride echter
opnieuw en de Slechtvalken werden weer
verjaagd. De “giervalk” bleef aanwezig tot
23 mei, van de Slechtvalken geen spoor
meer. Ook in Kallo en Tihange werd er gedu-
rende enige tijd een koppel opgemerkt maar
tot eileg kwam het niet.
Ondertussen was er ook in Langerlo bezoek.
Op 28 april kwam vanuit de elektriciteitscen-
trale de melding dat er in de nestkast 3 eieren
lagen. Een attent personeelslid had dit opge-
merkt toen hij hoog op de schouw een defec-
te lamp moest vervangen. Een uur later kon
G. Robbrecht bevestigen dat het inderdaad

Slechtvalk Falco peregrinus bij schouw te Mortsel (Agfa-Gevaert) (Foto: Raymond De Smet)
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om het legsel van een Slechtvalk ging. Er wer-
den nadien echter nooit jongen gezien of
voedergedrag opgemerkt en bij controle op
24 mei bleek de nestkast leeg (het paar werd
dat jaar niet meer gezien). Enkele dagen
nadat het koppel uit Langerlo verdwenen
was, verschenen er echter twee Slechtvalken
op de centrale van Doel. Het vrouwtje nam
onmiddellijk bezit van de nestkast, maar
kwam dat jaar niet tot broeden.

De verwachtingen voor 1996 waren hoog
gespannen. Op 18 februari werd er een

paar opgemerkt bij Rodenhuize (M. Van
Beirs pers. meded.) en ook in Tihange, Les
Awirs,Amercoeur en Seraing waren er kort-
stondig paren aanwezig, echter zonder
gevolg. Mogelijk waren dus toen reeds
meerdere paren met prospectie van broed-
plaatsen bezig in België. In Doel waren de
Slechtvalken volop met de baltsvluchten
begonnen en we wachtten met spanning
af, tot er plots onheilspellende berichten
kwamen. Een hybride valk (de “giervalk”, zo
bleek later) had bezit genomen van de
nestkast (E. De Keersmaecker pers.

meded.). Het was duidelijk: wilden de
Slechtvalken enige kans op slagen maken,
dan moest de ongewenste indringer
onmiddellijk weggevangen worden. Op 27
februari werd er een speciale val in de nest-
kast geplaatst en nauwelijks een uur later
was de klus geklaard. De Slechtvalken had-
den het hele gebeuren gadegeslagen van
op een nabijgelegen hoogspanningsmast.
In de namiddag hadden zij reeds opnieuw
bezit genomen van de nestkast. De “gier-
valk” bleek afkomstig uit een Duits kweek-
station. Volgens de opgevraagde CITES
papieren bleek het inderdaad om een
hybride Slechtvalk X Giervalk te gaan.
Gezien het verenkleed en de combinatie
van ringen (groen links, metaalkleurig
rechts) ging het om het exemplaar dat in
1995 ook de site van Rodenhuize bezette.
Het dier werd aan de rechtmatige eigenaar
terugbezorgd. De Slechtvalken konden nu
in alle rust hun broedseizoen afronden. Op
20 maart werden er paringen gezien en op
15 mei is één van de twee eieren uitgeko-
men.
We schreven 26 juni 1996 en het jonge
vrouwtje vloog uit. Ons eerste doel was
bereikt: de Slechtvalk was terug als broed-
vogel.

Figuur 1. Evolutie van het aantal beschikbare en bezette nesten van 1995
tot 2006.

Figure 1. Change in the number of available and occupied nests from 1995
to 2006.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jaar Mast Brug Rots ZendmasKathedraal Gebouw Groeve Koeltoren Schouw cijfers ok

1995 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1996 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1997 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1998 0 0 0 0 0 0 0 3 1
1999 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2000 0 0 1 0 0 0 1 5 4
2001 0 0 2 0 0 0 2 7 7
2002 0 0 2 0 2 1 4 7 9
2003 2 0 2 2 3 1 3 7 9
2004 2 1 2 2 3 3 4 7 10
2005 1 2 2 3 5 6 6 7 10
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Figuur 2. Overzicht van het type door Slechtvalk Falco peregrinus gebruikte nestplaatsen in België.
Figure 2. Overview of the kind of nest site used by Peregrine Falcon Falco peregrinus in Belgium.

Jaar

1995 1 0 0

1996 1 1 1

1997 2 2 4

1998 6 4 12

1999 9 7 23

2000 14 10 30

2001 19 12 36

2002 24 17 50

2003 30 19 51

2004 36 22 55

2005 42 26 70

2006 44 32 88

Aanwezige
paren

Succesvolle
paren

Aantal
 jongen

Tabel 2. Overzicht van het aantal aanwezige broedparen van Slechtvalk
Falco peregrinus in België met broedresultaten.

Table 2. Overview of the number of breeding pairs present of
Peregrine Falcon Falco peregrinus in Belgium with breeding results.

Slechtvalk Falco peregrinus in rotsbiotoop 
(Foto: Guy Robbrecht)

Oehoe Bubo bubo, nestplaatsconcurrent voor de Slechtvalk 
Falco peregrinus (Foto: Guy Robbrecht)
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Na dit eerste broedgeval werd het aantal
nestkasten gevoelig opgevoerd en nam de
populatie snel toe (Figuur 1 en Tabel 2).
In 1997 broedde de Slechtvalk ook weer in
Wallonië. Daarna ging het zeer vlug en de
populatie groeide aan tot minstens 45 BP
in 2006 met dat jaar min. 87 uitgevlogen
jongen (Tabel 2). We konden gerust over
een gezond en dynamisch bestand spre-
ken. Ook ons tweede doel was bereikt.
Op 7 oktober 2000 werd ook de eerste

nestkast in een stadscentrum geplaatst,
namelijk op de St-Romboutstoren in
Mechelen. De Slechtvalken broedden er
voor de eerste maal succesvol in 2004,
weliswaar niet in de nestbak, en ondertus-

sen mochten ook de binnensteden van
Brussel, Antwerpen, Gent en Brugge een
paartje verwelkomen. Het derde doel van
de actie wordt stilaan werkelijkheid: de
Slechtvalk is opnieuw in de stad aanwezig.

Ophangen eerste nestbak voor Slechtvalk in
België, Rodenhuize, Gent (O) 

(Foto: Guy Robbrecht)
Hybride Slechtvalk x Giervalk Falco peregrinus

x rusticolus

Jaar
Aanwezi
ge paren 

Aantal
jongen

1995 1 0 cijfers ok
1996 1 1
1997 2 4
1998 6 12
1999 9 23
2000 14 30
2001 19 36
2002 24 50
2003 30 51
2004 36 55
2005 42 70
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Aantal jongen

Figuur 3. Overzicht van de broedresultaten en het jaarlijks 
aantal aanwezige broedparen van Slechtvalk Falco peregrinus

in België.
Figure 3. Overview of breeding results and the annual number of bree-

ding pairs present in Belgium for Peregrine Falcon Falco peregrinus.

Jaar
Procentu

ele
toename

1997 100 cijfers ok
1998 200
1999 275
2000 332
2001 378
2002 415
2003 411
2004 439
2005 443
2006 475
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Procentuele toename

Figuur 5. Jaarlijkse procentuele toename van het aantal broedparen van
de Slechtvalk Falco peregrinus in België.

Figure 5. Annual percentage increase in the number of breeding pairs of
Peregrine Falcon Falco peregrinus in Belgium.

tal pulli per nest

1 jong 12.4 c
2 jongen 27.6
3 jongen 36.6
4 jongen 23.4

12.4

27.6

23.4

36.6

0
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20
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40

1 jong 2 jongen 3 jongen 4 jongen

Figuur 6. Frequentie (in procent) van nestgroottes bij de Slechtvalk Falco
peregrinus in België (1996 – 2006) (n=145).

Figure 6. Distribution of different clutch sizes for Peregrine Falcon Falco
peregrinus in Belgium (1996-2006) (n=145).

Eerste jonge Slechtvalk in nestbak voor België,
Doel (A) (Foto: Guy Robbrecht)

BROEDVOGELSNatuur.oriolus
73(3)BIJLAGE: 3-168

Figuur 4. Overzicht van de in 2007 beschikbare en bezette nestkasten
voor Slechtvalk Falco peregrinus in België. De rode sterretjes duiden

beschikbare nestkasten aan die nooit bezet werden.
Figure 4. Overview of available and occupied nestboxes for Peregrine

Falcon Falco peregrinus for 2007 in Belgium. The red stars indicate nest-
boxes which have never been occupied.
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Bij een vergelijking tussen aantal BP en
broedsucces (Figuur 3) valt het verhoogd
broedsucces op in 2002 en 2005 waarbij
het aantal jongen sneller stijgt dan het
aantal broedparen. Dit patroon kan het
gevolg zijn van leeftijdsafhankelijke repro-
ductie. Bij heel wat roofvogels stijgt het
voortplantingssucces immers bij het
ouder worden (Newton, 1979).

DDee  ppooppuullaattiieeddyynnaammiieekk  nnaaddeerr
bbeekkeekkeenn

Toename van het aantal broedparen

Sedert het opnieuw verschijnen van de
Slechtvalk in België, werd tot 2002 om de één
tot twee jaar een verdubbeling van het aantal
BP vastgesteld en 2007 leverde een nieuwe
verdubbeling op. De toename (Figuur 5) is
omgekeerd evenredig met het aantal broed-
paren (Tabel 2).Ze bedraagt meer dan 50% tij-
dens de zes eerste jaren om terug te vallen tot
7,1 % elf jaar na de vestiging van het eerste BP.

Productiviteit

De productiviteit wordt afgemeten aan de
gemiddelde grootte van de geslaagde broed-

sels. Het algemeen gemiddelde op een totaal
van 145 broedsels bedraagt 2,7 met een
variatie van 1 tot 4 pulli (Figuur 6).

Eens de Slechtvalk met vier BP (1998) goed
en wel gevestigd was, vertoont de gemiddel-
de broedselgrootte weinig variatie. Dit wijst
vermoedelijk op de onafhankelijkheid van
weersomstandigheden en op een overvloed
aan prooien. Op langere termijn kan er even-
wel een dalende trend waargenomen worden

met -18% tussen 1999 en 2006 (Figuur 7).

Niet succesvolle broedsels

Tijdens de vier jaar die op het eerste broed-
geval volgden,waren de broedsels voor 100%
succesvol. (Figuur 8). Vanaf het ogenblik dat
de populatie tien broedparen telde, liep het
aandeel mislukte broedsels op tot een vierde
van het totaal in 2001.Vanaf 2006 daalde dit
opnieuw onder de 20% (Figuur 9).

Recrutering (postnatale dispersie)

Tussen 1996 en 2006 werden in België 298
pulli Slechtvalken geringd. Dit is 74% van de
jongen die in deze periode voortgebracht
werden. 262 onder hen kregen eveneens
een kleurring met een alfanumerieke code
die een individuele herkenning op afstand
mogelijk maakt en die samen met de meta-
len ring van het KBIN geplaatst werd.

Het terugmeldingspercentage van de meta-
len ringen bedraagt 6,4% (tot 20.03.2007).
De pulli die stierven in het nest of die uit het
nest vielen, werden niet in deze berekening

Jaar
Broedsel

grootte
ko srefjic05991

1996 1.0
1997 2.0
1998 3.0
1999 3.3
2000 2.9
2001 2.9
2002 3.0
2003 2.7
2004 2.5
2005 2.6
2006 2.7

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Figuur 7. Evolutie van de gemiddelde broedselgrootte van de Slechtvalk
Falco peregrinus in België.

Figure 7. Change in the mean clutch size for Peregrine Falcon Falco
peregrinus in Belgium.

Evolutie van aantal paren dat met broeden begon en aantal geslaagde broedgeva

Jaar

Aantal
paren

dat
begon
met

Aantal
succesvoll

e
broedgeva

llen
1995 1 0
1996 1 1 cijfers ok
1997 2 2
1998 4 4
1999 7 7
2000 11 10
2001 16 12
2002 22 17
2003 21 19
2004 27 22
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Aantal paren dat begon met broeden

Aantal succesvolle broedgevallen

Figuur 8. Evolutie bij Slechtvalk Falco peregrinus in België van het aantal
geslaagde broedgevallen (blauw), vergeleken met het aantal paren dat

met broedpogingen (oranje).
Figure 8. Change in the number of successful breeding attempts (blue)

compared with the number of pall breeding attempts (orange) in
Belgium.

Jaar

Percenta
ge niet 

succesv
olle

broedge
vallen

1995 100
1996 0
1997 0 cijfers ok
1998 0
1999 0
2000 9
2001 25
2002 23
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Percentage niet succesvolle
broedgevallen

Figuur 9. Evolutie van het percentage niet succesvolle broedpogingen.
Figure 9. Change in the percentage of unsuccessful breeding attempts.

Broedplaats op Sint-Romboutstoren,
Mechelen (A) (Foto: Guy Robbrecht)

Slechtvalk Falco peregrinus met ringen 
(Foto: Guy Robbrecht)
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opgenomen. Het terugmeldingspercentage
van de kleurringen bedraagt bij deze bena-
dering 3,1%.

Van de aldus verkregen gegevens illustreren
zeven meldingen gevallen van rekrutering
(Tabel 3). In het geval van Tihange betreft
het een vogel die 10 dagen voor de eileg in
de nestkast werd waargenomen, maar die
intussen stierf.

Daarnaast beschikken we ook over een
gedocumenteerd geval van een uit het bui-
tenland afkomstige vogel : een wijfje dat
als pullus geringd werd te Geleen (Nl) in
2002, werd in 2005  broedend aangetroffen
te Strépy-Bracquegnies (131km).

Deze eerste gevallen tonen de mogelijkheid
tot kolonisering bij de Slechtvalk aan, wat de
snelle opmars in België en Europa verklaart.
De gegevens wijzen er bovendien op dat
wijfjes hierbij mobieler zijn dan mannetjes.

Ook strikte plaatstrouw komt voor: twee
gevallen op zeven (enkel mannetjes).

Ten slotte blijkt uit de tabel ook een
(geslaagd) broedgeval van een mannetje in
zijn tweede kalenderjaar.

DDooeell  eenn  rreessuullttaatteenn  vvaann  hheett
ggeebbrruuiikk  vvaann  kklleeuurrrriinnggeenn

Kleurringen zijn afleesbaar met een tele-
scoop zonder dat de vogels moeten gestoord
worden. De bedoeling van het plaatsen ervan
(naast de internationale gereglementeerde
wetenschappelijke ring) is om - onder meer –
na te gaan of Slechtvalken die uitvliegen op
rotswanden zich ook zouden vestigen in
nestkasten op industriële installaties en
omgekeerd. Dat opent goede perspectieven
in België omdat op een relatief kleine opper-
vlakte beide typen nestplaatsen voorhanden

zijn. Van in het begin van de acties voor
Slechtvalk maakte het F.I.R. afspraken met de
Werkgroep Slechtvalk Nederland en het
Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz
(AGW) in Duitsland. De bedoeling was om
niet dezelfde kleur of kleurencombinaties te
gebruiken zodat verwarring bij het aflezen
kon worden uitgesloten. Duitsland had al
bepaalde combinaties van kleurringen in
gebruik en Nederland zou oranje ringen gaan
gebruiken en België witte met zwarte inscrip-
ties.
Buiten de te verwachten uitwisseling binnen
hetzelfde type nestplaats leverde het aflezen
van kleurringen enkele merkwaardige vast-
stellingen op:
- het vrouwtje K6, als nestjong geringd op

8/5/2003 op de rotswand van Waulsort,
vestigde zich in het voorjaar van 2004 in
de nestkast op de schouw van Umicore in
Olen (G.Robbrecht pers. waarneming). Tot
broeden kwam het echter dat jaar nog niet

en op 14/9/2004 werd de vogel dood aan-
getroffen in de verlaten schouw van de
fabriek.

- Het vrouwtje X4 als nestjong geringd op
14/5/2004 op de rotswand van Freyir werd
in 2006 en 2007 vastgesteld als broedvo-
gel op de koeltoren van de elektriciteits-
centrale in Nogent-sur-Seine (FR) (F. David
pers. meded.)

- Het mannetje Y, als nestjong geringd op
14/5/2004 op de rotswand van Freyir werd
in 2006 en 2007 vastgesteld als broedvo-
gel op een silo in Deventer (NL) (P. Van
Geneygen pers. meded.)

Hieruit blijkt alvast dat Slechtvalken geboren
op rotswanden zich op industriële installaties
kunnen vestigen.

Bovendien :
- het mannetje GG, als nestjong geringd op

12/5/2003 op de koeltoren van Vilvoorde,
werd in 2006 en 2007 vastgesteld als

Geboorte
plaats

Geboorte
jaar

Vestiging
plaats

Vestiging
 jaar

Geslacht Afstand
in km

Freyr 2004 Nogent-sur-Seine 2007 Wijfje 219

Drogenbos 2001 Amsterdam 2003 Wijfje 185

Vilvoorde 2002 Terneuzen 2004 Wijfje 85

Vilvoorde 2003 Gent 2006 Mannetje 51

Lustin 2002 Marche-les-Dames 2003 Mannetje 13

Les Awirs 1998 Les Awirs 2002 Mannetje 0

Tihange 2004 Tihange 2006 Mannetje 0

Tabel 3. Gegevens betreffende de vestiging als broedvogel van in België geboren 
Slechtvalk-jongen Falco peregrinus (periode 1996-2007).

Table 3. Data showing the establishment as breeding birds of Peregrine Falcon Falco peregrinus
nestlings born in Belgium (period 1996-2007).

Reeks 1 Reeks 2 Reeks 3

3 3 3

4 4 4

2 2 2

5 5 5

2 2 2

3 3 3

100 25 5

Gem Ar 17.0 6.3 3.4

Gem Geo 4.1 4.1 3.2

GMASD 0.2 0.6 1.0
Tabel 4. Voorbeeld van een GMASD-berekening.

Ar=Aritmetisch   Geo=Geometrisch
Table 4. Example of a GMASD calculation.

Ar=Arithmetical   Geo=Geometrical

Slechtvalk Falco peregrinus mannetje; Y2 werd geringd op een rotswand in Freyir (B) en vestigde
zich op een silo in Deventer (Nl) (Foto: Edwin Winkel)

BROEDVOGELSNatuur.oriolus
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broedvogel op de St-Baafskathedraal in
Gent. (Foto’s M. De Hauwere.

- Het vrouwtje Y6 als nestjong geringd op
29/4/2004 op de schouw van de elektri-
citeitscentrale van Mol werd op 2/8/2006
waargenomen op de OLV-kerk in Brugge.
(G. Robbrecht pers. waarneming).

Slechtvalken geboren op industriële instal-
laties vestigen zich dus met hetzelfde
gemak in het centrum van steden.

In de ruime nestplaatskeuze van Slechtvalk
blijkt inprenting blijkbaar niet van groot
belang.

VVeerrsspprreeiiddiinnggssppaattrroooonn  vvaann  ddee
SSlleecchhttvvaallkk  iinn  BBeellggiiëë

Twee heel belangrijke factoren die de dicht-
heid van roofvogels aansturen zijn nestgele-
genheid en beschikbaarheid van voedsel
(Newton 1979). Newton (1998) suggereer-
de dat nestgelegenheid vooral limiterend
kan zijn voor soorten met speciale behoef-
ten, zoals rotswanden (‘nesting-cliffs’). Het
ophangen van nestkasten biedt een moge-
lijke oplossing. Dit kan een impact hebben
op de selectie van de Slechtvalk. De vraag
kan gesteld worden of en hoe het patroon
van de bezette nestkasten al dan niet beïn-
vloed wordt door de spreiding van de
beschikbare nestkasten.

Om een zicht te krijgen op de ruimtelijke
spreiding van de Slechtvalk in België en haar
evolutie doorheen de tijd, berekenen we de
GMASD van de beschikbare en bezette
nestplaatsen, jaar per jaar (zie Box 2).
In 1995 waren in totaal 18 nestplaatsen van
Slechtvalken gekend, 14 natuurlijke en 4
nestkasten. De berekende GMASD waarde

BBOOXX  22::  DDee  GGMMAASSDD--mmeetthhooddee

De ruimtelijke verspreiding van de Slechtvalk wordt onderzocht via de GMASD-methode die
toelaat na te gaan in welke mate broedende paren geclusterd, willekeurig of gelijkmatig ver-
deeld voorkomen. GMASD staat voor Geometric Mean – Average – Square Distance. Via
deze methode wordt de geometrisch gemiddelde waarde berekend van de gekwadrateerde
afstanden tot de dichtste buur en gedeeld door het aritmetisch gemiddelde van die gekwa-
drateerde afstanden . Het geometrisch gemiddelde wordt berekend door alle waarden te
vermenigvuldigen en de wortel te nemen met orde gelijk aan het aantal observaties. Het
aritmetisch gemiddelde wordt bekomen door de waarden op te tellen en te delen door het
aantal waarden. De verhouding tussen beide gemiddelden toont aan in welke mate de
afstanden tussen de plaatsen regelmatig zijn.

In tabel 4 zijn drie reeksen van getallen weergegeven waarvan telkens zowel het aritmetisch
als het geometrisch gemiddelde en de GMASD berekend werden. Getallenreeks 1 bevat een
extreme waarde (100). Dit weerspiegelt zich in een zeer lage GMASD.Aangezien de impact
van extreme waarden op het geometrisch gemiddelde veel kleiner is dan die op het aritme-
tisch gemiddelde, zorgt de extreme waarde ervoor dat het aritmetisch gemiddelde veel
hoger is dan het geometrisch. Dit resulteert in een zeer lage GMASD.Wanneer de GMASD
de waarde 1 nadert wil dit zeggen dat er geen extreme uitschieters aanwezig zijn.Vertaald
naar de verspreiding van punten in een vlak geeft dit aan dat deze dus regelmatig verdeeld
zijn bij een hoge GMASD. In de literatuur is 0,65 de minimum waarde voor een als regel-
matig beschouwde tussenafstand (Brown, 1975).

De GMASD werd berekend voor zowel de beschikbare als de bezette nestplaatsen.De GMASD
van de beschikbare en de bezette nestplaatsen doorheen de tijd wordt in Tabel 5 weergege-
ven. Er is een duidelijke trend terug te vinden in de GMASD van de beschikbare nestplaatsen
(Figuur 10).Deze trend houdt verband met de hoeveelheid beschikbare nestplaatsen.GMASD
waarden berekend voor beschikbare en bezette nestkasten zijn niet aan elkaar gerelateerd,
wat erop wijst dat de ruimtelijke verspreiding van de Slechtvalken niet afhangt of bepaald
wordt door de spreiding van de opgehangen nestkasten (Figuur 11). Mocht er wel een ver-
band bestaan, zouden we kunnen besluiten dat de locatie van de nestkasten zal bepalen waar
Slechtvalken zouden gaan broeden en dat ze geen expliciete keuze maken. Zonder verband
tussen de beschikbare en gebruikte kasten, weten we dat de Slechtvalk een bewuste keuze
maakt van te bezetten nestplaats en niet puur willekeurig kiest.

Slechtvalk Falco peregrinus op nestbak (Foto:
Guy Robbrecht)

Jaar Aantal bezet
Aantal

beschikbaar
Natuurlijk

bezet
GMASD

Beschikbaar
GMASD

Bezet

1995 1 18 0 0.51 x

1996 1 21 0 0.26 x

1997 2 26 0 0.21 1

1998 4 28 0 0.21 0.06

1999 7 41 0 0.21 0.22

2000 12 41 4 0.21 0.37

2001 18 43 2 0.23 0.37

2002 25 52 2 0.19 0.16

2003 29 59 0 0.42 0.14

2004 34 66 3 0.51 0.36

2005 42 71 0 0.69 0.25

2006 45 75 3 0.74 0.29

Tabel 5. Overzicht van het aantal beschikbare en bezette nestplaatsen met bijhorende GMASD
waarde per jaar. Aangezien in 1995 en 1996 slechts één enkele nestkast bezet was, is het onmo-
gelijk om hiervan een GMASD waarde te berekenen. De GMASD tussen 2 punten is per definitie

gelijk aan 1.
Table 5. Overview of the number of available and occupied nesting sites with corresponding

GMASD values by year. As only one nestbox was occupied in 1995 and 1996, it is impossible to
calculate a GMASD value. The GMASD between 2 points is by definition equal to 1.
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Figuur 10. Verspreidingspatroon van de beschikbare nestplaatsen voor Slechtvalk Falco peregrinus
doorheen de tijd.

Figure 10. Distribution pattern of available nesting sites for Peregrine Falcon Falco peregrinus
over time.

voorbeeld bij de Steenarend Aquila chrysae-
tos het geval is (Watson 1997).
Figuren 13 en 14 geven een overzicht van de
ruimtelijke distributie van de broedende
Slechtvalken vanaf 1997-2006. In de begin-
jaren van de beschermingsactie zijn grote
schommelingen in de GMASD waar te
nemen. Deze schommelingen zijn te wijten
aan het opstarten van het onderzoek. Vanaf
1999 wordt de afstand tussen de bezette
nestplaatsen regelmatiger. Alhoewel in
2000 en 2001 de GMASD waarden van de
bezette nestkasten gelijk zijn, en daarbij ook
het hoogst in vergelijking tot de andere
jaren, is er toch een groot verschil in ruim-
telijke distributie waar te nemen. In 2001
broedt er een Slechtvalkpaar solitair in het
uiterste zuiden van België. Dit zou normaal
een drastische daling in GMASD moeten
teweeg brengen. De daling in GMASD wordt
echter gecompenseerd omdat er in dit jaar
ook Slechtvalken dicht bij andere paren
broedden.
Alhoewel de verspreidingskaartjes vanaf
2002 geen drastische verschillen in ruimte-
lijke distributie van broedende Slechtvalken
aantonen, blijkt er toch een groot verschil in
GMASD waarden tussen jaren. Een kleine
verandering in ruimtelijke spreiding blijkt
toch een grote impact te hebben op de
GMASD. Voor de verspreiding van 2006 is
het jachtgebied van de Slechtvalken weer-
gegeven (cirkel met straal 5 km rond elke
nestlocatie, White et al. 2002). De jachtge-
bieden van verschillende individuen lopen in
elkaar over met een sterke concentratie
(clustering) van broedende Slechtvalken in
de havenregio in Antwerpen.

AAcchhtteerrggrroonnddeenn

De ruimtelijke distributie van broedende indi-
viduen kan verschillende patronen volgen. Bij
een zogenaamde “ideale vrije distributie”
bezetten alle individuen aanvankelijk het
beste habitat. Bij een stijgende populatie-
grootte zullen dus alsmaar minder goede ter-
ritoria moeten worden ingenomen tenzij de
individuen kiezen om een verhoogde compe-
titie aan te gaan voor de betere habitats met
daarbij daling in overleving en reproductie. De
drang naar hogere kwaliteit van habitats kan
zo tot hogere densiteiten leiden in betere
habitats. Binnen België zijn concentraties van
broedparen terug te vinden binnen het
havengebied van Antwerpen, rond Brussel en
in Midden-België. Het blijft onduidelijk of
deze spreiding veroorzaakt wordt door intra-
specifieke interactie, de vrije distributie, de
nestgelegenheid of de uitgebreide aanwezig-
heid van voedsel.

Een daling in broedsucces over alle habitats
bij stijgende densiteit zou een indicator zijn

bedraagt 0,51. In de daaropvolgende jaren
werden nestkasten op een willekeurige
manier bijgeplaatst wat resulteerde in een
daling van de GMASD waarde. Zowel het ver
van elkaar als het dicht opeen hangen van
de nestkasten resulteert in een lage
GMASD. Op een bepaald buigpunt heeft
iedere bijkomende nestkast een positieve
bijdrage tot de GMASD en zorgt deze ervoor
dat de afstand tussen de beschikbare nest-
kasten regelmatiger wordt (Figuur 10).
Vanaf 2003 wordt dan ook een forse stijging
in GMASD waargenomen.Vanaf 2005 wordt

de grens van 0.65 bereikt wat wijst op een
regelmatige spreiding van de nestplaatsen.
In tegenstelling tot de GMASD waarden van
de beschikbare nestplaatsen is voor de bezet-
te nestplaatsen geen duidelijke trend waar te
nemen (Figuur 12). Er bestaat geen correlatie
tussen het aantal bezette nestkasten en de
GMASD. In 2000 en 2001 is de ruimtelijke dis-
tributie van de bezette nestplaatsen unifor-
mer dan deze van de beschikbare nestplaat-
sen hetgeen er zou kunnen op wijzen dat
intraspecifieke agressie een invloed zal heb-
ben op de regelmaat van afstand zoals dit bij-

Broedplaats Slechtvalk in Doel (A) (Foto: Guy Robbrecht)
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voor een ideale vrije distributie.
Binnen een ander distributiepatroon zullen
verschillende individuen competitief optre-
den voor het verdedigen van de bronnen en
eerst en vooral de kwalitatief betere habi-
tats bezetten. Eerder gevestigde individuen
zullen individuen die later binnen een
bepaald gebied toekomen, verdrijven naar
habitat van lagere kwaliteit (Krebs & Davies
1993, Newton 1998). Bij stijgende popula-
tiegrootte zullen individuen in een kwalita-
tief beter habitat een betere conditie heb-
ben dan deze die het met habitat van lagere
kwaliteit moeten stellen.

Wightman & Fuller (2005) onderzochten de
ruimtelijke distributie en nestplaatsselectie
bij de Slechtvalk in West-Groenland. Daarbij
modelleerden ze de kans dat een bepaalde
klif werd gebruikt als nestplaats. De afstand
tot de dichtste buur was significant groter
voor bezette plaatsen dan voor de beschik-
bare plaatsen. Met andere woorden, mocht
er geen concurrentie optreden tussen de
broedparen dan zouden de beschikbare
nestkasten de onderliggende afstanden tus-
sen de bezette plaatsen bepalen, hetgeen
niet het geval is.

De GMASD van de beschikbare nestplaatsen
wijst, na een periode van intensief ophan-
gen, op een regelmatige spreiding van de
nestkasten vanaf 2005. De ruimtelijke dis-
tributie van Slechtvalk in België vertoont
voorlopig nog geen wetmatigheid en is
onafhankelijk van de distributie van de
beschikbare nestplaatsen. Dit wijst erop dat
er nog geen verzadigingseffect opgetreden
is en er nog geen intra-specifieke processen
bepalend zijn voor de ruimtelijke distributie
van de Slechtvalk. Alhoewel er momenteel
een systematisch overschot is aan nestkas-
ten, is er nog groeipotentieel en kunnen bij-

Figuur 11. Relatie tussen de GMASD van de in België beschikbare en bezette nestplaatsen voor
Slechtvalk Falco peregrinus. De GMASD van de bezette nestkasten is niet gerelateerd met de

GMASD van de beschikbare nestkasten.
Figure 11. Relationship between the GMASD (Geometric Mean Average Square Distance) of avai-

lable and occupied nesting sites for Peregrine Falcon Falco peregrinus in Belgium. GMASD for
occupied nestboxes is not related to the GMASD for available nestboxes.

Figuur 12. GMASD van de beschikbare en de bezette nestkasten voor Slechtvalk Falco peregrinus
in België.

Figure 12. GMASD of available and occupied nestboxes for Peregrine Falcon Falco peregrinus in
Belgium.

Figuur 14. Overzicht van de verspreiding in België van door Slechtvalk
Falco peregrinus bezette nestplaatsen (2003-2006).

Figure 14. Overview of the distribution of occupied nesting sites for
Peregrine Falcon Falco peregrinus in Belgium (2003-2006).

Figuur 13. Overzicht van de verspreiding in België van bezette nestplaat-
sen voor Slechtvalk Falco peregrinus (1997-2002).

Figure 13. Overview of the distribution of occupied nesting sites for
Peregrine Falcon Falco peregrinus in Belgium (1997-2002).
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komende nestkasten geplaatst worden. We
zien immers een gelijklopende stijging van
het aantal bezette kasten en het aantal
beschikbare kasten.

TTooeekkoommsstt  vvoooorr  ddee  SSlleecchhttvvaallkk  iinn
BBeellggiiëë

Sinds 1995 zien we dus een forse toename
van de Slechtvalk in België. Momenteel
zijn zelfs lokaties bezet die zeker nieuw
zijn voor de soort. Dit heeft natuurlijk te
maken met het voorzien van nestkasten
op kunstmatige wanden op koeltorens,
schouwen en pylonen. Deze evolutie is
uiteraard niet meer natuurlijk ; immers in

ons land zijn nog weinig natuurlijke broed-
plaatsen met de nodige rust voorhanden.
Dienen we ons zorgen te maken omtrent
het al dan niet kunstmatig versterken van
het bestand van de Slechtvalk in België?
Het feit dat er bij een toename van het
aanbod van nestplaatsen nog steeds een
toename van het aantal bezette nest-
plaatsen te zien is, toont aan dat er
momenteel nog geen verzadiging van de
populatie is. Daarbij zou een goede sprei-
ding (minstens 5 kilometer tussen) een
goede vuistregel kunnen zijn. Figuur 9
toont dan ook aan dat de mogelijkheden
voor verdere toename bijzonder talrijk
zijn. De beperkende factor zal hier veelal
ingegeven worden door de beschikbaar-

heid van hoge gebouwen waar nestkasten
aan bevestigd kunnen worden.
Het gebrek aan regelmaat van afstanden
tussen dichtste buren voor de beschikbare
nestkasten, kan laten vermoeden dat de
draagkracht van het gebied nog niet is
bereikt of dat er zeer veel heterogeniteit is
in habitat kwaliteit waardoor ook geen
homogeen patroon verwacht wordt. Bij
Steenarenden in Schotland (Watson
1997) werd voor verschillende gebieden
steeds een GMASD van minstens 0.79
bekomen, hetgeen aantoont dat de
Steenarend steevast op regelmatige
afstanden broedt. Daar onze nestkasten
sinds 2005 op regelmatige afstanden han-
gen, zou de Slechtvalk, indien ze dit ver-
kiest, ook op regelmatige afstanden kun-
nen beginnen broeden. De soort doet dit
echter niet. Dit kan te wijten zijn aan de
nog lage dichtheden van Slechtvalken,
hetgeen zou pleiten voor het ophangen
van nog meer nestkasten. Aan de andere
kant zou dit patroon te maken kunnen
hebben met een heterogeen aanbod van
voedsel. Gezien zowat overal in het land
hoge aantallen grote en middelgrote
vogels voorkomen, denken we dat de
beschikbaarheid van voedsel geen beper-
kende factor is. De prooikeuze dient zeker
verder onderzocht evenals tot op welke
afstand van het nest prooien geslagen
worden.
Voorlopig gaan we er van uit dat er hier
nog enig groeipotentieel is voor de
Slechtvalk. Door middel van nog meer
nestkasten, is het wellicht mogelijk om
hogere dichtheden te bekomen. Of dat
een doel is blijft echter de vraag; een
levensvatbare populatie in stand houden,

Figuur 15. Concentratie van Slechtvalken Falco peregrinus in België.
Figure 15. Concentration of Peregrine Falcons Falco peregrinus in Belgium.

Zicht op 5 van de 10 broedplaatsen Slechtvalk Falco peregrinus die van op de Antwerpse
Boerentoren te zien zijn (Foto: Guy Robbrecht)

Jonge Slechtvalk Falco peregrinus in de stad
(Foto: Guy Robbrecht)
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daar komt het op aan. Vermits de
Slechtvalk van oudsher deel uitmaakte van
het Belgische natuurpatrimonium, lijkt het
wel verantwoord nog een bijkomende
inspanning te doen om de soort voor de
toekomst te bewaren. Hierbij zal de
Slechtvalk echter altijd wel in zekere mate
afhankelijk blijven van de mens, maar dit
moeten we dan maar voor lief nemen.

DDaannkkwwoooorrdd

Dit project kwam tot stand dankzij de
steun van Electrabel en de medewerking
van talrijke bedrijven, gemeentebesturen
en verenigingen. Het is onmogelijk om

en hun medewerkers voor het verzorgen
van verschillende gekwetste of zieke
Slechtvalken.
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SSaammeennvvaattttiinngg  ––  AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé

De historiek van de broedpopulatie van de Slechtvalk Falco pereg-
rinus in België wordt bekeken. Na een overzicht van de teloorgang
van de natuurlijke populatie in België en aangrenzende gebieden,
geven we een omstandig relaas van de nestkastenactie die opge-
start werd in 1994 en het positieve gevolg hiervan op de broed-
populatie. Daarna bespreken we de potentiële verdere toename
van het aantal broedparen aan de hand van een test van de even-
tuele populatieverzadiging, gebaseerd op de onderlinge afstanden
tussen de broedparen en op schattingen van het voedselaanbod.

TThhee  PPeerreeggrriinnee  FFaallccoonn  FFaallccoo  ppeerreeggrriinnuuss bbaacckk  iinn  BBeellggiiuumm,,  aann  aaccccoouunntt
ooff  aa  ssuucccceessssffuull  nneessttbbooxx  ccaammppaaiiggnn..
The history of the breeding population of the Peregrine Falcon
Falco peregrinus in Belgium is described. After a summary of the
loss of the natural population in Belgium and surrounding areas,
we give a detailed account of the nestbox campaign that was star-
ted in 1994 and its positive resulting effect on the breeding pop-
ulation. Afterwards we discuss the further potential for increase in
the number of breeding pairs by using a test of the eventual pop-
ulation saturation based upon the distances between breeding
pairs and estimates of food availability.

RReettoouurr  dduu  FFaauuccoonn  ppèèlleerriinn  FFaallccoo  ppeerreeggrriinnuuss eenn  BBeellggiiqquuee,,  ggrrââccee  aauuxx
nniicchhooiirrss  aarrttiiffiicciieellss
Voici la chronique de la population nicheuse du Faucon pèlerin
Falco peregrinus. Après un aperçu du déclin de la population
nicheuse en Belgique et dans les pays voisins, cet article traite de
l’installation de nichoirs artificiels à partir de 1994 et commente
les suites positives sur la population nicheuse. La discussion
concernera ensuite l’augmentation des couples nicheurs à l’aide
d’un test de saturation éventuelle de la population, basé sur les
distances mutuelles entre les couples nicheurs et sur des estima-
tions de la nourriture disponible
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Inleiding

De Grauwe Kiekendief Circus pygargus heeft
zijn broedbiotoop in heel Europa verlegd van
moeras- en heidegebieden naar grootschali-
ge akkergebieden. Reeds sinds de jaren 80 is
vastgesteld dat dit leidt tot een zeer hoog
aandeel mislukte broedgevallen : afhankelijk
van jaar en regio loopt 30 tot 70%, soms zelfs
100%, van de nesten het risico te worden uit-
gemaaid (Arroyo 1994; Koks & Visser 2002;
Corbacho et al. 1997). Daarom worden reeds
meer dan 30 jaar acties ondernomen om de
broedgevallen te behoeden voor vernietiging.
Dit kan gebeuren door nesten tijdens het
maaien weg te nemen, te verplaatsen of
zones ongemaaid te laten.
Reeds sinds 1987 nemen vrijwilligers van de
Torenvalk vzw, met steun van het FIR, deel
aan de beschermingsacties voor de Grauwe
Kiekendief in de Franse Lorraine.
De vereniging is er verantwoordelijk voor de
beschermingscampagne in de ‘secteur
Spincourt’, een gebied van ca 2500 km2 dat
zich uitstrekt van de Belgische grens in het
Noorden tot de snelweg A4 in het zuiden, de
lijn Montmédy- Verdun in het westen en
Longwy – Jarny in het oosten.

Tijdens die 20 jaar werden in totaal meer
dan 600 broedgevallen opgevolgd en indien
nodig verplaatst. In dit artikel wordt inge-
gaan op de lokale biotoopkeuze , en een
analyse van broedsucces en populatietrend
in het onderzoeksgebied vergeleken met die
in Frankrijk en elders.

RReessuullttaatteenn

VVoooorrkkeeuurreenn  vvoooorr  hhaabbiittaatt  eenn  nneessttppllaaaattss

Elk broedgeval  tijdens de beschermingscam-
pagne kwam op een fiche met daarop de
exacte broedlocatie, het gewas van de broed-
plaats en de omringende percelen en het
broedsucces (aantal uitgevlogen jongen). Bij
broedgevallen waarbij interventie nodig was,
noteerden we ook hoeveel eieren/jongen er
in het nest aanwezig waren.
Zo verzamelden we niet alleen gedetailleer-
de informatie over broedsucces en aantale-
volutie van de Grauwe Kiekendief in het
onderzoeksgebied, maar tevens over nest-
plaatskeuze en – spreiding.

Deze gegevens lieten een diepgaande analy-
se van de nestplaatskeuze toe op drie
niveau’s : gewasvoorkeur, landschapsop-
bouw in de directe omgeving van het nest
(straal 1 km) en in de ruimere omgeving
(straal 6 km) (Cloet 1997).

Hoewel graangewassen slechts een vijfde
van de open ruimte in de Lorraine innemen,
zijn zij van primordiaal belang als broed-
plaats voor de Grauwe Kiekendief : ruim 3/4
van de broedgevallen (en de laatste jaren
zelfs ruim 90%) bevond zich in graangewas-
sen. Broedgevallen in koolzaad en braaklig-
gende terreinen kwamen tot tien jaar gele-
den nog regelmatig voor, maar zijn nu
eerder uitzonderlijk.
Wat graangewassen betreft bleek er in ons
deel van de Lorraine een duidelijke voorkeur
voor wintergranen, in het bijzonder winter-
gerst. Hoewel dit gewas slechts een kwart
van de graanoppervlakte uitmaakt (wat dus
neerkomt op slechts 5 % van het totale
landgebruik) was het in de periode 1987-
2000 toch goed voor ruim de helft van alle
broedgevallen (Vande Walle 2000). De laat-
ste jaren is deze voorkeur zelfs nog explicie-
ter geworden: zowat 80 % van de nesten in
de gehele Lorraine bevinden zich in winter-
gerst (Vande Walle 2006).
Deze voorkeur is duidelijk gerelateerd aan
de gewashoogte op het ogenblik van de

nestplaatskeuze, in de eerste helft van mei.
Wintergerst is op dat moment significant
hoger dan wintertarwe (Cloet 1997). Begin
mei bedraagt dit verschil ca 10 cm (42 vs.32
cm gemiddeld), tegen half mei is dit verschil
nog toegenomen tot ca 20 cm (65 vs.46 cm
gemiddeld). De kleine hoogteverschillen bij
hetzelfde gewas bleken geen aantoonbare
invloed te hebben. Onze vaststellingen zijn
volledig gelijklopend aan die uit een verge-
lijkbare studie van Castaño-Lopez (1995) in
een gebied ten zuidoosten van Madrid.
De kiekendieven zoeken dus percelen waar-
van de vegetatie reeds voldoende hoog is
om dekking te geven. Pas wanneer alle
geschikte gebieden met wintergerst bezet
zijn, valt hun keuze op wintertarwe. De
voorkeur voor wintergerst lijkt wel wat op
een ecologische val: wintergerst wordt
immers ook eerst geoogst. Afhankelijk van
de weersomstandigheden gebeurt dit reeds
vanaf eind juni, wanneer nog maar weinig
jongen vliegvlug zijn. Zonder interventie zijn
de meeste broedgevallen in wintergerst
gedoemd om te worden uitgemaaid, zeker
bij natte voorjaren (dan starten de vogels
later met broeden) of bij droog weer bij het
begin van de oogstperiode (het gewas moet
rijp en droog zijn om te worden geoogst). De
gemiddelde oogstdatum is de laatste twee
decennia zowat twee weken naar voor
geschoven.
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Op ruimere schaal blijkt dat de kiekendieven
duidelijk de grotere akkercomplexen prefere-
ren en grotere graslandcomplexen mijden. Een
test met een stapsgewijze discriminantanaly-
se liet toe om 80% van 30 geselecteerde
proeflocaties juist te klasseren in geen-weinig-
veel nesten met behulp van gegevens over
slechts twee parameters namelijk ‘oppervlak-
teaandeel wintergewassen’ en ‘oppervlakte-
aandeel grassen’. Bosgebieden en de directe
omgeving van bewoning worden eveneens
duidelijk gemeden : er worden nauwelijks nes-
ten op minder dan 250 m van bossen, hout-
kanten en/of bewoning gevonden (hoewel de
akkers zich vaak in de directe omgeving van de
hoeve bevinden) (Cloet 1997).

AAaannttaallssvveerrlloooopp

We stellen binnen het onderzoeksgebied een
schommelende populatie vast, die echter een
duidelijk neerwaartse trend vertoont.
Bovendien blijken er ook ruimtelijke verschui-
vingen op te treden.Waar in de beginjaren de
nesten vrij evenwichtig gespreid waren over
de geschikte habitat in het onderzoeksgebied,
stellen we vast dat het zwaartepunt steeds
meer verschuift naar het zuiden en zuidwes-
ten. De ‘klassieke’ broedplaatsen in akkerzo-
nes in het noorden (Longuyon, Marville) en
het centrum (rond Spincourt) waren vroeger
samen goed voor 20-30 nesten, nu nog voor
nauwelijks een tiental nesten. Deze tendens
geldt voor de gehele Lorraine : de sectoren in
het noorden van de Lorraine kennen een stel-
selmatige afname, terwijl zich in de zuidelijke
sectoren een sterke toename voordoet (Burda
2006).

Het broedsucces ligt binnen het onderzoek-
gebied nochtans vrij hoog : het slaagpercen-
tage van de broedgevallen ligt dankzij de
interventies op meer dan 80%, en het gemid-
deld aantal van 2,11 uitvliegende jongen per
broedgeval is relatief hoog. Ongeveer de helft
(48%) van de uitgevlogen jongen vereisten
een interventie via nestverplaatsing (Vande
Walle 2000; 2006).

DDiissccuussssiiee

Een opvallend gegeven is de tegenspraak bin-
nen het onderzoekgebied tussen het vrij hoge
reproductiesucces enerzijds (dankzij een zeer
intensief gevoerde beschermingscampagne)
en de dalende populatietrend anderzijds. Om
hiervoor mogelijke verklaringen te vinden
worden een aantal hypothesen overlopen.

VVeerrmmiinnddeerrddee  bbrrooeeddggeelleeggeennhheeiidd  ooff  vvooeeddsseell--
aaaannbboodd  ??  

Een mogelijke verklaring voor de achteruit-

gang kan gelinkt zijn aan verminderde
broedgelegenheid binnen het onderzoekge-
bied. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk. Zoals
hierboven gesteld heeft de Grauwe
Kiekendief een duidelijke voorkeur voor
wintergraangewassen om te broeden, in het
bijzonder wintergerst.
Uit de landbouwstatistieken voor de
Lorraine (fig 2) blijkt dat het aandeel van
deze gewassen de afgelopen 20 jaar zelfs
licht is toegenomen. Het aandeel winter-
gerst is daarbinnen vrij constant en schom-
melt rond de 100.000 ha in de volledige
Lorraine (data : website Franse landbouwsta-
tistieken http://agreste.agriculture.gouv.fr en
Service Régionale de Statistique Agricole –
Metz, 2004). De verdere relatieve toename
van het aantal broedgevallen in wintergerst
bevestigt dit : er is voldoende broedgele-
genheid in de wintergerst om zowat de vol-
ledige resterende populatie van de Lorraine
te herbergen. De vogels die later aankomen
zijn niet langer verplicht uit te wijken naar

andere gewassen (zoals in het verleden kon
worden vastgesteld).

Als jachtgebied zijn ook permanente gras-
landen, ruigtes, wegbermen en natuurlijke
open biotopen (moerasgebieden) belang-
rijk. De oppervlakte permanent grasland is
effectief gedaald ten voordele van graange-
wassen en maïs. Selinger (1994) geeft aan
dat de omzetting van deze graslanden naar
maïs nadelig kan zijn voor kiekendieven,
aangezien dit gewas niet wordt gebruikt
voor de jacht of als nestplaats. De opper-
vlakte van maïs in de gehele Lorraine blijkt,
na een sterke toename tussen 1970 en
1988 (van 25.000 naar 75.000 ha) te zijn
gestabiliseerd rond de 80.000 ha.
Belangrijke ongunstige wijzigingen in
broed- en jachtbiotoop (met bijvoorbeeld
sterk verminderd voedselaanbod) werden
de laatste 15 jaar niet waargenomen en
zouden trouwens moeten leiden tot een
verminderde reproductie.
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spincourt
aantal nes aantal uitgevlogen jongen

1988 41 103 2.51
1989 47 107 2.28
1990 54 134 2.48
1991 58 127 2.19
1992 37 80 2.16
1993 53 125 2.36
1994 37 61 1.65
1995 38 83 2.18
1996 34 82 2.41
1997 28 53 1.89
1998 31 70 2.26
1999 32 68 2.13
2000 23 25 1.09
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Figuur 1. Aantal broedparen en aantal uitgevlogen jongen van Grauwe Kiekendief Circus pygargus
binnen het onderzoeksgebied.

Figure 1. Number of breeding pairs and the number of fledged young of Montagu’s Harrier Circus
pygargus in the study area.
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Figuur 2. Oppervlakte van de belangrijkste landbouwgewassen in 
de Région de la Lorraine.

Figure 2. Surface area of the most important agricultural crops in 
the Région de la Lorraine.

(bron/source : http://agreste.agriculture.gouv.fr 
en Service Régionale de Statistique Agricole – Metz, 2004)
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Uit figuur 3 blijkt evenwel dat de trend van
het aantal uitgevlogen jongen per nest con-
stant blijft, zij het met sterke jaarschomme-
lingen. In jaren met voedselschaarste vliegen
er opvallend minder jongen uit omdat zoals
bij de meeste roofvogelsoorten de kleinste
nestjongen dan door de oudere worden opge-
geten (Cramp & Simmons 1980, Glutz von
Blotzheim 1971). Dergelijke slechte jaren zijn
sterk gerelateerd aan de populaties van Veld-
en Woelmuizen. Butet & Leroux (2001) stel-
den vast dat de Woelmuizen duidelijke drie-
jaarlijkse cycli vertonen, met een piekperiode
die zich over twee jaar uitspreidt, gevolgd
door een jaar met een lage populatiedensiteit.
Dit vertaalt zich elke drie jaar ook direct in een
lagere reproductie bij de kiekendieven. Deze
driejaarlijkse cycli zijn ook in onze reproduc-
tiecijfers terug te vinden.
Bovendien kunnen zich bij uitzonderlijke kli-
matologische omstandigheden (natte, koude
voorjaren) ook ‘rampjaren’ voordoen met
gemiddeld niet meer dan één uitvliegend jong
per broedpaar. In andere studies stelde men
vast dat in dergelijke jaren ook beduidend
minder vogels tot broeden overgaan. Deze
tendens werd door ons niet echt uitgesproken
waargenomen : in jaren met weinig jongen
was het aantal broedparen (BP) iets lager
maar niet sterk afwijkend van de globale
trendlijn.
Zoals hieronder zal worden aangetoond hoe-
ven dergelijke slechte jaren geen langdurige
impact te hebben op de totale populatie :
indien de daaropvolgende jaren niet uitzon-
derlijk slecht zijn, zou bij de gemiddelde repro-
ductiegraad binnen het onderzoekgebied een
vrij snel herstel van de populatie moeten kun-
nen optreden.

WWiijjzziiggiinnggeenn  iinn  ddee  oovveerrwwiinntteerriinnggssggeebbiieeddeenn  ??

Door verschillende auteurs wordt gewezen
op veranderingen in de Sahelzone als moge-
lijke bedreiging voor de Grauwe Kiekendief

(o.a. Clarke 1996). Hierbij worden twee pro-
blemen aangekaart,met name de voortschrij-
dende woestijnvorming en gewijzigde land-
bouwtechnieken (Clarke 1996; Stichting
Werkgroep Grauwe Kiekendief www.grauwe-
kiekendief.nl).

De Grauwe Kiekendief overwintert in de
Sahelzone van Afrika, en zijn voedsel bestaat
er bijna uitsluitend uit sprinkhanen (vooral
treksprinkhanen), aangevuld met vooral klei-
ne zangvogels (Koks 2006a; Koks et al. 2006;
Glutz von Blotzheim, 1971; Cramp &
Simmons, 1980; Cormier & Baillon, 1991).
Door het verder oprukken van de woestijn ver-
dwijnen de geprefereerde overwinteringsbio-
topen zoals droge steppes en open savannes.
Ook daar worden de landbouwtechnieken
langzaam maar zeker gericht op hogere pro-
ductie en het vermijden van catastrofes zoals
sprinkhanenplagen. Dit resulteert in een meer
algemeen gebruik van insecticiden (zeker in
landen als Senegal) (Clarke 1996).
Verminderde vruchtbaarheid of directe sterfte
door vergiftiging werden niet vastgesteld bij

de kiekendieven (Clarke 1996, Newton 1979).
Wel is het zo dat door deze ontwikkelingen de
dichtheid aan sprinkhanen gemiddeld achter-
uitgaat, en dat ook populatie-explosies
(sprinkhanenplagen), waar de kiekendieven in
het verleden heel dankbaar gebruik van maak-
ten, minder optreden.
Verder zijn er aanwijzingen dat ook directe
vervolging van de vogels een niet onbelangrij-
ke doodsoorzaak is in de overwinteringsge-
bieden. Ze worden immers door de lokale
bevolking aanzien als een belangrijke bedrei-
ging voor het pluimvee (Koks 2006a, Koks et
al. 2006).

In hoeverre dit alles echter een invloed heeft
op de populatieontwikkeling is onduidelijk.
De Westeuropese populatie wordt volgens
BirdLife International (2004) aanzien als sta-
biel tot licht stijgend. Indien de ontwikkelin-
gen in het overwinteringsgebied de overwin-
terende populatie negatief kunnen
beïnvloeden, zou dit moeten leiden tot
dalende aantallen broedvogels.
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Verplaatsing van nest jonge Grauwe Kiekendieven Circus pygargus
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Figuur 3. Aantal uitvliegende jongen per geregistreerd broedgeval (1988-2006) van Grauwe
Kiekendief Circus pygargus voor de sector Spincourt en de volledige Lorraine 

(gegevens de Torenvalk en LPO Lorraine).
Figure 3. Number of fledged young per nesting attempt (1988-2006) of Montagu’s Harrier Circus

pygargus for the sector Spincourt and Lorraine as a whole 
(data from Torenvalk and LPO Lorraine).

Jonge Grauwe Kiekendieven Circus pygargus op het nest
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TTee  llaaggee  rreepprroodduuccttiiee  ??

De vraag stelt zich in hoeverre de gemiddel-
de reproductie volstaat voor het onderhou-
den van een stabiele populatie in het broed-
gebied.

Een vergelijking met het broedsucces en de
populatietrend in andere gebieden, zowel
binnen als buiten Frankrijk, kan hieromtrent
een eerste indicatie geven. Een overzicht uit
literatuurgegevens wordt weergegeven in
tabel 1.

Hieruit blijkt dat de gemiddelde reproductie
in het onderzoeksgebied vergelijkbaar of
zelfs hoger is dan in andere gebieden, waar
een stabiele of zelfs toenemende populatie
werd vastgesteld.

Een verdere evaluatie van het vereiste
broedsucces voor een stabiele populatie is
mogelijk gebruik makende van de modelle-
ringen ontwikkeld door Koks et al. (2001).

Uitgaande van een ‘gesloten populatie’
(geen uitwisseling met andere gebieden) en
rekening houdend met de overlevingskan-
sen per leeftijdsgroep wordt uitgerekend
hoeveel jongen per jaar geproduceerd moe-
ten worden om de populatie stabiel te hou-
den (Koks et al. 2001;2002).
De jaarlijkse overleving van eerstejaars
vogels wordt door Arroyo (in Koks 2001) op
40% geschat, die van tweedejaars en oude-
re vogels op 80% en die van adulten tijdens
het broedseizoen op 98%. Gegeven de leef-
tijden waarop vogels voor het eerst broe-
den, bedraagt de vereiste jongenproductie
aldus 1.53 jongen per paar.

Hierop voortbouwend werd een model ont-
wikkeld (Koks et al. 2001) dat op basis van
de gevonden reproductiegegevens, de over-
levingscijfers en de geschatte broeddeelna-
me van de vogels in de verschillende kalen-
derjaren, het theoretische aantalverloop
berekent. Toegepast op de Nederlandse
populatie geeft het model een vrij correcte
inschatting van het populatieverloop, met
een lichte onderschatting van het werkelij-
ke verloop.
Wanneer we hetzelfde model toepassen op
onze populatie, dan krijgen we een voor-
spelling die helemaal afwijkt van het eigen-
lijke populatieverloop.

Volgens het model zou, bij het huidige
broedsucces in de sector Spincourt, de
broedpopulatie moeten zijn toegenomen
tot meer dan 150 BP (in de veronderstelling
dat er onbeperkte uitbreidingsmogelijkhe-

den zijn). Uit de figuur blijkt dat het model
de eerste drie jaar een perfecte voorspelling
geeft, maar dat daarna de broedpopulatie in
afwijking van het model terugvalt. Zelfs
indien we er van uit gaan dat de populatie
in 1991 het ‘verzadigingspunt’ had bereikt,
en alle mogelijke territoria bezet waren, zou
vanaf dan een vrij stabiel niveau van rond 60
BP moeten gelden.

Een mogelijke verklaring is dat het model
Koks uitgaat van een te optimistische over-
levingsgraad. Volgens Watson (1977) liggen
de overlevingscijfers bij kiekendieven een
stuk lager : 62% sterfte in jaar 1; 30% in
daaropvolgende jaren. Ook Millon (in Koks
2006b) maakt een eerste inschatting (op
basis van terugmeldingen van vogels met
vleugelmerken) die in de lijn ligt van
Watson: 68% overleving per jaar voor adul-
ten, 34% voor de juvenielen.
Wanneer we deze cijfers inpassen in het
model van Koks is voor een stabiele (geslo-
ten) populatie een gemiddelde van 2,50 uit-
gevlogen jongen per jaar vereist !
Confronteren we deze inschatting echter
met het actuele broedsucces en de popula-
tieontwikkelingen in tabel 1, dan zou dit
betekenen dat zowat alle bestudeerde pop-
ulaties zouden moeten teruglopen, hetgeen
niet overeenkomt met de vastgestelde pop-
ulatietrend. De trends komen globaal gezien
wel vrij goed overeen met de inschattingen
volgens het model van Koks.
Er moet dus nog een andere verklaring zijn
voor de gevonden populatietrend.

PPooppuullaattiieeccoonncceennttrraattiiee  oopp  kklleeiinneerr
bbrrooeeddaarreeaaaall  ::  ssiinnkk--eeffffeecctt

Er zijn nogal wat bedenkingen bij de inschat-
tingen van landelijke populaties van Grauwe
Kiekendief. Zo vonden Arroyo & Pinilla (1996)
zeer uiteenlopende cijfers voor de populatie
en de populatietrend voor Spanje.

Gebied Land
Jongen per
broedgeval

Populatietrend Bron

Ciudad Real Spanje 1,40 Stabiel Castaño-Lopez, 1997

Murcia Spanje 1,50 Stabiel Sanchez et al, 1995

Gron./Fr./Flevo Nederland 1,51 Stabiel Koks & Visser, 2002 

W-Frankrijk Frankrijk 1,79 Stabiel Butet & Leroux 1993

Marche Italië 1,82 Stabiel Pandolfi & Giacchini, 1991

Oland Zweden 1,90 Stabiel Clarke, 1996

regio Madrid Spanje 1,99 Stabiel Arroyo, 1995

Madrigalejo Spanje 2,04 Stabiel/toename Corbacho et al., 1997

Lorraine Frankrijk 2,10 Afname LPO- Burda&Vacheron

Sect. Spincourt Frankrijk 2,11 Afname LPO – De Torenvalk

Engeland Gr. Britannië 2,25 Stabiel Clarke, 1996

Baskenland Spanje 2,26 Stabiel/toename Rodrigues & Arambarri, 1995

Hérault Frankrijk 2,56 Stabiel/toename Maigre, 2006

Castillon Spanje 2,75 Sterke toename Limiñana & Urios, 2005

Tabel 1. Gemiddelde reproductiegraad en populatietrend van populaties van Grauwe Kiekendief
Circus pygargus in verschillende regio’s van Europa.

Table 1. Mean level of reproduction and population trend of populations of Montagu’s Harrier
Circus pygargus in various regions of Europe.

JAAR populatieverloop modelvoorsmodel metwatson model met jaar
01/01/1988 41 2.512195 41 41 41 41
01/01/1989 47 2.276596 46.74 41.74 40.59 42.066
01/01/1990 54 2.481481 52.3488 41.7488 39.3723 42.40253
01/01/1991 58 2.189655 59.67763 42.59363 38.97858 43.50499
01/01/1992 37 2.162162 65.6454 41.853 37.80922 43.06994
01/01/1993 53 2.358491 71.55348 40.61976 36.67494 42.25161
01/01/1994 37 1.648649 80.1399 40.49414 35.94144 42.58963
01/01/1995 38 2.184211 81.7427 36.30402 31.62847 39.09728
01/01/1996 34 2.411765 89.91697 34.93442 30.9959 38.70631
01/01/1997 28 1.892857 101.6062 34.4759 30.68594 39.36431
01/01/1998 31 2.258065 104.6544 30.51017 28.23107 36.49072
01/01/1999 32 2.125 115.1198 28.56119 27.38414 36.12581
01/01/2000 23 1.086957 124.3294 25.84609 26.56261 35.11429
01/01/2001 23 2.217391 116.8696 19.29532 21.78134 29.70669
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Figuur 4. Actueel populatieverloop vergeleken met modelmatige voorspellingen bij gesloten 
populatie en bij twee verschillende scenario’s van emigratie(source & sink effect).

Figure 4. Current population development compared with model predictions for a closed 
population and for two different outflow scenarios (source & sink effect).
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Ook voor Frankrijk zijn de inschattingen,
zeker in het verleden, nogal uiteenlopend en
vinden we literatuurverwijzingen die zowel
op toename, afname of een stabiele popu-
latie wijzen.
Samengevat kan gesteld worden dat de
populatie hier in de jaren 70-80 wellicht
werd onderschat (Terrasse 1966, Thiollay
1965, Yeatman 1975, Cramp & Simmons
1980, Terrasse 1977, Thiollay & Terrasse
1984), maar toch een gestage toename
heeft gekend vanaf midden jaren 80 (toen
er wellicht minder dan 3000 BP
waren)(Collin de l’ Hortet 1985), en zich
vanaf midden jaren 90 heeft gestabiliseerd
tussen 4000 en 4500 BP (Del Hoyo et al.
1994, Leroux in Yeatman-Bertelot 1994,
Thiollay & Bretagnolle 2004, BirdLife
International 2004, Millon in Koks 2006b).
Tegelijk stellen we echter niet enkel in de
sector Spincourt maar over de gehele
Lorraine een duidelijke afname vast (eigen
gegevens en Burda 2006).
Bij dergelijke ontwikkelingen (globaal con-
stante populaties; dalende trend in welbe-
paalde regio’s) wordt het ‘source en sink’
principe als mogelijke verklaring naar voor
gebracht (Koks et al. 2001). Dit gaat er van
uit dat de deelpopulaties wel degelijk met
elkaar uitwisselen en dat er constant indivi-
duen verschuiven van één deelpopulatie
(source) naar een andere deelpopulatie
(sink). Ook voor Grauwe Kiekendief wordt
deze mogelijkheid gesuggereerd (Koks et al.,
2001; Limiñana et al. 2006).

Grauwe Kiekendieven worden over het
algemeen als zeer plaatstrouw aanzien:
broedvogels komen elk jaar naar dezelfde
regio ,soms zelfs hetzelfde perceel, terug.
(Clarke, 1996; Cramp & Simmons, 1980),
(Clarke 1996).
Koks & Visser (1996) bevestigen dit voor
de Nederlandse populatie. Hier geldt dat
het overgrote deel van de jongen zich ves-
tigt binnen 150 km rond de geboorte-
plaats. Terugmeldingen (in het broedsei-
zoen, niet tijdens de trek uiteraard) op
meer dan 300 km zijn echter niet uitzon-
derlijk.
Millon (in Koks 2006b) stelt op basis van
vleugelmerkonderzoek volgend voorlopig
bilan op (n= 581): 85% van de mannetjes
en 60% van de vrouwtjes wordt terugge-
zien op minder dan 30 km van hun geboor-
teplaats; tot 10% van de vrouwtjes wordt
echter op meer dan 70km teruggemeld.

Kiekendieven zijn dus voor het overgrote
deel vrij trouw aan hun geboorteplaats,
maar een belangrijk deel wijkt toch uit
naar andere gebieden. Eens een broed-
plaats gekozen, zullen ze er wellicht elk jaar
terugkomen. Uitgaande van deze vaststel-

ling passen we het model van Koks nog-
maals toe, maar gaan er nu van uit dat er
elk jaar resp. 5 BP en 10% van de broed-
populatie (in concreto jongen van 2 jaar
voordien) een andere nestplaats uitkiezen.
Dit betekent dat de sector Spincourt (en bij
uitbreiding de hele Lorraine) als ‘source’
zou dienen voor de ‘sinks’ in bepaalde
andere gebieden.
Dit is niet geheel onrealistisch, wetende
dat de noordwaarts trekkende vogels
ongeveer alle belangrijkste broedpopula-
ties van Grauwe Kiekendief in Frankrijk
oversteken vooraleer ze in de Lorraine aan-
komen (zie figuur 5)

Uit figuur 4 blijkt dat het model bij deze ver-
onderstelling (‘emigratie’ van 10% van de
potentiële broedgevallen) wel een vrij goede
inschatting geeft van het aantalverloop.

Laten we nu deze theorie toetsen op de hele
Franse broedpopulatie. Van de ca. 4500 BP
broedt 70% (ca. 3100 BP) in graanvelden
(Millon in Koks, 2006b) en worden zowat
1000 BP elk jaar opgevolgd in het kader van
de beschermingsacties voor Grauwe
Kiekendief (Pacteau 2003, Leroux in
Bertelot-Yeatman 1994).
Dit betekent dus dat zowat de helft van de
populatie in Frankrijk bestaat uit graanbroe-

Afrastering voor nestbescherming

Figuur 5. Verspreidingskaart Grauwe Kiekendief in Frankrijk (uit Thiollay & Bretagnolle, 2004) met
weergave van het werkingsgebied.

Figure 5. Distribution map Montagu’s Harrier in France (from Thiollay & Bretagnolle, 2004)
showing study area.
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ders die niet worden opgevolgd. Deze
‘zwarte gaten’ in de beschermingscampag-
nes gaan elk jaar een deel van de rekrute-
ring van andere regio’s aantrekken en
opsouperen. De broedomstandigheden zijn
er immers elk jaar ogenschijnlijk gunstig
(voldoende geschikt broed- en jachtbio-
toop aanwezig). De vogels hebben dus ook
geen aanleiding om andere broedplaatsen
te zoeken. Alleen worden deze broedsels
jaar na jaar uitgemaaid, met een zeer lage
reproductie tot gevolg. Het daaropvolgen-
de jaar zijn er in deze gebieden (door
natuurlijke uitval) weer heel wat aantrek-
kelijke broedplaatsen beschikbaar voor
jonge noordwaarts trekkende dieren (die
voor de eerste keer een broedplaats zoe-
ken), die daardoor niet verder doortrekken
naar hun noordelijker gelegen geboorte-
plaats.

We passen deze stelling nu toe op het pop-
ulatiemodel. Uit de resultaten in de sector
Spincourt en ook elders in de ‘opgevolgde
gebieden’ blijkt het gemiddelde broedsuc-
ces te schommelen rond 2,2 uitvliegende
jongen per nest. Indien alle broedgevallen
dus zouden worden opgevolgd, met inter-
venties indien nodig, zou de populatie
exponentieel moeten toenemen, met een
verdubbeling na minder dan 10 jaar (tot ze
wellicht een verzadigingspunt bereikt).

Uit de beschermingsacties blijkt tevens dat
gemiddeld zowat de helft van de jongen
dankzij interventie kon overleven. Dit bete-
kent dat het broedsucces in graanakkers
zonder interventies gemiddeld kan geschat
worden op 1,1 uitgevlogen jongen per nest.
Uit het model blijkt dat zonder interven-
ties de broedpopulatie in graangebieden
op twintig jaar zowat gehalveerd zou zijn,
zelfs indien er een constante influx is van-
uit de deelpopulatie in natuurlijke bioto-
pen.
Gaan we nu uit van 1000 beschermde nes-
ten in graanakkers, en evenveel broedge-
vallen in natuurlijke vegetatie, beide met
een broedsucces van 2,2 en 2000 broedge-
vallen in akkers, zonder bescherming (en
dus een broedsucces van 1,1), dan verkrij-
gen we, dankzij een constante influx vanuit
de opgevolgde graangebieden en vanuit de
‘natuurlijke’ populatie, een globale popula-
tie die op langere termijn vrij constant
blijft, en zelfs licht toeneemt, hetgeen
overeenkomt met de cijfergegevens.
In die zin bevestigt de vastgestelde popu-
latietrend het hier ontwikkelde model.

Een belangrijke vraag die zich hierbij stelt
is, waarom de neerwaartse trend die in het
onderzoekgebied wordt vastgesteld zich
pas vanaf halverwege de jaren 90 heeft
voorgedaan. Een ontwikkeling die hierbij

een belangrijke rol kan spelen is deze van
het gemiddelde oogsttijdstip voor winter-
gerst. Uit de eigen waarnemingen blijkt dat
deze oogstdatum de laatste 20 jaar onge-
veer twee weken naar voor is geschoven
(vroeger vanaf ca. 14 juli nu vanaf eind
juni). Een oogstdatum van 14 juli valt onge-
veer samen met de datum waarop de jon-
gen uitvliegen. Afhankelijk van de weers-
omstandigheden in de loop van het
broedseizoen en op het moment van de
oogst kan dit betekenen dat zowat alle of
bijna geen nesten worden uitgemaaid,
maar gemiddeld blijft er toch nog een
redelijke overlevingskans. Dit zou kunnen
betekenen dat zelfs zonder beschermings-
maatregelen toch nog een gemiddeld vrij
hoge reproductiegraad kan worden
gehaald die zelfs bij de toen geldende
interventiegraad tot een toename van de
populatie kan leiden.
Omdat de maaidata steeds vervroegd zijn,

wordt ook de overlevingskans bij onbe-
schermde nesten opmerkelijk kleiner, en
komt het ‘aanzuigeffect’ in onbeschermde
zones op gang. Mogelijk hebben we dit
scharniermoment in de praktijk meege-
maakt vanaf 1993 in de Lorraine.

CCoonncclluussiiee

Door de beschermingsacties slaagt men er
in om de populatie in Frankrijk voorlopig
op een gelijk aantal en zelfs licht toene-
mend peil te houden. Door het sink-effect
zal echter een steeds sterkere concentratie
van de BP optreden in de richting van de
zeer geschikte, maar vaak ‘onbeschermde’
zones. Indien de nestbeschermers niet mee
verhuizen bestaat het risico dat op termijn
toch een afname zal optreden wanneer de
productieve ‘source’-gebieden opgedroogd
geraken. Dit blijkt ook uit de figuur : indien

Nestjong van Grauwe Kiekendief Circus pygargus verminkt door landbouwmachine. Het dier
heeft nog 14 jaar geleefd in gevangenschap (Foto: Guy Robbrecht)

Arroyo (pWatson (77)

overleving KJ 1 0.4 0.38
overleving KJ 2 0.784 0.7 0.3136 0.266
overleving KJ 3 0.784 0.7 0.2458624 0.1862
overleving KJ 4 0.784 0.7 0.19275612 0.13034
overleving KJ 5 0.784 0.7 0.1511208 0.091238

broeddeelname k 0 0
broeddeelname k 0.03 0.03 0.216
broeddeelname k 0.5 0.5 0.012
broeddeelname k 0.45 0.45 0.1568
broeddeelname k 0.05 0.05 0.110638

0.009638
Vereist aantal jongen

0 28908 0 234707
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Figuur 6. Modellering van de populatie-trend van Grauwe Kiekendief Circus pygargus voor geheel
Frankrijk bij verschillende interventie-scenarios.

Figure 6. Modelling of the population of Montagu’s Harrier Circus pygargus for France as a whole
for different intervention scenarios.
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de beschermingsacties niet op eenzelfde
intensiteit kunnen worden aangehouden
zal op termijn toch een afname van de
populatie optreden.
Naargelang de maaidata nog verder naar
voor schuiven wordt de toestand uiterst
precair in de onbeschermde zones en kan
dit groeiende sink-source-effect zelfs lei-
den tot een negatieve evolutie. Dit zou een
mogelijke verklaring kunnen bieden voor
de recente berichten van afnemende pop-
ulaties in Spanje en een stagnering tot
terugval in Frankrijk, bij een constante
beschermingsinspanning (Bretagnolle in
Koks 2006b).

Op basis van dit model ziet de toekomst er
voor de populatie in de Lorraine niet zo
rooskleurig uit : het aantal BP zou er door
het beschreven ‘aanzuigeffect’, ondanks
alle inspanningen, niet meer herstellen
maar beperkt blijven tot een twintigtal,
geconcentreerd rond een aantal bolwer-
ken. Meer nog, mochten de beschermings-
acties wegvallen dan zou deze populatie
vrij snel volledig kunnen verdwijnen.
Enkel indien de beschermingsinspanningen
worden opgevoerd in de kerngebieden kan
van hieruit een omgekeerde beweging op
gang komen. Dan kunnen ook de afgelegen
broedkernen, zoals de Lorraine, weer ople-

ven, en wie weet zelfs uitbreiden over de
landsgrenzen.
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Onze bijzondere dank gaat uit naar LPO
Lorraine, Guy Robbrecht en FIR België en
de gemeente Spincourt voor hun financië-
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‘vogelbescherming’ – ‘beschermingsacties’
– ‘Grauwe Kiekendief’.
Alle foto’s© De Torenvalk vzw tenzij anders
vermeld.

Grauwe Kiekendief Circus pygargus vrouwtje invallend met prooi  (Foto: Guy Robbrecht)
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SSaammeennvvaattttiinngg  ––  AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé

Sinds 1987 loop een beschermingsactie voor Grauwe
Kiekendieven Circus pygargus in de Franse Lorraine. Ze broeden er
vooral in wintergerst  in grote akkergebieden. Ondanks het hoge
broedsucces tekent zich een afname af. De auteurs verklaren dit
door de ‘source-sink- theorie. Bij meer zuidelijk in Frankrijk gele-
gen onbeschermde maar aantrekkelijke  broedplaatsen liggen de
verliezen zo hoog dat ze vogels wegzuigen uit de beschermde
gebieden. De ca. 2 weken vervroegde maaidatum zou hier een nef-
aste rol kunnen in spelen. De auteurs pleiten voor bescherming  in
de kerngebieden.

HHaabbiittaatt  cchhooiiccee  aanndd  ppooppuullaattiioonn  ddeevveellooppmmeenntt  ffoorr  MMoonnttaagguu’’ss
HHaarrrriieerr  CCiirrccuuss  ppyyggaarrgguuss  iinn  tthhee  FFrreenncchh  LLoorrrraaiinnee::  hhaavvee  pprrootteeccttiioonn
mmeeaassuurreess  hhaadd  tthhee  ddeessiirreedd  eeffffeecctt??
Since 1987 protective measures for Montagu’s Harrier Circus 
pygargus have been in place in the French Lorraine. They breed
there mainly in winter barley in large agricultural areas. In spite of
the high breeding success, there seems to be a reduction in num-
bers. The authors put this down to the ‘source – sink’ theory. For

more southerly unprotected but attractive breeding places in
France the losses are so high that the birds are drawn away from
the protected areas. The approximately 2 week earlier harvest
date could be decisive here. The authors appeal for protection in
these key areas.

PPrrééfféérreennccee  dd''hhaabbiittaatt  eett  éévvoolluuttiioonn  ddéémmooggrraapphhiiqquuee  dduu  BBuussaarrdd  cceenn--
ddrréé CCiirrccuuss  ppyyggaarrgguuss  eenn  LLoorrrraaiinnee  ((FF))::  lleess  mmeessuurreess  ddee  pprrootteeccttiioonn  oonntt--
eelllleess  ll''eeffffeett  eessccoommppttéé
Depuis 1987 le Busard cendré Circus pygargus fait l'objet d'une
protection en Lorraine française. Ces rapaces y nichent dans l'or-
ge d'hiver dans de vastes zones agraires. Malgré un bon succès de
reproduction, on constate une baisse des effectifs. D'après les
auteurs, la théorie du "source-sink" pourrait expliquer ce phéno-
mène. Dans les sites de nidification plus méridionaux, non proté-
gés mais plus attrayants, les pertes sont telles que les oiseaux
abandonnent les zones protégées. Les dates de fauchage, avan-
cées de 2 semaines, pourraient jouer un rôle néfaste et les auteurs
plaident pour une protection dans les noyaux. 
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Inleiding

Sinds meer dan 25 jaar zijn wij als mede-
werkers van de Ringgroep Demervallei pas-
sioneel bezig met roofvogel- en uilenonder-
zoek in de Zuiderkempen. Wat het
roofvogelonderzoek betreft was vooral col-
lega-ringer wijlen Rogier De Fraine de grote
voortrekker. In het (kerk)uilenonderzoek
nam wijlen Sylvain Wuyts het voortouw.
Hun interesse en enthousiasme werkten
aanstekelijk en ook na het overlijden van de
beide inspiratoren zijn wij met nog meer
inzet verder gegaan met het onderzoek.
Over de roofvogels in onze regio verschenen
enkele artikels van Rogier (De Fraine 1993,
1995, 1997, dit laatste postuum). Over de
uilen werd nog niets samenvattend gepubli-
ceerd. Na een kwarteeuw is het hoog tijd
om alle gegevens eens samen te brengen.
Wij dragen dit artikel graag op aan onze
vrienden en voorgangers Rogier en Sylvain.

OOnnddeerrzzooeekkggeebbiieedd  eenn  mmeetthhooddeenn  

Ons onderzoek situeert zich in de
Zuiderkempen, de ruime omgeving rond
het drieprovinciënpunt Antwerpen-
Limburg-Vlaams-Brabant (Figuur 1): in het
westen tot Heist-op-den-Berg (A), tot ten
oosten van Tessenderlo (L), ten zuiden van
Aarschot (Vl.-B) en in het noorden tot
Geel (A), Meerhout (A) en sporadisch ook
Mol (A). Het meest intensief wordt
gezocht in de gemeenten Geel (A), Herselt
(A), Laakdal (A), Westerlo (A), Meerhout
(A), Tessenderlo (L), Scherpenheuvel-
Zichem (Vl.-B) en Aarschot (Vl.-B). De
totale oppervlakte van dit kerngebied
bedraagt 40.000 ha. In Heist-op-den-Berg
(A) wordt vooral gewerkt rond Steenuil
Athene noctua, Torenvalk Falco tinnuncu-
lus en Kerkuil Tyto alba. Centraal in het
gebied liggen de diverse bossen rond
Averbode (Figuur 1). De andere gemeen-
ten worden minder intensief onderzocht
en het controleren van broedplaatsen
gebeurt hier vooral op aangeven van
plaatselijke vogelkijkers.

Ondanks de geleverde inspanningen is de
inventaris ook in het kerngebied onvolle-
dig. Jaarlijks zijn er zeker heel wat broed-
plaatsen die aan onze aandacht ontsnap-
pen door gebrek aan tijd en/of het niet
toegankelijk zijn van alle terreinen. Ook is
het onderzoeksgebied een niet 100%
afgebakend geheel. Steeds meer mensen
beginnen onze activiteiten te kennen en
brengen ons steeds verder van de kern bij
nesten. Het vergelijken van absolute aan-
tallen geringde nestjongen tussen de ver-
schillende jaren moet dan ook omzichtig
gebeuren.
In ons onderzoeksgebied broedden tot en
met 2006 acht soorten roofvogels en vier
soorten uilen. In volgorde van talrijkheid
(aantal nesten) zijn dit voor de roofvogels
Sperwer Accipiter nisus, Buizerd Buteo
buteo, Torenvalk, Havik Accipiter gentilis,
Boomvalk Falco subbuteo, Wespendief
Pernis apivorus, Slechtvalk Falco peregri-
nus en Bruine Kiekendief  Circus aerugino-
sus; voor de uilen Kerkuil, Steenuil, Bosuil
Strix aluco en Ransuil Asio otus.

In de beginjaren was ons onderzoek bijna
uitsluitend gericht op het zoeken van roof-
vogel- en uilennesten en het plaatsen,
ophangen en controleren van nestkasten

voor Torenvalk, Kerk-, Bos- en Steenuil. Als
nestkasten bezet waren werden de jongen
geringd. Daarnaast  werd er weinig of geen
bijkomende informatie verzameld. We
maakten nog geen onderscheid tussen de
geslachten bij nestjongen van bv. Sperwer
en Havik. Mannetjes en vrouwtjes kregen
beiden trouwens dezelfde ringmaat om,
zoals toen nog voorgeschreven door de
ringdienst. Vooral geïnspireerd door de
Werkgroep Roofvogels Nederland en de
schitterende publicaties van Bijlsma (1993,
1997) zijn wij ook meer gegevens beginnen
te verzamelen. Zo noteren wij nu zo veel
mogelijk de nestboomkeuze of het type
broedplaats en alle herkenbare prooiresten
op het nest. De laatste jaren worden nest-
jongen ook gewogen en hun vleugellengtes
opgemeten om hun leeftijd te berekenen
en het legbegin te bepalen. Het gemiddeld
aantal jongen per succesvol nest wordt
voor elk jaar berekend. Vanaf 2004 wordt
rekening gehouden met mislukte of niet
bereikbare broedsels. De onderstaande
gegevens hebben dan ook bijna uitsluitend
betrekking op nesten waarvan we de jon-
gen geringd hebben. Er gebeuren weinig of
geen controles in de eifase. Gegevens over
legselgrootte en niet uitgekomen eieren
zijn sporadisch en worden niet besproken.

Vijfentwintig jaar onderzoek naar de broedbiologie van 
roofvogels en uilen in de Zuiderkempen

HERMAN BERGHMANS, JORIS BOSMANS, MARC HERREMANS, PAUL LAEVEREN, LUDO SMETS,
JOS VAN KERCKHOVEN & RIGO VERBOVEN

““RRooooffvvooggeellss  bbeessttuuddeerreenn  iiss  eeeenn  bbooeeiieennddee  bbeezziigghheeiidd..  ZZee  iiss  aarrbbeeiiddssiinntteennssiieeff  mmaaaarr  bbeezziieelleenndd,,  vveerrmmooeeiieenndd  eenn  ttoocchh  vveerrkkwwiikkkkeenndd..  ZZee  ddrriijjfftt  oonnss  ttoott
hheett  uuiitteerrssttee,,  mmaaaarr  ggeeeefftt  oonnss  eeeenn  kkiicckk  ddoooorr  hheett  rreessuullttaaaatt..”” (De Fraine 1993)

Figuur 1. Ligging onderzoeksgebied.
Figure 1. Location of study area.

BROEDVOGELS Natuur.oriolus
73(3)BIJLAGE: 25-40 25

Oriolus-thema-roofvogels  24-09-2007  15:21  Pagina 25



DDAAGGRROOOOFFVVOOGGEELLSS

HHaavviikk AAcccciippiitteerr  ggeennttiilliiss

BBrrooeeddssuucccceess,,  ggeessllaacchhttssvveerrhhoouuddiinngg  eenn  lleegg--
bbeeggiinn  
Het eerste broedgeval van Havik in de
Zuiderkempen werd vastgesteld in 1990,
met één nestjong. Sindsdien nam het aan-
tal broedgevallen haast elk jaar toe (Figuur
2). De Fraine (1997) gaf reeds een overzicht
van de toename tot 1994, maar ook daarna
steeg het aantal nog duidelijk verder, met
als voorlopig maximum 31 bekende nesten
in 2005. Hiervan mislukten er dat jaar 4 en
één nest was onbereikbaar; de overige 26
nesten leverden een record van 74 geringde
nestjongen op. Sinds 1990 werden 200 nes-
ten gecontroleerd waarin 591 nestjongen
werden geringd. Dit geeft een algemeen
nestgemiddelde van 3,0 jongen per succes-
vol nest. Jaren met een duidelijk hoger aan-
tal jongen zijn 1993, 1994, 1996, 1998

(Figuur 3), maar sinds 1999 blijft het jaar-
lijks gemiddelde meestal onder het alge-
meen gemiddelde van 3,0 jongen per nest.
Dit is nog boven het West-Europese gemid-
delde dat eerder bij 2 ligt (Gabriëls 2004).
Het voortplantingssucces daalde eerst om
dan te stabiliseren (Figuur 3). Vooral het
aantal nesten met één jong is recent sterk
toegenomen (Figuur 3).
Van de 200 gecontroleerde haviknesten was
er één nest met 5 jongen (<1%), 64 met 4
(32%), 80 met 3 (40%), 35 met 2 (18%) en
20 met 1 jong (10%). De grote meerderheid
van de nesten bevatte dus 3 of 4 jongen. In
2004 mislukten 6 broedsels op 27 nesten
(22 %), in 2005 4 op 31 (13 %) en in 2006
opnieuw 6 op 27 nesten (22 %).
Vanaf een leeftijd van ongeveer twee weken
kunnen de nestjongen van Havik gesekst
worden aan de hand van de pootdikte,
klauwgrootte en een combinatie van vleu-
gellengte en gewicht (Bijlsma 1997). Sinds

1994 werden de meeste jonge Haviken
gesekst: op 556 jongen uit volledige gesek-
ste nesten waren er 281 vrouwtjes (51 %)
en 275 mannetjes (49 %), een gelijke ver-
houding. Ondanks de aanzienlijke verschil-
len in sommige jaren (60% en zelfs 65%
mannetjes in 1998 en 1999, en 60% vrouw-
tjes in 2003) was een dergelijk geslachtsver-
schil binnen één jaar nooit significant.
Sinds 2002 werd ook aan de hand van de
vleugellengte de leeftijd van de jongen
berekend en zo het legbegin bepaald. In
2002 startte de eileg gemiddeld op 25
maart, in 2003, 2004 en 2005 telkens op 27
maart en in 2006 op 30 maart. Het vroeg-
ste ei werd op 12 maart gelegd in 2005 en
het voorlopig laatste legbegin werd geno-
teerd op 18 april 2004 . Het lang koude
voorjaar 2006 had dus geen invloed op de
aanvang van de eileg bij Havik. Het begin
van de eileg valt hiermee zo’n week vroeger
dan in Nederland het geval is. Dit kan een
geografische reden hebben vermits vogels
in Zuid Nederland ook wat vroeger zijn dan
in Noord Nederland ( Bijlsma 1993, 2006).

NNeessttppllaaaattsskkeeuuzzee
Bijna drievierde (73%) van de Haviknesten
stonden in naaldbomen, met Grove Den Pinus
sylvestris (38 %) en Corsicaanse Den Pinus
nigra subsp. corsicana (29 %) als belangrijkste
nestbomen (Tabel 1). Beide naaldboomsoor-
ten zijn in de Zuiderkempen overigens de
meest talrijke boomsoorten. Lork Larix deci-
dua, Douglasspar Pseudotsuga menziesii en
Zeeden Pinus pinaster daarentegen komen
slechts sporadisch in de omgeving voor. Bij de
loofbomen zijn vooral Zomereik Quercus
robur (12%) en Zwarte Els Alnus glutinosa
(6%) belangrijk. In Zwarte Els zitten nesten
soms op minder dan 10 meter hoogte.
Aanvankelijk waren de havikterritoria in de
Zuiderkempen beperkt tot de boscomplexen
groter dan 100 ha.De laatste jaren duiken ech-
ter ook nesten op in kleinere bosgebieden, bij-
voorbeeld in elzenbroekbossen in de valleien.

JAAR 1 P/N N. TOT aantal n
1990 1990 1 1
1991 1991 0 1 4
1992 1992 0 3 3.3
1993 1993 0 4 3.5
1994 1994 0 8 3.6
1995 1995 1 9 2.9
1996 1996 0 9 3.4
1997 1997 0 12 2.8
1998 1998 0 12 3.5
1999 1999 3 14 2.6
2000 2000 2 13 2.6
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Figuur 2.Totaal aantal gecontroleerde nesten van Havik Accipiter gentilis.
Figure 2. Total number of nests of Northern Goshawk 

Accipiter gentilis.

JAAR 5 P/N 4 P/N 3 P/N 2 P/N 
1990 0 0 0 0
1991 0 1 0 0
1992 0 1 2 0
1993 0 2 2 0
1994 0 6 1 1
1995 0 3 3 2
1996 0 5 3 1
1997 0 2 6 4
1998 0 7 4 1
1999 0 3 6 2
2000 0 2 6 3
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aantal jongen per nest
aantal nesten met 1 jong

Figuur 3. Jongen per nest bij Havik Accipiter gentilis.
Figure 3. Number of young per nest for Northern Goshawk Accipiter

gentilis.
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Haviken bouwen bijna jaarlijks een nieuw
nest, dikwijls in de onmiddellijke buurt van
hun  vorige nest. Sommige bossen bezitten
dan ook een cluster van havikhorsten. Zo is er
een bos met zes nesten in een straal van 100
m. Sommige havikparen blijven dan weer
zeer trouw aan hun oude nest. Het tot nu toe
langst bezette nest werd tussen 1996 en
2003 jaarlijks succesvol gebruikt en ieder
voorjaar opnieuw opgebouwd. Het is onder-
tussen dan ook een serieus hoog bouwwerk
geworden, zelfs meer dan (Her)manshoog.
Verschillende nesten zijn ook twee jaar na
mekaar gebruikt en nog één vier jaar.
Minimaal driemaal gebruikte een Havik een
voormalig buizerdnest. Een sperwernest uit
2000 werd in 2001 opgebouwd door een
Havik, in 2002 en 2003 bezet door een
Buizerd en in 2004 opnieuw door een Havik.

PPrrooooiirreesstteenn
De nestjongen en wijfjes zijn blijkbaar slok-
oppen want op haviknesten worden weinig

prooiresten aangetroffen. In het broedbos
worden wel heel wat plukresten gevonden
maar deze werden niet systematisch onder-
zocht. Er werden alleen enkele resten van
Eekhoorn Sciurus vulgaris aangetroffen,
meestal de staart, en verder van vogels,
vooral duiven en kraaiachtigen (zie Tabel op
website www.natuurpunt.be/roofvogel-
nummer).

SSppeerrwweerr AAcccciippiitteerr  nniissuuss

BBrrooeeddssuucccceess,,  ggeessllaacchhttssvveerrhhoouuddiinngg  eenn  lleegg--
bbeeggiinn
Na een afwezigheid van minstens een
decennium, werd het eerste nest Sperwers
in onze regio geringd in 1982. Sindsdien is
het aantal broedparen sterk gestegen
(Figuur 4). Van 1996 tot en met 2005 wer-
den jaarlijks meer dan 50 nesten gecontro-
leerd en meer dan 200 jongen geringd. In
2006, met zijn bijzonder lang en koud voor-
jaar was er plots een zeer sterke terugval

met slechts 39 gecontroleerde nesten met
amper 135 nestjongen. In 2004 hadden we
een (voorlopig) maximum van 67 gecontro-
leerde broedsels met 270 nestjongen.Tot en
met 2006 leverden 886 nesten 3407 jongen
op, een gemiddelde van 3,8 jongen per suc-
cesvol nest, gelijklopend met de resultaten
in Nederland (Bijlsma 1993) en
Denemarken (Nielsen & Møller 2006). Sinds
we Sperwers in behoorlijke aantallen ringen
blijft dit vrij constant tussen 3,7 en 4,1 jon-
gen per geslaagd nest (Figuur 5). Zowel
1996 als 2006 waren dieptepunten met
slecht 3,5 jongen per nest. Van de 886
gecontroleerde sperwernesten was er 1 nest
met 7 jongen (<1%), 76 met 6 (9%), 242
met 5 (27%), 246 met 4 (28%), 169 met 3
(19%), 91 met 2 (10%) en 61 met 1 jong
(6%). Een grote meerderheid nesten bevat-
te dus 3 à 5 jongen. Sinds 2004 werden ook
alle mislukte broedsels genoteerd. In 2004
waren er 17 mislukte broedsels op 93 nes-
ten (18 %), in 2005 14 op 77 nesten (18 %)

Nest van Havik Accipiter gentilis met 3 pulli in Grove Den Pinus silvestris,
4 juni 2005 (Foto Rigo Verboven en Jos Van Kerckhoven) Takkeling Havik Accipiter gentilis (Foto: Guy Robbrecht)

latnaAtroosmooB % Aantal %

Spar Picea spec. 2 1 4 1
Douglasspar Pseudotsuga menziesii 1 1 4 1
Lork Larix spec. 4 3 23 6
Corsicaanse Den Pinus nigra corsicana 39 29 56 16
Grove Den P. sylvestris 50 38 173 48
Zeeden P. pinaster 2 1 10 3

Totaal naaldboomsoorten 73 75

Canadapopulier Populus x canadensis 4 3 37 10
Berk Betula spec. 3 2 3 1
Zwarte Els Alnus glutinosa 8 6 14 4
Gewone Beuk Fagus sylvatica 1 1 1 < 1
Amerikaanse Vogelkers Prunus serotina 2 1
Amerikaanse Eik Quercus rubra 1 1 2 1
Wintereik Q. petraea 3 2 1 < 1
Zomereik Q. robur 16 12 28 8

Totaal loofboomsoorten 27 25

Havik
Accipiter gentilis

 Buizerd
Buteo buteo

Tabel 1. Nestboomkeuze Havik Accipiter gentilis en Buizerd Buteo buteo
Table 1. Nesting tree choice by Northern Goshawk Accipiter gentilis and

Common Buzzard Buteo buteo.

Acht jaar gebruikt Haviknest Accipiter gentilis, ondertussen
bijna 2 m hoog. Nestboom: Corsicaanse Den Pinus nigra 

corsicana, Laakdal (A) (Foto: Vic Van Dyck)
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maar in 2006 mislukten 25 op 66 nesten
(38 %). De redenen van mislukken zijn
meestal niet echt duidelijk. Ook menselijk
ingrijpen is geregeld een oorzaak, soms
onbewust door bijvoorbeeld boswerkzaam-
heden maar ook intentioneel, zoals door het
selectief omzagen van de nestboom, uitsto-
ten van het nest of uithalen van de jongen.
Voor 2006 dient de reden gezocht in het
lange koude voorjaar (tot diep in mei), met
een barslecht broedseizoen voor kleine
zangvogels en dus veel minder jonge vogels
als prooi. Veel sperwervrouwtjes waren in
2006 met broeden begonnen, maar er wer-
den later geen jongen op het nest gevonden.
Vooral aan de hand van de pootdikte kun-
nen jonge Sperwers worden gesekst.
Mannetjes hebben smalle stekkepootjes,
terwijl de vrouwtjes duidelijk forsere onder-
stellen bezitten. Op 2869 jongen van volle-
dig op geslacht gebrachte nesten waren er
1471 (51%) vrouwtjes en 1398 (49%) man-
netjes, wat als evenredig dient beschouwd.
De verschillen tussen jaren zijn gemiddeld
ook niet echt groot. Er is een maximum ver-
schil van 10% in 2001 met 55% vrouwtjes
en 45% mannetjes.Tussen nesten zijn er wel
grote variaties: er zijn vb. nesten met alleen
5 vrouwtjes of omgekeerd.
Sinds 2003 werden de vleugellengten van

een groot aantal jongen gemeten. Dit leert
ons dat het gemiddeld begin van de eileg
weinig verschilt: resp. 1 mei, 30 april,
opnieuw 1 mei, 29 april en 3 mei. Het vroeg-
ste legbegin was 12 april in 2003 en het
laatste op 5 juni 2005. Zelfs in het lang
koude voorjaar van 2006 was het verschil
amper twee dagen. Er is ook geen verschil
met de aanvang van de eileg in Nederland
15 jaar geleden (Bijlsma 1993). Nielsen &
Møller (2006) toonden in Denemarken aan
dat klimaatopwarming de laatste 30 jaar bij
Sperwer slechts een verwaarloosbare ver-
vroeging van de gemiddelde eilegstart van
1,7 dagen opleverde. Ze liepen hierbij seri-
eus uit de pas met vijf van hun belangrijkste
prooien, die ondertussen 18-20 dagen vroe-
ger met broeden begonnen.Toch blijkt dit er
geen beduidend effect te hebben op de
Sperwerpopulatie  (Nielsen & Møller 2006).

NNeessttppllaaaattsskkeeuuzzee
Sperwers broeden in de regio vrijwel uitslui-
tend in naaldhout: op 459 nesten waren er
maar drie in een loofboom, nl. tweemaal in
een Berk Betula species en eenmaal in een
Zomereik. Een grote meerderheid (57 %)
verkiest bossen van Corsicaanse Den. Deze
genieten de voorkeur als ze ongeveer 20 à
30 jaar oud zijn en reeds enkele dunningen

hebben doorgemaakt. Sperwernesten
bevinden zich meestal op ongeveer 2/3
hoogte van de boom en worden vooral
tegen de stam aan gebouwd. Omdat
Corsicaanse dennen meestal nogal veel
(droge) horizontale zijtakken behouden, bie-
den zij op die plaats een goede steun voor
het nest.Verder broedde 15 % in Grove Den,
15 % in Fijnspar Picea abies en 8 % in Lork.
Tenslotte waren er nog enkele broedsels in
Douglasspar, Weymouthden Pinus strobus
en één in een Oostenrijkse Den Pinus nigra
var. nigra. Sperwers verkiezen dikwijls klei-
nere bosjes en schuwen daarbij menselijke
aanwezigheid niet. Ook in de Zuiderkempen
vinden we sperwernesten in centra van dor-
pen of in beboste tuinen, soms vlakbij een
woning of weekendhuisje.
Sperwers bouwen in de regel elk jaar een
nieuw nest. In sommige sperwerbosjes ont-
staan er dan net als bij Havik na enkele jaren
clusters van verschillende nesten. Voor het
bouwen van hun nest breken sperwers met
de poten droge takken af van bomen in de
buurt. Tot nu werden slechts vijf nesten
twee jaar na elkaar bewoond en vier met
een jaar ertussen.

PPrrooooiirreesstteenn
Sperwers plukken hun prooien alvorens ze

JAAR 7 P/N  6 P/N 5 P/N 4 P/N

1982 0 0 0 0
1983 0 0 0 0
1984 0 0 0 0
1985 0 0 0 0
1986 0 0 2 1
1987 0 0 0 2
1988 0 0 3 0
1989 0 1 0 1
1990 0 3 1 2
1991 0 4 3 10
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Figuur 4.Totaal aantal gecontroleerde nesten van Sperwer Accipiter nisus.
Figure 4. Total number of nests of Sparrowhawk Accipiter nisus.

JAAR 7 P/N  6 P/N 5 P/N 4 P/N

1982 0 0 0 0
1983 0 0 0 0
1984 0 0 0 0
1985 0 0 0 0
1986 0 0 2 1
1987 0 0 0 2
1988 0 0 3 0
1989 0 1 0 1
1990 0 3 1 2
1991 0 4 3 10
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Figuur 5. Jongen per nest bij Sperwer Accipiter nisus.
Figure 5. Number of young per nest for Sparrowhawk Accipiter nisus.

Nest met 6 eieren van Sperwer Accipiter nisus
(Foto: Guy Robbrecht)

Nest met 3 jongen Sperwer Accipiter nisus in Fijnspar Picea abies, 10
juni 2005, Aarschot (Vl.B) (Foto: Jos Van Kerckhoven en Rigo Verboven)
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naar het nest te brengen. Op het nest blij-
ven weinig of geen prooiresten over. Op de
plukplaatsen kan je massa’s vogelveren vin-
den, maar deze werden door ons nog niet
systematisch onderzocht.

BBuuiizzeerrdd BBuutteeoo  bbuutteeoo

BBrrooeeddssuucccceess  eenn  lleeggbbeeggiinn
De Buizerd is in ons onderzoeksgebied één
van de talrijkste broedende roofvogels. De
eerste twee nesten werden gevonden en
gecontroleerd in 1984. Sindsdien is dit aan-
tal gestaag gestegen naar een maximum
van 81 gevonden nesten, waarvan er 69
werden gecontroleerd in 2004 (Figuur 6). De
voorbije 23 jaar werden 1339 nestjongen
geringd in 573 nesten. Dit leverde een
gemiddelde op van 2,3 jongen per geslaagd
nest. Magere jager waren o.a. 1995, 1997,
2000, 2002, 2003, 2004 en 2006. Vette
jaren waren o.a. 1993 en 1996 met gemid-
deld 2,8 jongen per nest, 1999 met 2,7 jon-
gen per nest en 2005 met gemiddeld 2,6
jongen bij het uitvliegen (Figuur 7). In de
periode 1987-1992 was de nestgrootte vrij
constant maar vanaf 1993 zien we de piek-
en daljaren min of meer in een 3-4-jarige
cyclus.
Van de 573 tot nu tot gecontroleerde nes-
ten waren er 21 met 4 jongen (4 %), 245
met 3 (43 %) , 213 met 2 (37 %) en 94 met
1 jong (16 %). De meeste nesten bevatten
dus 2 of 3 jongen. Opmerkelijk is dat nesten
met 1 jong het meest voorkomen in de
jaren met een laag nestgemiddelde, name-
lijk 7 op 27 in 1995, 10 op 38 in 2000, 8 op
43 in 2002, 8 op 58 in 2003, 18 op 69 in
2004 en 13 op 48 in 2006. Het omgekeerde
geldt voor nesten met 4 jongen; die komen
haast alleen voor in jaren met een hoog
nestgemiddelde, met als uitschieters 4 nes-
ten op 22 in 1993, 4 op 49 in 2005 en 3 op
27 in 1996. In Nederland is het aandeel 4-
legsels ook een goede maat voor de cyclus
van de Veldmuis Microtus arvalis (Bijlsma
2006). Het aandeel mislukte broedsels kan

bij Buizerds ook nogal verschillen van jaar
tot jaar. In 2004 ging het om 3 van 81 nes-
ten (4%), in 2005 om 4 van 65 (6%), maar
in 2006 om 12 van de 65 nesten (18%).
De laatste vijf jaren werd de vleugellengte
gemeten. In 2002 kon de gemiddelde aan-
vang van de eileg berekend worden op 29
maart, in 2003 op 1 april, in 2004 op 6 april,
in 2005 op 2 april en in 2006 tenslotte op 6
april. Het eerste ei werd op 13 maart gelegd
in 2002 en de laatste start van een legsel
werd op 17 mei genoteerd in 2004. De lange
koude lente in 2006 zorgde dus wel voor
een laag broedsucces, maar niet voor een
latere aanvang van de eileg, wat wel het
geval was in Nederland (Bijlsma 2007). Het
legbegin verschilt ook niet van de cijfers die
Bijlsma (1993) geeft voor Nederland 15 jaar
geleden.

NNeessttppllaaaattsskkeeuuzzee
Driekwart van de Buizerds in de
Zuiderkempen nestelt in een naaldboom

(Tabel 1). Net als bij de Havik genieten deze
wintergroene bomen waarschijnlijk hun
voorkeur daar Buizerds ook al vrij vroeg in ‘t
voorjaar, als er nog geen bladeren aan de
bomen staan, met de nestbouw beginnen.
De Grove Den is met 48 % van de nesten
veruit de belangrijkste nestboom. De grillige
kruin maakt nestbouw waarschijnlijk
gemakkelijker. Op de tweede plaats komt de
Corsicaanse Den (16 %). Beide zijn tevens
ook veruit de algemeenste naaldboomsoor-
ten in de streek. Lork, Zeeden, Douglasspar
en Fijnspar worden minder gebruikt, maar zij
komen ook veel minder voor in de regio.
De talrijke valleigebieden in de
Zuiderkempen zijn niet geschikt voor naald-
bossen; hier zijn Canadapopulieren Populus
x canadensis dikwijls de enige hoge bomen.
Buizerds maken ook hier graag gebruik van.
Waar minder populieren voorkomen, wor-
den ook nesten gebouwd in Zomereik en
Zwarte Els. Enkelingen kozen een Berk, een
Amerikaanse Eik Quercus rubra of zelfs een

JAAR 4P/N 3 P/N 2 P/N 1 P/N

1984 0 0 1 1
1985 0 1 1 0
1986 0 2 2 1
1987 0 1 1 0
1988 0 3 3 0
1989 0 4 2 1
1990 1 4 3 0
1991 1 3 5 1
1992 2 7 7 2
1993 4 12 4 2
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Figuur 6. Totaal aantal gecontroleerde nesten van Buizerd Buteo buteo.
Figure 6. Total number of nests of Common Buzzard Buteo buteo.

JAAR 4P/N 3 P/N 2 P/N 1 P/N

1984 0 0 1 1
1985 0 1 1 0
1986 0 2 2 1
1987 0 1 1 0
1988 0 3 3 0
1989 0 4 2 1
1990 1 4 3 0
1991 1 3 5 1
1992 2 7 7 2
1993 4 12 4 2
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Figuur 7. Jongen per nest bij Buizerd Buteo buteo.
Figure 7. Number of young per nest for Common Buzzard Buteo buteo.

Nest van Buizerd Buteo buteo in Grove Den Pinus silvestris met Wezel Mustela nivalis als prooi-
rest, 27 mei 2005, Aarschot (Vl.B) (Foto: Jos Van Kerkchoven en Rigo Verboven)
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Havik
Accipiter
gentilis

Blauwe Reiger Ardea cinerea 1
Wilde Eend Anas platyrhynchos 11 incl. 5 jongen

Buizerd Buteo buteo 1
Fazant Phasianus colchicus 1 68 incl. 45 jongen 1 jong 1 jong

Waterhoen Gallinula chloropus 14 incl. 5 jongen 1 jong

Meerkoet Fulica atra 1
Kievit Vanellus vanellus 1 jong 2 jongen 1
Watersnip Gallinago gallinago 1
Houtsnip Scolopax rusticola 1
Huisduif Columba livia forma domestica 19 46
Holenduif C. oenas 0281
Houtduif C. palumbus 4111
Turkse tortel Streptopelia decaocto 4
Bosuil Strix aluco 1 jong 1 jong

Ransuil Asio otus 2 jongen

Groene Specht Picus viridis 1 2
Grote Bonte Specht Dendrocopus major 211
Heggenmus Prunella modularis 2 1
Roodborst Erithacus rubecula 4
Gekraagde roodstaart Ph. phoenicurus 1
Merel Turdus merula 81953
Kramsvogel T. pilaris 1
Zanglijster T. philomelos 321
Grote lijster T. viscivorus 1
lijster spec. Turdus spec 7
Tjiftjaf Phylloscopus collybita 1
Pimpelmees Parus caeruleus 2
Koolmees P. major 1 2 2
Gaai Garrulus glandarius 4123
Ekster Pica pica 0163
Kauw Corvus monedula 481
Zwarte Kraai C. corone 1913 jong 2
Spreeuw Sturnus vulgaris 12292
Huismus Passer domesticus 2 1
Vink Fringilla coelebs 2

6242.ceps legoV
Kip Gallus gallus 5 jongen 13 jongen

Egel Erinaceus europaeus 1
Mol Talpa auropaea 19154
Bosspitsmuis Sorex araneus 3421
Bos/Beemdspitsmuis S. araneus/coronatus 2
Dwergspitsmuis S. minutus 5
Huis/Veldspitsmuis Crocidura leucodon 2 12
Haas Lepus europaeus 29
Konijn Oryctolagus cuniculus 31551
Hazelmuis Muscardinus avellanarius 1
Eikelmuis Eliomys quercinus 1
Rosse Woelmuis Clethrionomys glareolus 6224317
Woelrat Arvicola terrestris 1
Muskusrat Ondatra zibethicus 13
Aard/Veldmuis Microtus arvalis/agrestis 62155462
Ondergrondse Woelmuis M. subterraneus 2
Woelmuis spec. Microtus spec. 14
Dwergmuis Micromys minutus 21
Bosmuis Apodemus sylvaticus 7970189
Huismuis Mus musculus 12 3
Muis spec. Apodemus/Mictrotus 1 40 1
Bruine Rat Rattus norvegicus 94
Rode Eekhoorn Sciurus vulgaris 4 34
Wezel Mustela nivalis 5

Bruine Kikker Rana temporaria 163
Groene Kikker R. esculenta 3
Meikever Melolontha melolontha - 06: netsen latnaa ni diehgizewnaa
Huisjesslak Cepaea nemoralis 3

1.ceps siV
Regenworm 1

%46%38%78%75
%53%61%31%24
%1%1%1

Torenvalk

Falco tinnunculus

Buizerd

Buteo buteo

Bosuil

Strix aluco

Steenuil

Athene noctua

procentueel aandeel zoogdieren
procentueel aandeel vogels
procentueel aandeel amfibieën

Soort

Tabel 2. Prooiresten gevonden in nesten tussen 1998 en 2006.
Table 2. Remains of prey found in nests between 1998 and 2006.
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uit de kluiten gewassen Amerikaanse
Vogelkers Prunus serotina.
Buizerds bouwen in onze streek doorgaans
zelf een nieuw nest, maar oude nesten van
Sperwer, Havik en Zwarte Kraai komen al
dan niet na wat oplap- en opbouwwerk in
aanmerking. Buizerds gebruiken dikwijls hun
nest meerdere jaren na elkaar, éénmaal zelfs
vijf jaar (tussendoor ook één jaar onbezet).

PPrrooooiirreesstteenn
Buizerds hebben een zeer gevarieerd menu
(Tabel 2). Er werden 14 soorten zoogdieren
als prooirest aangetroffen. Konijn
Oryctolagus cuniculus, Mol Talpa europaea
en Rode Eekhoorn nemen het merendeel
voor hun rekening.Van deze grotere prooien
blijft natuurlijk veel gemakkelijker een
prooirest zoals een stuk poot of staart ach-
ter dan vb. van een muis. Deze lijst bewijst
dus geenszins dat Buizerden meer Konijnen
eten dan muizen. Verder werden er resten
van een twintigtal vogelsoorten op de nes-
ten aangetroffen, ook hier weer vaak grote-
re soorten. Sommige prooien, zoals de
Blauwe Reiger Ardea cinerea, werd waar-
schijnlijk als dood dier gevonden. Tenslotte
werden ook een vis en twee Bruine Kikkers
Rana temporaria als prooiresten aangetrof-
fen. Deze prooirestenlijst mag niet kwanti-
tatief of kwalitatief bekeken worden, maar
geeft eerder een overzicht van de verschei-
denheid van het buizerdmenu.

TToorreennvvaallkk FFaallccoo  ttiinnnnuunnccuulluuss

BBrrooeeddssuucccceess  eenn  lleeggbbeeggiinn
De Torenvalk is in ons onderzoeksgebied een
talrijke broedvogel waarvan de populatie
o.a. door het ophangen van nestkasten
begin jaren 90 sterk is toegenomen (Figuur
8). Het niet altijd even zorgvuldig onder-
houden en eventueel vervangen van deze
nestkasten, maakt dat de aantallen gecon-
troleerde broedsels jaarlijks wel wat kunnen
verschillen. Sinds 1983 werden 3744 nest-
jongen geringd in 824 nesten, een gemid-

delde van 4,5 jongen per geslaagd nest
(Figuur 9). Goede jaren, met een gemiddel-
de in de buurt van 5 of meer jongen per
nest, waren o.a. 1989, 1992, 1993, 1996,
2004 en 2005. Magere jaren, met een
gemiddelde dichter bij 4 jongen per nest
waren o.a. 1991, 1994, 1995, 1997, 2003 en
2006 (Figuur 9). De trend voor het gemid-
deld aantal jongen per nest neemt lichtjes
af bij de Torenvalk; vooral grote nesten met
6-7 jongen komen recent relatief minder
vaak voor (Figuur 9).
Van de 824 tot en met 2006 gecontroleer-
de nesten met jongen waren er 8 met 7 jon-
gen (1 %), 157 met 6 (19 %), 309 met 5 (38
%), 215 met 4 (26 %), 82 met 3 (10 %), 42
met 2 (5 %) en 11 met 1 jong (1%). Meer
dan 80 % van de torenvalkenbroedsels heb-
ben dus 4 tot 6 jongen.
In 2004 waren er 5 mislukte broedgevallen
op 56 nesten (9%), in 2005 slechts 2 op 69
(3%) en in 2006 10 op 66 nesten (15%).
Op basis van vleugellengten kon vanaf 2002
de start van de eileg voor elk nest bepaald
worden. Het gemiddeld legbegin situeerde
zich resp. op 19 april, 25 april, 17 april,
opnieuw 17 april en 27 april. Het vroegste
legbegin in deze vier jaren werd genoteerd
op 28 maart 2005 en het laatste op 12 juni
2005. In het laatste geval ging het waar-

schijnlijk om een vervanglegsel. Bij deze
relatief laat broedende soort startte de eileg
in het koude voorjaar 2006 gemiddeld 10
dagen later dan het jaar ervoor. Met uitzon-
dering van 2006 lijkt de eileg een paar
dagen vroeger te zijn dan in Nederland
(Bijlsma 1993, 2006).

NNeessttppllaaaattsskkeeuuzzee
Meer dan 90 % van de gecontroleerde
torenvalkennesten bevonden zich in speci-
aal daarvoor opgehangen nestkasten.
Enkele broedsels kwamen voor in nestbak-
ken voor Bosuil. In 2005 vonden we twee
bewoonde nestkasten met respectievelijk
vier en zes jongen op slechts 37 m van
elkaar (Berghmans 2005). Natuurlijke nest-
plaatsen werden gevonden in nesten van
Ekster Pica pica en Zwarte Kraai Corvus
corone. Een nest dat in het voorjaar van
2003 door een Zwarte Kraai werd gebouwd
in een Canadapopulier, werd later op het
seizoen succesvol ingenomen door een
Boomvalk en in 2004 bezet door een
Torenvalk. Een Torenvalk nam in 2003 een
oud eksternest in een spar in op vijf meter
van de voordeur van een woning en twee
meter van een rijweg. Er was ook een broed-
geval in een boomholte (De Fraine, 1994) en
in muurholten van een molenruïne en van
een fabrieksloods.

PPrrooooiirreesstteenn
Bij Torenvalken worden in verhouding weinig
prooiresten in de nestkasten gevonden, allicht
omdat Torenvalken hun kleinere prooien heel-
huids opeten. Eenmaal (in 2005) werden in
een nestkast met pas uit het ei gekomen jon-
gen niet minder dan 12 muizen aangetroffen,
nl. 10 Aard-of Veldmuizen Microtus agrestis of
arvalis, 1 Bosmuis Apodemus sylvaticus en 1
Huisspitsmuis Crocidura russula. Een grote
meerderheid van de aangetroffen prooien
waren woelmuizen, de Aard- en/of Veldmuis
op kop, en Rosse Woelmuizen Clethrionomys
glareolus (Tabel 2). Vooral in muizenarme
jaren zijn in nestbakken wel eens vogelveren

Jos Van Kerckhoven controleert nestbak
Torenvalk Falco tinnunculus

JAAR 7 P/N 6 P/N 5 P/N 4 P/N

1983 0 0 0 1
1984 0 0 0 2
1985 0 0 0 1
1986 0 1 0 1
1987 0 0 0 0
1988 0 1 1 1
1989 0 3 2 1
1990 0 3 3 2
1991 0 5 3 7
1992 0 11 10 5
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Figuur 8. Totaal aantal gecontroleerde nesten van Torenvalk 
Falco tinnunculus.

Figure 8. Total number of nests of Common Kestrel Falco tinnunculus.
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Figuur 9. Jongen per nest bij Torenvalk Falco tinnunculus.
Figure 9. Number of young per nest for Common Kestrel 

Falco tinnunculus.
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te vinden, maar deze zijn niet gemakkelijk op
naam te brengen. Opmerkelijk is wel de
vondst van een Gekraagde Roodstaart
Phoenicurus phoenicurus, die als prooirest
werd gevonden in een nestkast op een geïso-
leerd heideveldje, omgeven door oude den-
nenbossen waarin nog verschillende
Gekraagde Roodstaarten broedden.

Boomvalk, Slechtvalk, Wespendief, Bruine
Kiekendief en Ransuil zijn schaars tot zeld-
zaam in de regio. De voorlopige resul-
taten van deze soorten vind je op 
www.natuurpunt.be/roofvogelnummer.

UUIILLEENN

KKeerrkkuuiill  TTyyttoo  aallbbaa

Broedsucces en legbegin
Vooral door het plaatsen van nestkasten
onder impuls van de Kerkuilwerkgroep
Vlaanderen is de Kerkuil in de Zuiderkempen
opnieuw talrijker geworden. Waar we een
eerste nest met 4 jongen ringden in 1981,
waren dat in het superjaar 2005 331 jongen
in 94 nesten (Figuur 10). Er kunnen zich van

jaar tot jaar wel grote schommelingen voor-
doen, zoals in het rampjaar 1997 toen we
slechts 46 jongen in 21 nesten aantroffen. Of
recenter 60 nesten met 166 jongen in 2006
tegenover 94 nesten met 331 jongen in
2005. Los van de stijgende trend tekent zich
vanaf 1990 een cyclus af in het aantal broed-
paren met een piek om de vier (soms drie)
jaar.
Sinds 1981 ringden we 3053 jongen in 967
nesten, een algemeen gemiddelde van 3,2
jongen per succesvol nest. Jaren met een
hoger gemiddelde waren er (met uitzonde-
ring van 1982) van 1981 tot en met 1990, en
verder in 1993, 1999 en 2005. Vooral 1997
was een zeer mager jaar met gemiddeld
slechts 2,2 jongen per geslaagd nest. De lan-
gere termijntrend voor het aantal jongen dat
uitvliegt per nest is afnemend (Figuur 11).
Samen met de duidelijkere cyclus in het aan-
tal broedende paren kan dit er op wijzen dat
het aantal Kerkuilen zijn plafond bereikt heeft
in de streek.
Er waren 2 nesten met 7 jongen (0,2 %), 10
met 6 (1 %), 79 met 5 (8 %), 266 met 4 (28
%), 358 met 3 (37 %), 194 met 2 (20 %) en
58 nesten  met 1 jong (6 %). Nesten met 7

en 6 jongen kwamen alleen voor in jaren met
een duidelijk hoger nestgemiddelde, terwijl in
het zeer zwakke 1997 bijvoorbeeld 15 van de
21 nesten maar één of twee jongen bevatten.
Tweede broedsels werden in de
Zuiderkempen slechts enkele keren vastge-
steld (max. drie in succesjaar 1993), mogelijk
omdat er in het najaar te weinig nestcontro-
les gebeuren.
In 2004 mislukte 7 van de 82 broedgevallen
(9 %), in 2005 slechts 5 van 119 broedsels (4
%) en in 2006 16 van de 84 broedsels (19 %).
In 2002 was het gemiddeld begin van de eileg
(op basis van vleugellengte van de jongen) 14
april, in 2003 16 april, in 2004 12 april, in
2005 30 maart en in het lang koude voorjaar
2006 pas op 24 april. Het vroegste ei werd
gelegd op 1 februari 2005 en het laatste leg-
begin voor eerste legsels werd berekend op
28 juni 2002. Zoals 2006 laat vermoeden
reageert de aanvang van de eileg bij Kerkuil
op weer/klimaatfactoren en dat blijkt ook uit
een langere termijn vergelijking: 30 jaar gele-
den (nl. in de periode 1970-1977) was de
gemiddelde legdatum van het eerste ei in
Nederland nog ongeveer een maand later, nl.
tussen 15-20 mei (De Jong 1983). De tijd-

JAAR 7 P/N 6 P/N 5 P/N 4 P/N

1981 0 0 0 1
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1983 0 1 1 1
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1986 0 0 2 1

1987 0 1 0 5
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Figuur 10. Totaal aantal gecontroleerde nesten van Kerkuil Tyto alba.
Figure 10. Total number of nests of Barn Owl Tyto alba.
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Figuur 11. Jongen per nest bij Kerkuil Tyto alba.
Figure 11. Number of young per nest for Barn Owl Tyto alba.
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Figuur 12. Verhouding gemiddeld begin eileg/gemiddeld
aantal jongen per nest bij Torenvalk Falco tinnunculus en

Kerkuil Tyto alba.
Figure 12. Relationship between mean start of egg-laying
and mean number of young per nest for Common Kestrel

Falco tinnunculus and Barn Owl Tyto alba.
Wintercontrole Kerkuil Tyto alba door Herman Berghmans, Meerhout centrum (A)

(Foto: Jan Mangelschots)
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reeks is nog kort, maar kennelijk is er een ver-
band tussen de gemiddelde aanvang van de
eileg en de gemiddelde nestgrootte: in de
zogenaamde vette jaren beginnen Kerkuilen
vroeger met broeden en in magere jaren later
(Figuur 12). Dat geeft tevens meer kansen op
tweede broedsels, waar best systematisch
kan naar uitgekeken worden.

NNeessttppllaaaattsskkeeuuzzee
Van natuurlijke broedplaatsen is in het stu-
diegebied bijna geen sprake meer. Hier en
daar broedt nog een enkel koppeltje in een
boomholte. Het aantal beschikbare of toe-
gankelijke “vrije” broedplaatsen in gebouwen
is in de loop der jaren ook sterk afgenomen.
Vooral op kerken is er het gekende probleem
van verlies aan broedplaatsen door dichtga-
zing van alle galm- en stellinggaten om stads-
duiven buiten te houden. Met het gericht
plaatsen van nestkasten om vroegere broed-
locaties opnieuw toegankelijk te maken werd
hieraan zoveel mogelijk verholpen. Daarnaast

werden steeds meer nestkasten geplaatst in
andere gebouwen zoals schuren en zolders
van woningen en boerderijen.Uiteraard wordt
de nestplaatskeuze door de Kerkuil hierdoor
gestuurd. In ons onderzoeksgebied (maar bij
uitbreiding ook in de hele provincie
Antwerpen) broeden momenteel nog slechts
25% van de Kerkuilen in kerken, 10 % in kas-
telen, abdijen en dergelijke en 7% in loodsen
en elektriciteitscabines. Maar liefst 58 %
broedt nu in woningen, boerderijen en schu-
ren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de
toename van het aantal Kerkuilen in de
Zuiderkempen bijna volledig terug op het
conto van nestkastbroeders kan geschreven
worden. Dit aandeel is jaarlijks gegroeid van
0% in 1981 (nog geen nestkasten geplaatst)
tot 87% in 2006. (Figuur 10).

PPrrooooiirreesstteenn

In de nesten van kerkuilen worden weinig of
geen prooiresten aangetroffen. Er kunnen

doorgaans meer prooiresten worden gevon-
den tijdens de eifase of bij kleine jongen,maar
dan wordt er om verstoring te vermijden niet
gecontroleerd. Niettemin kent het menu van
de Kerkuil voor ons nog weinig geheimen.
Vooral door braakballenonderzoek, maar ook
door eigen camerabeelden hebben we hier-
van een duidelijk beeld gekregen. In de
Zuiderkempen moeten Kerkuilen het vooral
hebben van Huisspitsmuis (34%), Bos- of
Beemdspitsmuis Sorex araneus/ coronatus
(22%), Aardmuis (14%) en Bosmuis (7%). In
verhouding tot andere regio’s is het menu van
de Kerkuil hier minder gevarieerd; het aandeel
huis- en bosspitsmuizen kan plaatselijk oplo-
pen tot meer dan 85% (Smets 2004,
Kerkuilwerkgroep Vlaanderen 2006a).

SStteeeennuuiill AAtthheennee  nnooccttuuaa

BBrrooeeddssuucccceess  eenn  lleeggbbeeggiinn

Steenuilen zijn in de Zuiderkempen wellicht
de talrijkste uilensoort. Een eerste nest met
4 jongen werd geringd in 1977. Vooral door
het plaatsen van geschikte nestkasten vanaf
het begin van de jaren 90 is het aantal
gecontroleerde broedsels sterk gestegen
met als maximum 244 geringde jongen in
73 nesten in 2005 (Figuur 13).
Sinds 1977 werden 2017 jongen geringd in
650 nesten, een algemeen gemiddelde van
3,1 jongen per geslaagd nest. Duidelijk bete-
re jaren waren 1991, 1993, 1996, 1999,
2004, 2005 en 2006 (Figuur 13). Opvallend
is dat 2006 minder geslaagde broedsels
kende, maar wel met veel jongen per nest.
Duidelijk magerder jaren waren 1992, 1994,
2002 en 2003.
Van de 650 tot nu toe gecontroleerde nes-
ten was er 1 nest met 8 jongen (0,2%), 5
nesten met 6 jongen (1%), 31 met 5 (5%),
218 met 4 (33%), 224 met 3 (34%), 109
met 2 (17%) en 62 nesten met 1 jong
(10%). Meer dan tweederde van de
Steenuilen hebben dus broedsels met drie
of vier jongen. Bij het nest met 8 jongen
ging het om twee samen broedende

JAAR 8 P/N 6 P/N 5 P/N 4 P/N

1977 0 0 0 1
1978 0 0 0 0
1979 0 0 0 0
1980 0 0 1 0
1984 0 0 1 0
1985 0 0 0 0
1988 0 0 0 0
1990 0 0 0 0
1991 0 0 0 1
1992 0 0 1 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1977

1979

1984

1988

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

T
ot

aa
l a

an
ta

l n
es

te
n

Figuur 13.Totaal aantal gecontroleerde nesten van Steenuil Athene noctua.
Figure 13. Total number of nests of Little Owl Athene noctua.
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Figuur 14. Jongen per nest bij Steenuil Athene noctua.
Figure 14. Number of young per nest for Little Owl Athene noctua.

Ringonderzoek bij nestjongen van Steenuil Athene noctua, 4 juni 06, Westerlo (A) 
(Foto: Jos Van Kerckhoven)
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vrouwtjes (Berghmans 2002). Nesten met 6
jongen kwamen alleen voor in de goede
jaren met meer jongen per nest dan gemid-
deld, nl. in 1993, 1999 en 2004.
In 2004 mislukten 12 op 67 nesten (18%),
in 2005 8 op 81 (10%) en in 2006 19 op 81
(23 %).
Het gemiddeld legbegin (op basis van de
vleugellengte van de jongen) was 16 april in
2002, 14 april in 2003 en telkens 17 april in
2004, 2005 en 2006. Het legbegin is dus
gemiddeld erg constant bij deze soort. Ook
het lang koude voorjaar 2006 zorgde niet
voor latere eileg, maar wel voor veel minder
broedgevallen. Het vroegste ei werd gedu-
rende deze vijf jaar gelegd op 28 maart
2006 en het laatste legbegin werd geno-
teerd op 11 mei 2006.

NNeessttppllaaaattsskkeeuuzzee
De overgrote meerderheid van de door ons
gecontroleerde steenuilenbroedsels bevindt
zich in speciaal voor hen opgehangen nest-

kasten. In 2005 troffen we ook drie nesten
aan in kerkuilenbakken, telkens in een
schuur. Verder vonden we in de loop der
jaren broedsels in een hoop betonblokken,
onder gestapeld hout, in hooibalen, onder
een dak van golfplaten en in een konijnen-
hol. Slechts enkele steenuilenbroedsels wer-
den geringd in natuurlijke boomholten, al
wordt dit aandeel zeker onderschat.

PPrrooooiirreesstteenn
Steenuilen eten veel insecten en regenwor-
men (o.a. van Harxen 2001). In de
Zuiderkempen is dit waarschijnlijk niet
anders.Van deze kleine ongewervelden wor-
den echter weinig prooiresten teruggevon-
den. Een uitzondering hierop vormen de
soms talrijke dekschilden van Meikevers
Melolontha mololontha , tot nu toe in min-
stens 60 nestkasten. Uitzonderlijk zijn ook
de vondsten in nestkasten van drie huisjes
van de Tuinslak Cepaea nemoralis, waarvan
één in een braakbal (Berghmans 2002).
In de braakballen komen vooral resten van
muizen terecht, Tot nu toe hebben we min-
stens van 9 soorten resten in de nestkasten
aangetroffen met Bosmuis veruit als talrijk-
ste, gevolgd door Aard- of Veldmuis, Rosse
Woelmuis en Bos- of Beemdspitsmuis.
Samen met enkele Mollen maken zij niet
minder dan 83% van de gevonden prooires-
ten van gewervelde dieren uit (Tabel 2).
Bij de vogels zijn vooral Spreeuwen Sturnus
vulgaris (allemaal jonge vogels) en Merels
Turdus merula wel eens terug te vinden.
Van deze grotere soorten blijft natuurlijk
vaker een stukje prooirest over.
Waarschijnlijk worden veel meer kleinere
soorten vogels als prooi aangevoerd, maar
zijn hiervan in de nestkasten weinig resten
terug te vinden. Resten van een Watersnip
Gallinago gallinago werden tijdens een
wintercontrole aangetroffen en een
Steenuil in de buurt van een kippenkweke-
rij bracht al eens meer een kuikentje mee
naar huis (Berghmans 2002).Tenslotte wer-
den ook nog zes resten van Bruine Kikker
genoteerd.

BBoossuuiill  SSttrriixx  aalluuccoo

BBrrooeeddssuucccceess  eenn  lleeggbbeeggiinn

Sinds het begin van de jaren 80 zijn Bosuilen
in de Zuiderkempen duidelijk in opmars. In
hoeverre het ophangen van nestkasten
sinds de jaren 90 hierin een rol gespeeld
heeft blijft een open vraag. Wel is hierdoor
het aantal geringde nestjongen sterk geste-
gen. Een eerste nest met 3 jongen werd in
1984 geringd. In 2001 controleerden we een
maximum van 43 nesten met in totaal 128
jongen (Figuur 15). Sinds 1984 werden 948
bosuiljongen geringd verspreid over 386
nesten, een algemeen gemiddelde van 2,5
jongen per geslaagd nest (Figuur 16). Er is
relatief weinig variatie in het aantal jongen
per nest: jaren met een iets hoger nestge-
middelde waren 1991, 1992, 1993, 2001 en
2005 en jaren met een lager gemiddelde
waren 1995, 1997 en 2002.
Er waren 2 nesten met 5 jongen (1%), 55
met 4 (14%), 132 met 3 (34%), 125 met 2
(32%) en 72 nesten met 1 jong (19%).
Tweederde van alle nesten had dus twee of
drie jongen. De twee nesten met 5 jongen
kwamen voor in 2001, het jaar met het
hoogste nestgemiddelde ooit, nl. 3 jongen
per nest. Dat jaar waren er ook uitzonderlijk
veel broedsels met 4 jongen, nl. 13 van de
43 nesten. Ook bij de Bosuil werden recent
de mislukte broedgevallen genoteerd: in
2004 mislukten 4 van de 25 nesten (16%),
in 2005 7 op 42 nesten (17%) en in 2006 2
op 26 (8 %).
In 2002 was (op basis van de vleugellengte
van de jongen) de gemiddelde start van de
eileg 2 maart, in 2003 1 maart, in 2004 4
maart, in 2005 26 februari en in 2006 3
maart. Het vroegste ei werd gelegd op 7
januari 2003 en het laatste legbegin werd
op 27 maart 2005 genoteerd.

NNeessttppllaaaattsskkeeuuzzee
De overgrote meerderheid van de gecontro-
leerde bosuilenbroedsels bevond zich in
nestkasten. Zesmaal werd een nest gevon-
den in een torenvalknestkast en viermaal in

Steenuil Athene noctua met prooi
(Foto: Guy Robbrecht)

Nestjongen van Bosuil Strix aluco poseren even voor de foto bij het
ringwerk, 2 mei 07, Tessenderlo (L) (Foto: Jos Van Kerckhoven)

JAAR 5 P/N 4 P/N 3 P/N 2 P/N

1984 0 0 1 0
1989 0 0 1 0
1990 0 0 0 0
1991 0 1 3 1
1992 0 1 2 4
1993 0 5 1 1
1994 0 2 5 1
1995 0 2 8 8
1996 0 4 7 9
1997 0 0 3 6
1998 0 4 9 5
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Figuur 15. Totaal aantal gecontroleerde nesten van Bosuil Strix aluco.
Figure 15. Total number of nests of Tawny Owl Strix aluco.
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een kerkuilbak. Bij deze laatste betrof het
eenmaal een kast in een schuur in een bos-
rijke omgeving en driemaal (2003, 2005,
2006) in dezelfde kerkuilbak op een zolder
van een woning in een weidelandschap.
Opmerkelijk is dat op deze zolder twee kas-
ten voor Kerkuil zijn geplaatst en dat in
2005 beide kasten gelijktijdig werden bezet
door Bosuil én Kerkuil. Beide broedsels
waren succesvol (Berghmans 2005).
Vijfmaal werd een bosuilnest gevonden in
een natuurlijke boomholte: tweemaal in een
Beuk Fagus sylvatica, tweemaal in een
Canadapopulier en eenmaal in een
Zomereik. Ook werden viermaal jongen
geringd op een voormalig roofvogelnest, nl.
tweemaal op een buizerdnest en tweemaal
op een havikhorst.

PPrrooooiirreesstteenn
Bosuilen hebben een vrij gevarieerd menu.
Ongeveer tweederde van de aangetroffen
prooiresten waren zoogdieren en eenderde
vogels. Verder ook nog eenmaal Bruine
Kikker  (Tabel 2). Bij de zoogdieren nemen de
muizen een grote meerderheid in met als
absolute koploper de Bosmuis. Verder vrij
veel Rosse woelmuizen en Aard- of
Veldmuizen. Ook werden in het verleden
geregeld jonge Konijntjes aangetroffen,
maar dit is na de ineenstorting van de po-
pulatie konijnen begin jaren 2000 zeldzaam
geworden.
Bij de vogels valt het aantal Holenduiven
Columba oenas op als prooirest.
Waarschijnlijk worden de broedende vogels
’s nachts uit hun nestkast of broedhol
geroofd. Ook aanzienlijk wat resten van
Merels werden teruggevonden. Tenslotte

valt het aandeel van kraaiachtigen (Gaai
Garrulus glandarius, Ekster, Kauw Corvus
monedula en zelfs Zwarte Kraai) op; meest-
al ging het hier om pas uitgevlogen jonge
vogels.
Vooral in nesten met nog kleine en weinig
jongen vinden we soms grote aantallen
prooien als stapelvoedsel terug. Zo was er
een nestkast met één klein jong waarin in de
hoeken 20 muizen (9 Bosmuizen, 5 Rosse
woelmuizen en 6 Aard- of veldmuizen) en
een Woelrat Arvicola terrestris lagen opge-
stapeld. In een andere nestkast met twee
kleine jongen troffen we 15 Bosmuizen, 1
Huismuis Mus musculus, 2 Rosse woelmui-
zen en 1 Aard- of Veldmuis aan. Tenslotte
nog bij een ander klein jong: 2 Merels, 1
Turkse tortel Streptopelia decaocto, 1
Holenduif, 1 Tjiftjaf Phylloscopus collybita,
8 Bosmuizen, 2 Rosse Woelmuizen, 3 Aard-
of Veldmuizen en 1 Huismuis.

VVeerrbbaannddeenn  ttuusssseenn  ssoooorrtteenn

Het aantal onderzochte nesten is fors ges-
tegen bij alle soorten in de loop van de stu-
die (Figuur 2,4,6,8,10,13,15). Dit vertegen-
woordigt echter niet voor alle soorten een
gelijkaardige toename van de populatie en
broeddichtheid in de regio. Enerzijds was er
een toenemende zoekinspanning, maar
anderzijds ook onvermijdelijk een toegeno-
men efficiëntie: eens men het nest van een
roofvogel in een bepaald gebiedje weet, is
het makkelijker om daar ook in de volgende
jaren snel een nest terug te vinden. Voor
Havik, Sperwer en Buizerd, die in de loop van
de studieperiode in de streek opnieuw een
populatie opbouwden van nul, verloopt de

toename in Figuur 2 en 4 wel degelijk paral-
lel met de toename van de populatie. Voor
Torenvalk en Steenuil gaat het eerder om
het gaandeweg meer aantrekken van een
bestaande populatie naar een groeiend aan-
tal nestkasten. Bij Torenvalk heeft dit tot een
forse populatiegroei geleid, maar bij
Steenuil zou dit wel eens een afname door
verlies aan natuurlijke broedplaatsen en
landschapsverschraling kunnen maskeren.
Voor Kerk- en Bosuil gaat het zowel om een
forse toename van de populatie als een toe-
genomen aandeel dat in nestkasten broedt.
Algemeen kan toch gesteld worden dat de
huidige populaties van roofvogels in de
Zuiderkempen historisch hoog zijn. Dat is
enerzijds omdat de populaties de laatste 25
jaar langzaam zijn gaan herstellen van de
vernietigende invloed van organochloor
pesticiden én omdat de vervolgingsgekte de
laatste decennia minder hardnekkig is
geweest. Alles wijst er echter op dat met
toenemende roofvogelpopulaties en
verhoogde kansen op succes bij vervolging
en verdelging, een veelheid aan creatieve
illegale praktijken weer fors toeneemt.

Wanneer we de evoluties van het gemiddeld
aantal jongen van de soorten die veel mui-
zen eten (Torenvalk, Buizerd en Kerkuil) ver-
gelijken zien we een gelijklopend patroon
verschijnen. Het sterkste verband is er tus-
sen Torenvalk en Kerkuil (Figuur 17, 19),
maar toch is er af en toe een onregelmati-
gheid: zo was 1996 een piekjaar voor
Torenvalk, maar niet voor Kerkuil.
Opmerkelijk is dat er vaak een topjaar is om
de 3-4 jaren, nl. 1989, 1993, 1996 (niet voor
Kerkuil), 1999 maar daarna pas opnieuw zes

JAAR GEM. P/N 
Buizerd Torenvalk Kerkuil Steenuil Bosuil

1989 2.4 5.3 3.8
1990 2.4 4.6 3.3
1991 2.4 4.4 2.9 3.3 2.7
1992 2.5 2.5 4.9 2.9 2.8 2.6

1993 2.8 2.8 5.2 3.8 3.6 2.6

1994 2.4 2.4 4.3 2.9 2.6 2.5
1995 2.2 2.2 4.5 2.9 3.2 2.2
1996 2.8 2.8 4.9 2.7 3.3 2.5
1997 2.2 2.2 4.1 2.2 3 2
1998 2.5 2.5 4.5 3.1 3.1 2.5
1999 2.7 2.7 4.6 3.4 3.3 2.5
2000 2.1 2.1 4.5 3.2 3 2.4
2001 2.5 2.5 4.5 3.2 3 3
2002 2.2 2.2 4.5 3.1 2.8 2.1
2003 2.2 2.2 4.2 2.7 2.8 2.3
2004 2.1 2.1 4.8 3 3.2 2.4
2005 2 6 2 6 4 7 3 5 3 3 2 6
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Figuur 17. Vergelijking gemiddeld aantal jongen per nest bij Buizerd Buteo
buteo, Torenvalk Falco tinnunculus en Kerkuil Tyto alba.

Figure 17. Comparison of mean number of young per nest for Common Buzzard
Buteo buteo, Common Kestrel Falco tinnunculus and Barn Owl Tyto alba.
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JAAR 5 P/N 4 P/N 3 P/N 2 P/N

1984 0 0 1 0
1989 0 0 1 0
1990 0 0 0 0
1991 0 1 3 1
1992 0 1 2 4
1993 0 5 1 1
1994 0 2 5 1
1995 0 2 8 8
1996 0 4 7 9
1997 0 0 3 6
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Figuur 16. Jongen per nest bij Bosuil 
Strix aluco.

Figure 16. Number of young per nest for Tawny Owl 
Strix aluco.
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jaar later in 2005. Ook opvallend is dat het
jaar volgend op een topjaar vaak een diepte-
punt kent: 1994, 1997, 2000, 2003 en 2006.
Tussen 1998 en 2002 zijn echter twee cycli
verloren gegaan en zijn de curves veel gelijk-
matiger (Figuur 17). Sterke populatieveran-
deringen in een 3-jaarlijkse cyclus zijn typisch
voor de woelmuizen (Bierman et al. 2006,
Lambin et al. 2006) waarvan vooral de
Veldmuis inderdaad het hoofdvoedsel vormt
voor de Torenvalk, in deze studie en elders
(Vanderlee 1984, Bijlsma 1993). Bij Kerkuil
zijn spitsmuizen doorgaans de belangrijkste
prooien in de lage landen (Hoekstra 1974,
1975, 1986, Godin 1975, Henry 1982, De
Jong 1984, Libois 1984, Vanderlee 1984,
Delmee 1985, Lefebvre 2003), maar toch
volgt de nestgrootte van deze soort ook vrij
nauwkeurig de woelmuizencyclus. Hiervoor
zijn twee verklaringen: (1) na spitsmuizen
komen de woelmuizen op een belangrijke
tweede en regelmatig zelfs eerste plaats in
het dieet van Kerkuil (Hoekstra 1974,1975,
Godin 1975, Henry 1982, De Jong 1984,
1995, Vanderlee 1984, Delmee 1985; Yalden
1985, Smets 2004) en (2) de woelmuizen zijn
dan wel het meest berucht om hun cyclische
populatieschommelingen, doorgaans is het
zo dat de andere muizen zoals Bosmuis en
spitsmuizen een parallelle dynamiek verto-
nen, zij het met minder extreme variaties
(Korpimäki et al. 2002, Lambin et al. 2006).
De Bruijn (1994) toonde aan dat veldmuizen
een dominante factor zijn voor Kerkuilen in
veldmuisrijke jaren, maar dat spitsmuizen
belangrijk zijn in veldmuisarme jaren.
Veldmuizen zijn mogelijks cruciaal, en de
spitsmuizen slechts een tweede optie
(Bijlsma pers. med.).

In het Leuvense werd met camerabewaking
geregistreerd dat Kerkuil ook zeer succesvol
gebruik weet te maken van een hoge popu-
latie bij de Bosmuis (Smets 2004), die eer-
der de zaadcyclus van de Beukennootjes
volgt, die een wat groter interval heeft voor
zijn cycli (eerder 4-5 jaar).
Muizencycli zijn over heel Nederland gelijk-
lopend (Buker 1984) en verlopen in Frankrijk
soms over tot minstens 1000 km gesyn-
chroniseerd (Lambin et al. 2006). Sinds
1990 is er zelfs een relatief goede synchro-
nisatie in de muizencycli afgeleid uit onze
data en deze opgetekend in Zuidwest
Frankrijk, Nederland en afgeleid uit gelij-
kaardige data voor Duitsland (Tabel 3). De
synchronisatie met Engeland daarentegen
is ver te zoeken (weliswaar met Aardmuis).
De afname van de cycliciteit van de muizen
na 1989 (zoals ook hier teruggevonden in
het voortplantingssucces van de muizene-
tende roofvogels) is een bekend fenomeen
in Europa, dat toegeschreven wordt aan
minder strenge winters en verminderd
sneeuwdek als gevolg van klimaatopwar-
ming (Hanski et al. 1991, Lambin et al.
2006). In het licht van de nu toch duidelijk
doorzettende verzachting wordt het
boeiend om om de gevolgen van het weg-
vallen van deze cycli te monitoren. Kerkuil
kent traditioneel grote sterfte bij koude
winters met veel sneeuw en ook bij heel
natte winters (De Jong 1984). Een dergelij-
ke klap is zichtbaar in de broedpopulatie in
1997 (Figuur10). De winter 1996-97 was
dan wel lang niet extreem koud en zeker
niet nat (Laeveren 2006), maar het was wel
de strengste sinds 1985, dus sinds de popu-
latie fors was toegenomen. De laatste tien
jaar zijn er in Vlaanderen geen strenge win-
ters meer geweest die opvallende sterfte
zouden kunnen veroorzaakt hebben.

Het broedsucces van de Buizerd was aan-
vankelijk uniform hoog, maar dit is opval-
lend cyclisch gaan worden vanaf 1993 toen
de populatie nog maar een derde van zijn
huidige dichtheid had bereikt. Buizerd mag
dan nog een veelzijdige jager zijn (Tabel 2;
Bijlsma 1993), de Veldmuis speelt toch een
zeer belangrijke rol in het prooiaanbod
(Figuur 17, 19). Misschien is het aandeel
muizen trouwens groter dan blijkt uit voed-
selresten, die scheefgetrokken zijn naar gro-
tere prooien. Het volledig instorten van de
konijnenpopulatie in de regio in de jaren
2000-2002 ten gevolge van VHS-virus
(viraal haemoragisch syndroom), leverde
drie jaren met wat minder jongen per nest
op, maar remde de populatietoename van
de Buizerd geenszins af. Gezien er toen al
een cyclus was in het broedsucces kan er
vermoed worden dat muizen het hoofd-
voedsel waren en konijnen een makkelijk

vervangbaar aanvullend deel. Sinds 1993
neemt het aantal jongen per nest bij de
Buizerd echter duidelijk af, wat wellicht een
gevolg is van de hogere dichtheden. De
gemiddelde dichtheid van 750 ha geschikt
gebied per paar is hoog in vergelijking met
Nederlandse cijfers (Bijlsma 1993), maar in
Duitsland worden regelmatig dichtheden
opgetekend van 200 ha/paar (Mammen &
Stubbe 2003). Toch is het aantal jongen per
nest nog perfect vergelijkbaar met de cijfers
van Bijlsma (1993); dit cijfer is ondertussen
wat gedaald in Nederland (Bijlsma 2006).
Het succes is bij ons nog bijna 25% hoger
dan bij de hoge densiteiten in Duitsland
(Mammen & Stubbe 2003).

Kerkuil Tyto alba met prooi 
(Foto: Guy Robbrecht)
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1988 H M M H M
1989 H L M L L
1990 M M H H M
1991 L M L L H
1992 M M M M L
1993 H H H H M
1994 L M L L H
1995 M M M M M
1996 H H H H L
1997 L L L L M
1998 M M M M H
1999 H H H H M
2000 M M H L M
2001 M M H M M
2002 M M M L M
2003 L L M M
2004 M M H L
2005 H M M
2006 L L

L

M

H hoge aantallen

lage aantallen 

middelmatige aantallen

Tabel 3. Gelijkenis en verschil tussen muizencycli.
Enerzijds afgeleid van broedsucces van roofvogels en

uilen voor de Zuiderkempen (deze studie, geen
onderscheid tussen muizensoorten) en Duitsland

(Mammen & Strubbe 2003), anderzijds van aantallen
van Veldmuis Microtus arvalis (Nederland, J. De Jong

pers. meded.), Veldmuis in Zuid-West-Frankrijk
(Lambin et al. 2006) en Aardmuis Microtus agrestis
in Northumberland, Engeland (Bierman et al. 2006).

Table 3. Similarity and difference between small
rodent cycles. On the one hand derived from the

breeding success of raptors and owls for
Zuiderkempen (this study, no differentiation

between species) and Germany (Mammen & Strubbe
2003), and on the other hand from the numbers of
Common Vole Microtus arvalis (Netherlands, J De
Jong personal communication), Common Vole in
South-West France (Lambin et al 2006) and Field

Vole Microtus agrestris in Northumberland, England
(Bierman et al 2006).
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Het broedsucces van de Steenuil volgt de
cyclus van de muizeneters al wat minder
nauwkeurig (Figuur 18, 20). Regionale ver-
schillen in prooikeuze zorgen bovendien
voor verschillende patronen van broed-
succes tussen regio’s (Figuur 21). Tussen de
Zuiderkempen en Wallonië is er algemeen
een sterk gelijkend patroon van goede en
slechte jaren, maar in het meer nabij gele-
gen Hageland is de situatie volledig anders
(meded. P. Smets) . In Nederland volgt het
gemiddelde de grotere datasets uit
Vlaanderen relatief beter.

De Bosuil heeft kennelijk voldoende alter-
natief voedsel in de regio om bijna niet
meer afhankelijk te zijn van de muizency-
clus (Figuur 18, 20). Overigens is de

Bosmuis, het hoofdvoedsel van de Bosuil in
de Zuiderkempen (en ook één van de hoofd-
prooien elders Southern 1970, Delmee et al.
1979), minder onderhevig aan cyclische
populatieschommelingen dan de woelmui-
zen die veel prominenter voorkomen in het
dieet van Torenvalk en Kerkuil. In tegenstel-
ling tot grote bosregio’s, waar het broed-
succes van de Bosuil heel sterk afhankelijk is
van muizen en sterk cyclisch varieert, met
zelfs regelmatig jaren van volledig falen
(Southern 1970, Delmee et al. 1978, 1979,
De Boe 1991), is dit veel minder het geval in
het versnipperde en kleinschalige landschap
van de Zuiderkempen, waar Bosuil trouwens
ook veel buiten bossen voorkomt. In afne-
mende volgorde van afhankelijkheid van het
broedsucces van cyclisch veranderende

muizenpopulaties hebben we in de
Zuiderkempen dus Torenvalk, Kerkuil,
Buizerd, Steenuil en Bosuil. Het jaarlijkse
verband tussen het broedsucces van deze
soorten en dat van de Torenvalk neemt in
dezelfde volgorde af (Figuur 19-20).

Er is kennelijk ook een verband tussen het
aantal broedsels of het broedsucces en het
aandeel mislukte broedsels. In de topjaren
(bijv. 2005) zijn er duidelijk minder misluk-
te nesten dan in de daljaren (bijv. 2006): bij
Buizerd respectievelijk 6% en 18 %, bij
Havik 13% en 21 %, bij Sperwer 18% en 38
%, bij Torenvalk 3% en 15 %, bij Steenuil
10% en 23% en bij Kerkuil 1% en 17%.
Bosuil is de uitzondering op de regel met
17% en 8% mislukte broedsels in 2005 en

JAAR GEM. P/N 
Buizerd Torenvalk Kerkuil Steenuil Bosuil

1989 2.4 5.3 3.8
1990 2.4 4.6 3.3
1991 2.4 4.4 2.9 3.3 2.7
1992 2.5 2.5 4.9 2.9 2.8 2.6
1993 2.8 2.8 5.2 3.8 3.6 2.6

1994 2.4 2.4 4.3 2.9 2.6 2.5
1995 2.2 2.2 4.5 2.9 3.2 2.2
1996 2.8 2.8 4.9 2.7 3.3 2.5
1997 2.2 2.2 4.1 2.2 3 2
1998 2.5 2.5 4.5 3.1 3.1 2.5
1999 2.7 2.7 4.6 3.4 3.3 2.5
2000 2.1 2.1 4.5 3.2 3 2.4
2001 2.5 2.5 4.5 3.2 3 3
2002 2.2 2.2 4.5 3.1 2.8 2.
2003 2.2 2.2 4.2 2.7 2.8 2.3
2004 2.1 2.1 4.8 3 3.2 2.4
2005 2 6 2 6 4 7 3 5 3 3 2 6
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Figuur 18. Vergelijking gemiddeld aantal jongen per nest bij Steenuil Athene noctua,
Bosuil Strix aluco en Torenvalk Falco tinnunculus.

Figure 18. Comparison of mean number of young per nest for Little Owl Athene noctua,
Tawny Owl Strix aluco and Common Kestrel Falco tinnunculus.

JAAR GEM. P/N 
Buizerd Torenvalk Kerku

1989 2.4 5.3 3.
1990 2.4 4.6 3.
1991 2.4 4.4 2.

1992 2.5 2.5 4.9 2.
1993 2.8 2.8 5.2 3.
1994 2.4 2.4 4.3 2.
1995 2.2 2.2 4.5 2.
1996 2.8 2.8 4.9 2.
1997 2.2 2.2 4.1 2.
1998 2.5 2.5 4.5 3.
1999 2.7 2.7 4.6 3.
2000 2.1 2.1 4.5 3.
2001 2.5 2.5 4.5 3.
2002 2.2 2.2 4.5 3.
2003 2.2 2.2 4.2 2.
2004 2.1 2.1 4.8 3
2005 2 6 2 6 4 7 3
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Figuur 19. Vergelijking gemiddeld aantal jongen per nest bij
Buizerd Buteo buteo en Kerkuil (Tyto alba) met Torenvalk

Falco tinnunculus.
Figure 19. Comparison of mean number of young per nest
for Common Buzzard Buteo buteo and Barn Owl Tyto alba

with Kestrel Falco tinnunculus.

JAAR GEM. P/N 
Buizerd Torenvalk Kerk

1989 2.4 5.3 3
1990 2.4 4.6 3
1991 2.4 4.4 2

1992 2.5 2.5 4.9 2

1993 2.8 2.8 5.2 3
1994 2.4 2.4 4.3 2
1995 2.2 2.2 4.5 2
1996 2.8 2.8 4.9 2
1997 2.2 2.2 4.1 2
1998 2.5 2.5 4.5 3
1999 2.7 2.7 4.6 3
2000 2.1 2.1 4.5 3
2001 2.5 2.5 4.5 3
2002 2.2 2.2 4.5 3
2003 2.2 2.2 4.2 2
2004 2.1 2.1 4.8
2005 2.6 2.6 4.7 3
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Figuur 20. Vergelijking gemiddeld aantal jongen per nest bij
Steenuil Athene noctua en Bosuil Strix aluco met Torenvalk

Falco tinnunculus.
Figure 20. Comparison of mean number of young per nest

for Little Owl Athene noctua and Tawny Owl 
Strix alucowith Kestrel Falco tinnunculus.
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Bosuil Strix aluco met jong (Foto: Guy Robbrecht)
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2006. Hier is verder onderzoek over een veel
langere periode aangewezen. Het ziet er dus
naar uit dat de roofvogels in de streek twee
lichtjes verschillende mechanismen van
populatieregulatie volgen: enerzijds is er een
groter deel van de adulten dat beslist hele-
maal niet tot broeden over te gaan in een
jaar met weinig voedsel.Vooral bij Torenvalk,
Kerkuil en Bosuil is deze methode populair.
Anderzijds worden er in slechte jaren door
de muizeneters kleinere broedsels geprodu-
ceerd. Bij een slechte inschatting kan een
heel broedsel mislukken, wat jammer is voor
de gedane investering en het vaakst voor-
komt in jaren met slecht voedselaanbod.
Hoe die keuzes gemaakt worden is niet
helemaal duidelijk maar de beide mechanis-
men lijken wel compenserend te zijn, zodat
een soort door minder broedparen in te zet-
ten toch een behoorlijk broedsucces kan
handhaven voor die paartjes die wel aan
broeden toekomen: wanneer de cyclus in
het broedsucces wegvalt zoals bij de
Torenvalk in 1998-2003, dan blijkt in die
periode net een extra grote schommeling in
het aantal broedparen te zijn opgetreden
(Figuur 8,9). Een gelijkaardig mechanisme
lijkt de Bosuil in staat te stellen om een rela-
tief stabiel broedsucces te handhaven, maar
ten koste van een grote variatie in het aan-
tal paren dat jaarlijks tot broeden komt
(Figuur 15-16). Toch is deze variatie in het
aantal paren dat niet broedt en in het aan-
tal grootgebrachte jongen nog steeds veel
lager dan in de grote bossen in België
(Delmee et al. 1978, 1979), waar het lang-
jarig gemiddeld aantal jongen per nest ove-

rigens ook een heel stuk lager ligt (bij ca. 2)
(Delmee et al. 1978).
Bij de roofvogels die gespecialiseerd zijn in het
eten van vogels (Havik en Sperwer) vinden we
deze sterk cyclische variatie in het aantal jon-
gen per nest niet terug (Figuur 3, 5).

Als we de lange termijntrends in de gemid-
delde nestgrootte bekijken sinds het begin
van de jaren negentig, dan zien we een ten-
dens tot afname van het broedsucces bij
Torenvalk, Kerkuil en Buizerd, de drie specia-
list muizeneters (Figuur 7, 9, 11). Dit kan er
op wijzen dat de populaties van deze soor-
ten in de regio de maximale draagkracht
benaderen.Voor Kerkuil is de populatiedich-
theid hier trouwens traditioneel de hoogste
van heel Vlaanderen (Kerkuilwerkgroep
Vlaanderen 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006b). Het aantal jongen per
broedsel bij Steenuil en Bosuil is over de
jaren heen vrij stabiel.

Bij de Havik merken we na een initiële daling
een stabilisering van het gemiddeld aantal
jongen en een verdere forse toename van de
broedpopulatie.Kennelijk is er nog plaats voor
meer Haviken in de streek, temeer daar het
broedsucces van 2,5-3,1 jongen per nest per-
fect overeenkomt met het gemiddelde voor
een gezonde populatie met groeicapaciteit
(Bijlsma 1993) en nog 30% hoger ligt dan
gemiddeld in Duitsland bij hogere broedden-
siteiten (Mammen & Stubbe 2003). Toch
moeten we het aantal niet broedende paren
nu steeds beter in de gaten houden, want een
crash als gevolg van voedselschaarste op de

Veluwe ging niet gepaard met een sterke
afname van het aantal jongen per succesvol
nest, maar juist wel met een toename van het
aantal koppels dat niet tot broeden kwam
(Rutz & Bijlsma 2006). Het verbreden van het
prooispectrum, waarbij ook steeds meer roof-
vogels geslagen worden (Rutz & Bijlsma
2006), is in het studiegebied ook nog niet
opvallend. In de nabije toekomst wordt het
zeker boeiend, want met de huidige dichtheid
in de grootte-orde van 1 paar per 1800 ha
geschikt biotoop bereiken we in de
Zuiderkempen een gemiddelde dichtheid die
in Nederland maar uitzonderlijk als maximum
gehaald werd (Bijlsma 1993). In Duitsland zijn
er echter regelmatig dichtheden van 1 paar
per 500-1000 ha (Mammen & Stubbe 2003).
Voor verdere uitbreiding in Vlaanderen moet
de soort dan wel de kans krijgt om zich verder
in nieuwe minder beboste habitats te vesti-
gen. Maar dan zal ook de illegale verdelging
onder controle moeten blijven (zie ook Rutz
et al. 2006): op 18 terugmeldingen van in de
regio geringde jongen, werd er 1 geschoten, 1
vergiftigd en maar liefst 8 gevangen in verdel-
gingsfuiken voor kraaien (en dat zijn dan enkel
die waar we weet van hebben). Ook het roven
van de jongen uit het nest door mensen
steekt sinds enkele jaren de kop op. In 2005
werden zo ondermeer de jongen van twee
haviknesten geroofd.

Ondanks de hoge densiteit (ca. 650 ha ge-
schikt biotoop per paar) en de recent vertra-
gende toename van de populatie (Figuur 3)
lijkt ook de Sperwer voorlopig nog niet hele-
maal aan een plafond te zitten in de regio. De
broeddensiteit van Sperwers is daarmee ver-
gelijkbaar met die in Duitsland en ook het
broedsucces is van dezelfde grootteorde
(Mammen & Stubbe 2003). 2006 was wel-

Paartje Havik Accipiter gentilis op het nest
(Foto: Guy Robbrecht)
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Figuur 21. Vergelijking gemiddeld aantal jongen per nest bij Steenuil Athene noctua in
verschillende regio's: Zuiderkempen (deze studie), Wallonië (www.noctua.org),

Nederland (Willems et al. 2004), Hageland (Smets 2005).
(*) gegevens uitgedrukt per succesvol nest; overige per begonnen nest

Figure 21. Comparison of mean number of young per nest for Little Owl Athene noctua in
different regions: Zuiderkempen (this study), Wallonia (www.noctua.org), Netherlands

(Willems et al. 2004), Hageland (Smets 2005).
(*) data per successful nest; otherwise per started nest
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licht een uitzonderlijk pechjaar voor de
Sperwer omwille van het toevallig slechte
broedseizoen van kleine zangvogels door het
uitzonderlijk koude voorjaar. Pas uitgevlogen
jonge vogels vormen immers het hoofdvoed-
sel voor Sperwers in het broedseizoen
(Bijlsma 1993). Het grotendeels wegvallen
van die prooibasis heeft veel Sperwers belet
om te broeden en anderen die het toch pro-
beerden een aantal jongen gekost. Dit wijst
echter nog niet op een structureel probleem,
en het ziet er niet naar uit dat 2006 de grote
ommekeer heeft ingeluid voor de Sperwer. Bij
oorzaken van mislukking van Sperwerparen
geeft Bijlsma (1993) aan dat soms tot 30%
niet tot eileg komt. Blijkbaar hebben veel
Sperwerpaartjes deze optie gekozen in 2006,
want er was veeleer een daling in het aantal
bezette nesten dan in het aantal jongen per
nest van de vogels die toch gebroed hebben

(Figuur 4-5). Er is wel een toenemende inter-
actie tussen de uitbreiding van Havik en
Sperwer.Op meerdere plaatsen werd vastges-
teld dat gevestigde Sperwerbroedparen verd-
wijnen wanneer Havik zich vestigt in hetzelf-
de bos. Een afnemend voedselaanbod voor
Haviken kan ook gevolgen hebben voor
Wespendieven (Bijlsma 2004).

Met historisch hoge populaties (voor
Vlaanderen) voor de meerderheid der roofvo-
gels in de Zuiderkempen, klimaatopwarming
waardoor wintersterfte tijdens strenge vorst
en dieptepunten in muizenpopulaties achter-
wege blijven lijken er geen grenzen aan de
groei van roofvogelpopulaties. Het worden nu
heel boeiende tijden om op te volgen hoe
deze zich verder ontwikkelen en welke stabili-
satiemechanismen gaan optreden.
Vermeldenswaardig is ook dat er ondertussen

een paartje Oehoe’s Bubo bubo met succes
gebroed heeft op amper 15 km van het kern-
gebied. Die soort zou nog wel eens voor vuur-
werk kunnen zorgen in de populatiegrafieken
van de roofvogels in de streek.
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SSaammeennvvaattttiinngg  ––  AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé

In de Zuiderkempen worden reeds 25 jaar op grote schaal jonge
dag- en nachtroofvogels in het nest geringd. Op basis van deze
gegevens worden voor de algemeenste soorten broedsucces en
legbegin, nestplaatskeuze en prooiresten besproken. Het broedsuc-
ces van soorten als Torenvalk Falco tinnunculus, Buizerd Buteo
buteo en Kerkuil Tyto alba loopt vaak gelijk en blijkt afhankelijk van
de muizencycli. Deze cycli zijn de laatste jaren minder nadrukkelijk
aanwezig. Roofvogels die vooral vogels eten zoals Havik Accipiter
gentilis  en Sperwer Accipiter nisus hebben dit niet.
Torenvalk, Buizerd en Kerkuil blijken hun plafond bereikt te hebben
in deze streek. De populaties van Havik en Sperwer kunnen nog
groeien als ze afdoende beschermd worden.

TTwweennttyy--ffiivvee  yyeeaarrss  ssttuuddyy  ooff  tthhee  bbrreeeeddiinngg  bbiioollooggyy  ooff  rraappttoorrss  aanndd
oowwllss  iinn  ZZuuiiddeerrkkeemmppeenn..
For 25 years in the Zuiderkempen large numbers of young diurnal
and nocturnal birds of prey have been ringed in the nest. Using
this data the breeding success and the start date of egg-laying,
choice of nesting place, and remains of prey for the commoner
species are discussed. The breeding success of species such as
Common Kestrel Falco tinnunculus, Common Buzzard Buteo
buteo, and Barn Owl Tyto alba coincides and seems to be depend-
ent upon mouse cycles. These cycles seem to be less pronounced

in recent years. Raptors which eat mainly birds, such as Northern
Goshawk Accipiter gentilis and Eurasian Sparrowhawk Accipiter
nisus do not exhibit this. Common Kestrel, Common Buzzard, and
Barn Owl appear to have reached their capacity in our region. The
populations of Northern Goshawk and Eurasian Sparrowhawk can
continue to grow provided they get adequate protection.

VViinnggtt--cciinnqq  aannss  ddee  rreecchheerrcchhee  ssuurr  llaa  bbiioollooggiiee  ddee  rreepprroodduuccttiioonn  ddeess
rraappaacceess  eett  ddeess  hhiibboouuxx  eenn  CCaammppiinnee  mméérriiddiioonnaallee
Depuis 25 ans les jeunes rapaces diurnes et nocturnes sont bagués
au nid en Campine méridionale, et ce à grande échelle. A partir de
ces données, on a étudié le succès de reproduction, le début de la
ponte, le choix du lieu de nidification et les restes de proie. Le suc-
cès reproductif du Faucon crécerelle Falco tinnunculus, de la Buse
variable Buteo buteo et de la Chouette effraie Tyto alba va de pair
avec les variations dans les populations de souris et semble y est
lié. Ces cycles sont moins nettement présents ces dernières
années. Pour l'Autour des palombes Accipiter gentilis et l'Epervier
d'Europe Accipiter nisus on arrive à la même conclusion.
Le Faucon crécerelle, la Buse variable et la Chouette effraie ont
atteint leur maximum dans cette région. Les populations d'Autour
des palombes et d'Epervier d'Europe peuvent encore croître à
condition que ces espèces soient protégées. 
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IInnlleeiiddiinngg

Hoewel in Vlaanderen heel wat vogelsoor-
ten jaarlijks geteld worden in het kader
van projecten zoals het Bijzondere
Broedvogels Vlaanderen project (BBV)  of
de watervogeltellingen, ontbreken van
heel wat algemenere roofvogelsoorten
gedetailleerde gegevens. Voor soorten als
Torenvalk, Buizerd en Sperwer konden we
vooralsnog niet terugvallen op landelijke
monitoringprojecten. Met het in 2007
opgestarte Algemene Broedvogel
Monitoring (ABV)- project komt hierin
verandering (Vermeersch et al. 2007).
Voorlopig moeten we ons echter baseren
op gegevens verzameld in het kader van de
Vlaamse broedvogelatlas (periode 2000-
2002, Vermeersch et al. 2004, Tabel 1)
aangevuld met data van de Belgische
Ringdienst (Med.Walter Roggeman, KBIN).
De zeldzamere dagroofvogelsoorten wor-
den opgevolgd via het BBV-project waar-
door die aantalschattingen van een meer
recente datum zijn (2003-2005,
Vermeersch et al. 2006, Tabel 1). Sommige
van die soorten werden niet vastgesteld in
de periode 2003-2005, maar werden wel
in de tabel opgenomen omdat ze eerder al
met zekerheid in Vlaanderen hebben
gebroed. In dit artikel worden alle in
Vlaanderen broedende dagroofvogels kort
besproken met uitzondering van Rode
Wouw Milvus milvus, Zwarte Wouw
Milvus migrans, Grauwe Kiekendief Circus
pygargus en Slechtvalk Falco peregrinus.
Deze soorten komen elders in dit nummer
uitgebreider aan bod. Bij elke bespreking
wordt, indien mogelijk, een langetermijn-
trend getoond. Bij de bespreking beperken
we ons tot het kort per soort overlopen
van de status en (indien mogelijk) trend in
Vlaanderen.

WWeessppeennddiieeff PPeerrnniiss  aappiivvoorruuss

De Wespendief wordt opgevolgd in het
kader van het BBV-project, maar de verza-
melde gegevens zijn erg onvolledig door de
moeilijkheid die de waarnemers ondervin-
den bij het inventariseren van de soort.
Tijdens de periode van de broedvogelatlas
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Status en trends van in Vlaanderen broedende 
dagroofvogels
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2 juveniele Wespendieven Pernis apivorus op het nest (let op de wespenraten) 
(Foto: Guy Robbrecht)

Aantalschatting Periode NK

Wespendief Pernis apivorus 220-250 2003-2005 2

Rode Wouw Milvus milvus 0 2003-2005 3

Zwarte Wouw Milvus migrans 1 2003-2005 3

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus 145-155 2003-2005 4

Grauwe Kiekendief Circus pygargus 0 2003-2005 4

Havik Accipiter gentilis 300-400 2000-2002 3

Sperwer Accipiter nisus 1500-2500 2000-2002 3

Buizerd Buteo buteo 1800-2800 2000-2002 3

Torenvalk Falco tinnunculus 2300-3500 2000-2002 3

Boomvalk Falco subbuteo 450-750 2000-2002 3

Slechtvalk Falco peregrinus 16-22 2003-2005 4

Soort

Tabel 1. Overzicht van de in Vlaanderen broedende dagroofvogels met de meest recente aantal-
schatting en nauwkeurigheid (NK) per soort.
Nauwkeurigheid van de schatting (NK, 4 categorieën):
1: Inventarisatiegegevens té onvolledig voor een betrouwbare aantalschatting
2: Inventarisatiegegevens vertonen grote hiaten
3: Inventarisatiegegevens vertonen vrij veel hiaten waarvoor echter goede aanvullende gegevens voorhanden
zijn uit literatuur of plaatselijk onderzoek. Of: moeilijk te inventariseren soorten die in bepaalde gebieden
gemakkelijk over het hoofd kunnen gezien zijn.
4: Vlaamse populatie werd zo goed als volledig geïnventariseerd
Table 1. Overview of diurnal raptors breeding in Flanders with the most recent estimate of num-
bers and accuracy (NK) per species.
Accuracy of the estimate (NK, 4 categories):
1. Count data too incomplete for a reliable estimate
2. Count data has large gaps
3. Count data has quite a few gaps for which good replacement data is available from the literature or local
study.
4. Flemish population is as good as completely counted.
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schommelingen vertoont afhankelijk van
het voedselaanbod (gegevens pulli). De
gegevens van de adulten worden enigszins
vertroebeld aangezien hier ook tal van
exemplaren bijzitten die tijdens de trekpe-
riode werden gevangen. Toch blijkt ook
hier dat de aantallen zich stabiliseren con-
form de gegevens uit de ons omringende
landen.

BBuuiizzeerrdd BBuutteeoo  bbuutteeoo

Ook voor de Buizerd geldt dat we enkel
beschikken over een momentopname uit
2000-2002 toen de totale Vlaamse popu-
latie werd geschat op 1800-2800 BP.
Vermoedelijk heeft ook die soort stilaan
zijn plafond bereikt in Vlaanderen.

TToorreennvvaallkk FFaallccoo  ttiinnnnuunnccuulluuss

Tijdens de atlasperiode 2000-2002 werd
de totale Vlaamse populatie geraamd op
2300-3500 BP. Hoewel de soort heel wat
bedreigingen kent in Vlaanderen
(Herremans 2004b) leek de soort blijvend
toe te nemen en dat in tegenstelling tot

Jaar aantal broedparen
01/01/1994 73
01/01/1995 83
01/01/1996 93
01/01/1997 105
01/01/1998 121
01/01/1999 124
01/01/2000 140
01/01/2001 150
01/01/2002 160
01/01/2003 150
01/01/2004 155
01/01/2005 148

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Broedparen

Figuur 1. Aantalsevolutie van de Bruine Kiekendief Circus aeruginosus in Vlaanderen in de periode
1994-2005.

Figure 1. Change in numbers of Marsh Harrier Circus aeruginosus in Flanders in the period 
1994 – 2005.

2 juveniele Bruine Kiekendieven Circus aeruginosus bij het nest 
(Foto: Guy Robbrecht)

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus mannetje 
(Foto: Raymond De Smet)

waren de tellingen completer en werd de
totale Vlaamse populatie geraamd op 160-
240 BP. Uit de gegevens die we ontvingen
van enkele jaarlijks goed getelde regio’s
kunnen we voorzichtig afleiden dat de
Wespendief licht in aantal toeneemt.

BBrruuiinnee  KKiieekkeennddiieeff CCiirrccuuss  aaeerruuggiinnoossuuss

Na de Slechtvalk is de Bruine Kiekendief
wellicht de best geïnventariseerde dag-
roofvogel in Vlaanderen. De soort wordt
opgevolgd in het kader van het BBV-pro-
ject en is door zijn specifieke habitatvoor-
keur relatief eenvoudig te inventariseren,
hoewel in agrarisch gebied broedende
paren wellicht hier en daar over het hoofd
werden gezien.
Sinds de start van het BBV-project in 1994
is de populatie van de Bruine Kiekendief
blijven toenemen om tijdens de atlaspe-
riode maximaal 160 BP te bereiken (Figuur
1). Sindsdien lijken de aantallen te stabili-
seren. In de periode 2003-2005 konden
geen grote areaalverschuivingen dan wel
aantalveranderingen worden vastgesteld
en we schatten de populatie op respectie-
velijk 140-160, 145-165 en 135-155 BP.

HHaavviikk AAcccciippiitteerr  ggeennttiilliiss

Het nauwkeurig inventariseren van
Haviken vergt bijzonder veel inspannin-
gen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
een monitoringprogramma zoals het BBV-
project slechts een fractie van het werke-
lijke aantal BP kan aantonen. De meest
recente betrouwbare informatie met
betrekking tot populatiegrootte is de
schatting van 300-400 BP die werd
gemaakt tijdens de atlasperiode. Er zijn
geen aanwijzingen dat de aantallen sinds-
dien terug zouden afnemen. We gaan
ervan uit dat de populatie stabiel is met
mogelijk in het oosten een lichte afname
en in het westen een lichte toename. In de

toekomst wordt de Havik niet langer
opgenomen in de op te volgen soorten
voor het BBV-project aangezien de drem-
pel van  150 BP reeds lang overschreden is.

SSppeerrwweerr AAcccciippiitteerr  nniissuuss

De Sperwer heeft één van de meest
opmerkelijke toenames gerealiseerd die in
de broedvogelatlas werden beschreven.
Jammer genoeg kunnen we niet beschik-
ken over landelijke monitoringdata na de
periode 2000-2002. Het is overigens nog
de vraag of een monitoringproject in staat
zou zijn voor een toch vrij heimelijke soort
als de Sperwer een lichte toe- of afname
te detecteren. Mogelijk neemt de soort
net als in Nederland licht af in zijn kernge-
bieden in de Kempen en vindt de verdere
uitbreiding vooral plaats aan de westrand
van zijn areaal (Herremans 2004a).
Figuur 2 geeft een overzicht van alle
Belgische ringgegevens die door het KBIN
werden gedigitaliseerd. De grafiek onder-
steunt de veronderstelling dat de soort na
een enorme toename nu stilaan stabili-
seert en voor een roofvogelsoort normale

BROEDVOGELSNatuur.oriolus
73(3)BIJLAGE: 41-4442

Oriolus-thema-roofvogels  24-09-2007  15:22  Pagina 42



de ons omringende landen. De gegevens
van het KBIN (Figuur 3) suggereren zelfs
een erg forse toename op basis van het
aantal geringde nestjongen. Toch moeten
we hier een kanttekening bij plaatsen. Het
is onduidelijk in hoeverre de toegenomen
ring-inspanning (plaatsing nestkasten in
functie van de soort) het totaalbeeld ver-
troebelt. Bovendien blijkt uit een intensief,
landelijk monitoringproject in Nederland

dat de soort al sinds 1990 significant
afneemt (detailgegevens op website
Sovon). Het lijkt onwaarschijnlijk dat de
Torenvalk in Vlaanderen een totaal tegen-
overgestelde trend zou vertonen, maar
zolang we niet beschikken over een moni-
toringproject dat onze meer algemene
soorten dekt in aanvulling op het BBV-
project, blijft het koffiedik kijken.
Wintertellingen, die sterk correleren 

met broedvogelaantallen, tonen een lichte
afname in Vlaanderen (Herremans 
2007).

BBoooommvvaallkk FFaallccoo  ssuubbbbuutteeoo

In 2000-2002 werd de Vlaamse populatie
geraamd op 450-750 BP en was er sprake van
een flinke, doorzettende toename sinds
meerdere decennia. De soort leek zich wat

Sperwer Accipiter nisus (Foto: Raymond De Smet)

Figuur 2. Overzicht van het geringde aantal adulte en jonge (pulli)
Sperwers Accipiter nisus door de medewerkers van de Belgische

Ringdienst in de periode 1960-2005 (gegevens KBIN).
Figure 2. Overview of the number of adult and young (pulli)

Sparrowhawks Accipiter nisus ringed by the Belgian Bird Ringing Service
(KBIN) in the period 1960 – 2005 (data from KBIN).

Jaar Pulli Adulten
01/01/1960 55 99
01/01/1961 32 80
01/01/1962 53 203
01/01/1963 20 77
01/01/1964 39 76
01/01/1965 42 284
01/01/1966 43 134
01/01/1967 201 187
01/01/1968 223 365
01/01/1969 106 110
01/01/1970 135 76
01/01/1971 162 107
01/01/1972 170 228
01/01/1973 217 193
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Figuur 3. Overzicht van het geringde aantal adulte en jonge (pulli)
Torenvalken Falco tinnunculus door de medewerkers van de Belgische

Ringdienst in de periode 1960-2005 (gegevens KBIN).
Figure 3. Overview of the number of adult and young (pulli) Common

Kestrel Falco tinnunculus ringed by the Belgian Bird Ringing Service
(KBIN) in the period 1960 – 2005 (data from KBIN).

Jaar Pulli Adulten
01/01/1960 4 71
01/01/1961 4 80
01/01/1962 0 139
01/01/1963 27 163
01/01/1964 36 152
01/01/1965 8 160
01/01/1966 5 153
01/01/1967 20 148
01/01/1968 24 222
01/01/1969 32 77
01/01/1970 21 116
01/01/1971 20 104
01/01/1972 39 81
01/01/1973 23 107
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Torenvalk Falco tinnunculus Doel (A) (Foto: Raymond De Smet)

Boomvalk Falco subbuteo adult beschermt jong tegen de felle zon
(Foto: Guy Robbrecht) Boomvalk Falco subbuteo met libel (Foto: Raymond De Smet)
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Glenn Vermeersch, Anny Anselin & Koen Devos

In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van de status en trend
van alle in Vlaanderen broedende dagroofvogels. Hiervoor wordt
vooral teruggevallen op datasets verzameld in het kader van de atlas
van de Vlaamse broedvogels, het project Bijzondere Broedvogels
Vlaanderen en op ringgegevens gecentraliseerd op het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Van verschillende
soorten bleek het niet mogelijk een betrouwbare trendgrafiek te
tonen bij gebrek aan een monitoringproject voor algemene soorten
in Vlaanderen. Rode Wouw, Zwarte Wouw en Grauwe Kiekendief
broeden slechts sporadisch in Vlaanderen. Slechtvalken nemen nog
steeds toe dankzij de inspanningen van het Fonds voor de
Instandhouding van Roofvogels (FIR). Ook de Wespendief lijkt nog
steeds licht toe te nemen, hoewel de basisgegevens erg fragmenta-
risch zijn. Havik, Sperwer en Buizerd hebben waarschijnlijk hun pla-
fond bereikt in Vlaanderen.

SSttaattuuss  aanndd  ttrreennddss  ooff  bbrreeeeddiinngg  ddiiuurrnnaall  bbiirrddss  ooff  pprreeyy  iinn  FFllaannddeerrss
In this article a summary is made of the status and trend of all breed-
ing diurnal raptors in Flanders. In order to do this, data has been col-
lected mainly within the framework of the atlas of Flemish breeding
birds, the project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (Uncommon
Flanders Breeding Birds) and from ringing data centralized at the
Royal Belgian Institute for Natural Sciences. For some species it
appears not possible to show a reliable graphical trend due to the
absence of a monitoring project for common species in Flanders. Red
Kite, Black Kite and Montagu’s Harrier breed only sporadically in

Flanders. Peregrine Falcon are on the increase thanks to the efforts
of the FIR (Fund for sustaining birds of prey). The Honey Buzzard also
appears to be increasing slightly, however the information is very
fragmentary. Northern Goshawk, Eurasian Sparrowhawk, and
Common Buzzard have probably reached their capacity in Flanders. 

SSttaattuutt  eett  tteennddaanncceess  ddeess  rraappaacceess  ddiiuurrnneess  nniicchhaanntt  eenn  FFllaannddrree
Cet article donne un aperçu du statut et des tendances de tous les
rapaces diurnes qui nichent en Flandre. Les auteurs se sont basés sur
les données de l'Atlas des oiseaux nicheurs en Flandre, sur celles du
projet "Oiseaux nicheurs remarquables en Flandre" et celles des
baguages centralisées à l'Institut Royal  des Sciences Naturelles de
Belgique. L'absence de suivi des espèces communes en Flandre n'a
pas permis de dresser un graphique des tendances pour plusieurs
espèces. Le Milan royal, le Milan noir et le Busard cendré ne nichent
que sporadiquement en Flandre tandis que la population de Faucon
pèlerin Falco peregrinus est en augmentation grâce aux efforts du
FIR.  La Bondrée apivore Pernis apivorus semble elle aussi  progres-
ser, quoique les données de base soient très fragmentaires.  L'Autour
des palombes Accipiter gentilis, l'Epervier d'Europe Accipiter nisus et
la Buse variable Buteo buteo ont probablement atteint leur maxi-
mum en Flandre. 
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terug te trekken uit de Kempense kerngebie-
den en kwam in toenemende mate tot broe-
den in landbouwgebieden met verspreide
bosjes en bomen (Bulteel et al. 2000,
Herremans 2004c). Na 2002 werden geen
gegevens meer verzameld op een gestandaar-

diseerde manier. Ook voor deze soort is het
wenselijk te beschikken over een monitoring-
programma. In Nederland heeft een dergelijk
systeem aangetoond dat de soort landelijk
significant afneemt sinds 1990, weliswaar
met lokale verschillen (website Sovon). Zo

lijkt de soort het ook daar vrij goed te doen in
landbouwgebieden, maar veel minder goed in
heide- en bosgebieden.

SSaammeennvvaattttiinngg  ––  AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé
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IInnlleeiiddiinngg

In de Lage landen bereikt de Zwarte Wouw
Milvus migrans de noordwestgrens van zijn
broedareaal. Zowel in Vlaanderen als in
Nederland heeft deze roofvogel de status
van zeer schaarse niet-jaarlijkse broedvogel.
In 2005 werd in Bornem (A) het vijfde
geslaagde broedgeval in Vlaanderen opgete-
kend. Dit geval werd uitgebreid gedocumen-
teerd en gaf aanleiding tot een overzicht
van vastgestelde broedgevallen en -pogin-
gen.

VVoooorrkkoommeenn  iinn  hheett
WWeessttppaalleeaarrccttiisscchh  ggeebbiieedd

Voor de status van de soort zie Faveyts
2007.
Ze verkiezen bebost laagland (beneden
1.000m) bv. rond meren, grote rivieren en
viskweekvijvers. In voedselrijke gebieden
kan kolonievorming optreden met Rode
Wouwen Milvus milvus. Ze nestelen allebei
graag in de nabijheid van broedkolonies van
Aalscholvers Phalacrocorax carbo, Blauwe
Reigers Ardea cinerea en Kokmeeuwen
Larus ridibundus. Daar profiteert de Zwarte
Wouw van voedselresten in de buurt van de
nesten. Het zijn aaseters die vuilnisbelten
afschuimen en verkeersslachtoffers opspo-
ren, ook halen ze dode of verzwakte vissen
uit het water en jagen actief op kleine zoog-
dieren, vogels, amfibieën, reptielen en insec-
ten. De Europese broedvogels zijn echte
zomergasten die overwinteren in tropisch
Afrika.

BBrrooeeddvvoooorrkkoommeenn  iinn  VVllaaaannddeerreenn::
vveerrsspprreeiiddiinngg  eenn  vveerraannddeerriinnggeenn

De voorbije 30 jaar broedde de Zwarte
Wouw niet-jaarlijks in Vlaanderen (Tabel 1,
Figuur 1). Ofschoon het voorbarig is om van
een permanente vestiging in Vlaanderen te
spreken, doet de Zwarte Wouw het vooral
sinds 2000 beter. Het broedsucces blijft
echter laag, het Bornemse geval is nog maar
het vijfde geslaagde broedgeval in 29 jaar.
Ook in Vlaanderen toont de soort zijn voor-
keur voor waterrijke gebieden, nl. bosrijke
polders en riviervalleien, vooral langs
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Broedvoorkomen van de Zwarte Wouw Milvus migrans in
Vlaanderen
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Zicht op de Eendenkooi (eilandje links met Aalscholverkolonie Phalacrocorax carbo) en het
Graafschap (rechts) te Weert-Bornem(A)   (foto Chris Coeckelbergh 28.04.2005 )

sutatSeitacoLraaj

dgaalseg)O( saaW-ekebreoM-6791

tkulsim)O( ekebethcaW-7791

1978 - Bachte Maria Leerne(O) Leievallei mislukt (eischalen onder nest)

1979 - Bornem (A) Scheldevallei verstoord, mislukt

1980 - Bazel (O) Scheldevallei geslaagd, 1 juv.

1981 - Bazel (O) Scheldevallei poging

1983 - Bornem (A) Scheldevallei poging

1985 - Bachte Maria Leerne(O) Leievallei broedpoging

1986 - Bachte Maria Leerne(O) Leievallei broedpoging

1990 - Woumen (W) Blankaartgebied mogelijk geslaagd

.vuj 2 ,dgaalsegrepeI jib )W( ekebelliZ-

1991 - Woumen-Diksmuide (W) IJzervallei zeker broedgeval

1995 - Bornem-Hingene-Wintam (A) Scheldevallei aanwezigheid max.3ex. geen broedbewijs

)tkipegnaa nereie 2(  lavegdeorb rekez)A( loM-

1996 - Brugge (W) bossen zuidrand geslaagd

- Knokke (W) Zwinstreek mislukt

2000 - Knokke (W) Zwinbosjes zeker broedgeval

2001 - Dilsen-Stokkem (L) Koeweide baltsende vogels

- Hamont-Achel (L) Buitenheide

- Kluisbergen(O) Kluisbos

- Neerharen/Lanaken (L) Hochter Bampd verstoord door vissers, mislukt

2003 - Verrebroek (O) Scheldevallei-L.O. nestbouw en paring

2004 - Verrebroek (O) Scheldevallei-L.O. paar aanwezig

sjiwebdeorb neeg ,negnimenraaw leeviellavekraM )A( letroW-4002

2005 - Bornem (A) Scheldevallei geslaagd, 1 juv.

2006 - Kessenich (L) Koningssteen, Maas waarnemingen, geen broedbewijs

- Stevensweert (NL) Maas geen broedbewijs

Tabel 1. Broedgevallen/pogingen van Zwarte Wouw Milvus migrans in Vlaanderen.
Table 1. Instances of breeding/attempts for Black Kite Milvus migrans in Flanders.
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Schelde en Leie (Figuur 2). Recent kreeg ook
Limburg zijn deel in de broedpogingen (zie
hierna). Mogelijk kunnen we in Vlaanderen
in de nabije toekomst nog een lichte toena-
me verwachten gezien de toename in
Wallonië (Faveyts 2007).

BBrrooeeddggeevvaall  ttee  BBoorrnneemm  iinn  22000055

MMeetthhooddee

Bij alle waarnemingen werden notities
gemaakt van vliegrichting en andere bijzon-
derheden. Er werd vooral gelet op nestindi-
cerende waarnemingen tussen 15 april en
31 juli (Hustings et al. 1985; Vermeersch
et al., 2000). Eens de vermoedelijke nest-
plaats gelokaliseerd was in het (niet toegan-
kelijke) Graafschap, werd het gebied van op
afstand in de gaten gehouden zodat de aan-
en afvliegende vogels konden worden opge-
merkt. Voor het aantonen van een geslaagd
broedgeval werd uitgekeken naar voedsel-

aandragende adulten en naar het uitvliegen
van eventuele jongen.

RReessuullttaatteenn

Het Zwarte Wouwen-verhaal van 2005
begint met een laag boven de populieren
patrouillerende adulte vogel in de
Schellandpolder te Hingene-Bornem op 22
april. De volgende dag wordt een vogel
jagend gezien langs het Noordelijk Eiland en
nadien te Hingene. Diezelfde dag wordt in
de Eendenkooi te Weert-Bornem een
Zwarte Wouw gezien die door meeuwen
werd geplaagd. Daarna werd gericht gezocht
naar Zwarte Wouwen. Een nieuwe kolonie
van Aalscholver in de Eendenkooi werd in
het oog gehouden, omdat Zwarte Wouwen
regelmatig in de buurt van zulke broedkolo-
nies tot broeden komen (o.a. Bijlsma 1993;
Cramp 1998). Maar ook de directe omge-
ving van de in het Graafschap gevestigde
kolonie van Blauwe Reigers trok onze aan-
dacht. Elk bezoek leverde Zwarte Wouw-

waarnemingen op, vanaf 26 april eindelijk
twee exemplaren. Doordat de invallende
vogels steeds ongeveer op dezelfde plaats
verdwenen in het Graafschap, groeide het
vermoeden van een broedgeval.

Zwarte Wouwen kunnen ver van de broed-
plaats gaan foerageren, onze vogels hadden
echter voldoende mogelijkheden in de
directe omgeving. In de 2de helft van mei
worden de Zwarte Wouwen  nog tot 10 km
afstand van het broedbos gezien. Het is
daarom niet uitgesloten dat meerdere
exemplaren in de streek verbleven.
Anderzijds komt deze afstand overeen met
de bevindingen voor een broedgeval te
Bazel-Kruibeke op de linker-Scheldeoever
(Robinet et al., 1981). In Nederland gingen
broedvogels tot zeker 6 km van het nest
jagen (Versteeg & Voskamp, 1996).

De Weertse wouwen jaagden in de
Scheldevallei, vooral rond de Oude Schelde,
Weert, het Graafschap en de Schelde tussen
Weert en Hamme-Driegoten (kaartje Figuur
3), maar ook in de verder oostelijk gelegen
Scheldepolders. Andere waarnemingen
toonden aan dat de wouwen buiten hun
jachtgebieden in de Scheldepolders ook de
beekvalleien ten zuiden van Bornem aande-
den. Een laag overvliegende adult aan de
zuidrand van het centrum van Puurs volgde
duidelijk de Vlietvallei richting Oppuurs-
Sint-Amands, soms werd deze beekvallei
zelfs nog verder zuidwaarts gevolgd.

Het is niet ongewoon dat adulte vogels
(zelfs met prooi) niet in rechte lijn naar het
nest vliegen. Dikwijls volgen zij de contou-
ren van het landschap (Bijlsma 1997). Bij
het Bornemse koppel werd duidelijk het
alluviale gebied van Klein-Brabant gevolgd:
de Scheldevallei en de Rupel- Vliet- en beek-
valleien. Een waarneming langs de
Scheldedijk te Mariekerke-Bornem was de
meest ‘stroomopwaartse’. De hoge zand-
gronden van Branst-Bornem die aansluiten
bij het Graafschap vormen een heel ander

Zwarte Wouw Milvus migrans Bornem (Foto: Raymond De Smet)

Figuur 1: Broedvoorkomen van de Zwarte Wouw Milvus migrans  in Vlaandere
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Figuur 1. Broedvoorkomen van de Zwarte Wouw Milvus migrans in
Vlaanderen (1960-2006) per periode.

Figure 1. Breeding occurrence of Black Kite Milvus migrans in Flanders
(1960-2006) per period.

Figuur 2: Broedvoorkomen van de Zwarte Wouw Milvus migrans in Vlaanderen
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Figuur 2. Broedvoorkomen van de Zwarte Wouw Milvus migrans in
Vlaanderen (1960-2006) per provincie.

Figure 2. Breeding occurrence  of Black Kite Milvus migrans in Flanders
(1960-2006) by province.

BROEDVOGELSNatuur.oriolus
73(3)BIJLAGE: 45-4846

Oriolus-thema-roofvogels  24-09-2007  15:22  Pagina 46



habitat en slechts zelden werden ze daar
opgemerkt.

De locatie van het nest in de Blauwe
Reigerkolonie werd bevestigd door de waar-
nemingen van invallende vogels (met of
zonder prooi) tussen 27 mei en 15 juni.
Gezien de ontoegankelijkheid van het ter-
rein werd niet naar het nest gezocht. De
bevestiging van een geslaagd broedgeval
volgt op de waarnemingen van een uitge-
vlogen juveniele Zwarte Wouw op 7 en 14
augustus in het broedbos van het
Graafschap te Bornem. Hiermee kwam het
aantal broedende roofvogelsoorten er op 8,
naast de Zwarte Wouw zijn dit: Bruine
Kiekendief Circus aeruginosus, Sperwer
Accipiter nisus, Havik Accipiter gentilis,
Wespendief Pernis apivorus, Buizerd Buteo
buteo, Torenvalk Falco tinnunculus en
Boomvalk Falco subbuteo. Deze omgeving
is zonder meer hét roofvogelgebied in de
regio, zoals in eerdere publicaties aange-
toond  (Coeckelbergh, 1995; Coeckelbergh
et al.., 2003). Als afscheid van het Zwarte
Wouwenseizoen 2005 volgen nog een
jagende vogel aan de Schelde te
Mariekerke-Bornem op 13 aug. en een roe-
pende adulte vogel in het Moer te Hingene-
Bornem op 15 aug.

DDiissccuussssiiee

Van bekendmaking van het broedgeval werd
afgezien; in het verleden is al verscheidene

keren gebleken dat broedgevallen van
Zwarte Wouwen gemakkelijk verloren gaan,
los van het feit of voordien al dan niet
afspraken werden gemaakt met de terrei-
neigenaar. Enkele voorbeelden ter illustratie:
broedpaar verstoord door kapwerkzaamhe-
den te Bornem in 1979  (Van Der Krieken,
1979; D’Hertefelt, 1980), in Zillebeke 1990
werden twee juvenielen gevangen, doch
later in beslag genomen en vrijgelaten
(Claeys & Devos, 1990) en tenslotte een

door vissers verstoord broedgeval in de
Hochter-Bampd te Neerharen-Lanaken (L)
in 2001 (Vermeersch, 2004). Achteraf
gezien is onze keuze om het broeden stil te
houden de juiste geweest, gezien toch min-
stens 1 juveniel kon opgroeien.

MMiisslluukktt  bbrrooeeddggeevvaall  iinn  LLiimmbbuurrggss
ggrreennssggeebbiieedd  iinn  22000066

In 2006 was er een zeker broedgeval van
de Zwarte Wouw in de Grensmaas bij
Stevensweert (NL) op de rechter
Maasoever tegenover natuurgebieden
Kollegreend en Koningssteen. De vogels
kwamen voornamelijk op Belgisch grond-
gebied foerageren. Het broedsel is even-
wel mislukt (uitgebreid beschreven door
Don, 2006). Het koude weer einde mei en
het feit dat het mogelijk nog een jong
onervaren koppel (vierde kalenderjaar)
was, zijn wellicht verantwoordelijk voor dit
mislukken. Wellicht was er nog een twee-
de paartje tijdelijk aanwezig te
Koningssteen, Kessenich (B) aan de west-
kant van de Maas waar tenminste drie
Zwarte Wouwen werden waargenomen.
Ook in de zomer van 2005 waren er al
geruchten van overzomerende vogels in de
omgeving van Koningssteen.
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Zwarte Wouw Milvus migrans (Foto: Gerard Mornie)
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Figuur 3. Kaartje met overzicht van de concentratie aan waarnemingen van Zwarte Wouw Milvus
migrans (15 apr-15 aug 2005).

Figure 3. Map showing the concentration of observations of Black Kite Milvus migrans
(15 Apr-15 Aug 2005).
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Dit artikel beschrijft een broedgeval van Zwarte Wouw te Bornem (A)
in 2005 en een mislukt broedgeval in het Limburgs grensgebied
Nederland-België bij Stevensweert. Hierbij wordt de broedstatus van
deze soort in Vlaanderen uitgebreid behandeld.

BBrreeeeddiinngg  ooccccuurrrreennccee  ooff  BBllaacckk  KKiittee  MMiillvvuuss  mmiiggrraannss iinn  FFllaannddeerrss
This article describes Black Kite breeding at Bornem (A) in 2005 and
an unsuccessful breeding attempt in the Dutch-Belgium border area

of Limburg near Stevensweert. The breeding status of this species in
Flanders is dealt with extensively . 

RReepprroodduuccttiioonn  dduu  MMiillaann  nnooiirr  MMiillvvuuss  mmiiggrraannss eenn  FFllaannddrree
Cet article décrit un cas de nidification à Bornem (prov. d'Anvers) et
une de nidification non réussie au Limbourg dans la zone frontalière
entre les Pays-Bas et la Belgique près de Stevensweert.  Ensuite on
traite le statut de reproduction de cette espèce en Flandre.

SSaammeennvvaattttiinngg  ––  AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé
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Doortrek en overwintering

� Roofvogeltrends uit PTT-tellingen in Vlaanderen 1989-2005

� Wintertellingen van roofvogels in Vlaanderen 1998-2002

� Schaarse roofvogels in Vlaanderen

� Zeldzame roofvogels in Vlaanderen

� Voorspelbaarheid van roofvogeltrek

Grauwe Kiekendief Circus pygargus vrouwtje (Foto: Johan Verbanck)
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IInnlleeiiddiinngg

Sinds 1989 worden in Vlaanderen (in navol-
ging van Nederland) ook door vrijwilligers op
een gestandaardiseerde wijze tellingen uitge-
voerd van vogels met een project van Punt-
Transect-Tellingen (PTT). Dit project werd
destijds gestart door Vlavico vzw (Vlaamse
Avifaunacommissie) en liep tot recent volle-
dig onder impuls van vrijwillige projectcoör-
dinatoren. PTT-tellingen hebben tot doel om
via representatieve en herhaalde tellingen
langs vaste routes veranderingen in aantallen
over de jaren op te volgen.
Aanvankelijk waren er vier tellingen per jaar
(augustus, november, december en februari),
maar alweer in navolging van onderzoek uit
Nederland, is sinds 1994 de zomertelling
weggevallen en sinds 2004 wordt enkel de
decembertelling behouden.
Dit artikel bespreekt resultaten en trends die
uit dit project voor Vlaanderen naar voor
komen voor de meer algemene roofvogels
Buizerd Buteo buteo, Sperwer Accipiter nisus,
Torenvalk Falco tinnunculus, Havik Accipiter
gentilis en Blauwe Kiekendief Circus cyaneus.

MMeetthhooddeenn

Het PTT-project startte in Nederland in 1980
en werd ondertussen met 444 routes in 2006
bijzonder populair (Boele & Schoppers 2006);
het levert zeer krachtige resultaten op (Boele
et al. 2005). Van de handleiding (SOVON en
CBS, 1986) bestaat ook een recente webver-
sie (Boele 1998). Ook voor Vlaanderen is een
handleiding beschikbaar (Tutak 2000).
Samengevat is de essentie van de instructies
als volgt: elk jaar in dezelfde periode wordt
dezelfde route afgelegd, waarbij op exact
dezelfde 20 punten telkens tijdens precies 5
minuten alle vogels geteld worden. De pun-
ten liggen in open terrein minstens 500 m uit
elkaar, in gesloten terrein minstens 250 m.

Vermits niet alle vogelsoorten in gelijke mate
op elke route aanwezig zijn, en het project
gebaseerd is op replicatie van gegevens langs
dezelfde route, kan het stopzetten van een
route de relatieve representativiteit van de
gegevens beïnvloeden. Met het Centraal
Bureau voor Statistiek (Nederland) als
betrouwbare SOVON-partner kon het moei-
lijk anders of er werden robuuste statistische
methoden en software ontwikkeld om aan
dit euvel te verhelpen en uit de gegevens van
PTT-routes de echte onderliggende trends te

distilleren (Pannekoek & van Strien 1998).
Met de Vlaamse gegevens moet dit nog
gebeuren, maar voor dit artikel met voorlopi-
ge resultaten gebruiken we enkel de ruwe cij-
fers en nog geen ingeschatte modellen. Erger
nog, we maken ons zelfs geen al te grote zor-
gen over het wegvallen van tellingen in som-
mige seizoenen in de tijdreeks en bundelen
alle gegevens per ‘winterhalfjaar’. Enkel voor
Blauwe Kiekendief, die niet voorkomt in de
augustustellingen, worden alleen de tellingen
tussen november en februari gebruikt. De
jaarlijkse “index” wordt berekend als het
gemiddeld aantal vogels van een bepaalde
soort per transect gedeeld door deze index in
het eerste jaar (1989-90), dat we als uit-
gangspunt gebruiken. Gezien de ruwe bena-
dering, kan de interpretatie zich dus best
beperken tot algemene aspecten, zonder te
veel in de details te gaan graven.

RReessuullttaatteenn

Bij de start in 1989 werden er 58 PTT-routes
geteld in Vlaanderen, maar het aantal ero-
deerde geleidelijk tot 38 in december 2004.
De gegevens voor de winters 1996-97 en
1997-98 zijn te onvolledig om hier gebruikt
te worden.Alles bij elkaar waren er gegevens
van 1789 PTT-routes beschikbaar voor het
huidige verslag. Voor elke besproken soort
werden afzonderlijke indices berekend voor
alle beschikbare gegevens en voor de tellin-
gen van november en december afzonderlijk.

Ondanks een grotere variabiliteit wegens
sterkere toevallige invloeden op de beperkte-
re dataset van november-december, kwamen
de trends steeds goed overeen; in dit rapport
worden daarom (behalve voor Blauwe
Kiekendief) steeds alle beschikbare tellingen
gebruikt.

BBuuiizzeerrdd

Met 3739 vogels was de Buizerd de talrijkste
roofvogel in de PTT-tellingen. De jaarindex
varieerde en evolueerde van 1,4 vogels per
route in 1989 tot 3,6 vogels per route in
2005. In de praktijk betekent dit dat je in
1989 in Vlaanderen gemiddeld 70 minuten
aandachtig vogels moest kijken vanaf 14 ver-
schillende punten om een Buizerd te kunnen
ontdekken, maar in 2005 was dit nog slechts
28 minuten vanaf nauwelijks 6 punten. De
trendlijn laat een gestage toename zien van
de index met een gemiddelde groei van 6%
per jaar (Figuur 1). Drie piekjaren vallen op:
1992-1993, 1999-2000 en 2005-2006. In elk
van deze jaren bereikte de muizenstand een
piek in Vlaanderen (en over grote delen van
Europa). Dit ging gepaard met een hoog
broedsucces voor de Buizerd (Berghmans et
al. 2007), en wellicht ook met een groter aan-
tal vogels die zijn blijven overwinteren i.p.v.
door te trekken.
De Buizerdpopulatie herstelde in Vlaanderen
heel snel vanaf eind jaren zestig (Draulans
1983) en de toename gaat blijkbaar nog
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Buizerd Buteo buteo (Foto: Raymond De Smet)
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steeds door. De populatieindex voor over-
winterende Buizerds vertoont in Nederland
een verdubbeling op 25 jaar, met de sterkste
toename in de jaren negentig (Boele et al.
1999, 2005). Deze toename loopt parallel
met die van de lokale broedvogels (van Dijk
et al. 1999) en vertegenwoordigt hoofdzake-
lijk de eigen broedpopulatie (Boele et al.
2005). Het aantal broedvogels in Wallonië
was stabiel tussen 1990 en 2005
(Vansteenwegen 2006).

TToorreennvvaallkk

De Torenvalk was de tweede talrijkste roofvo-
gelsoort in de PTT-tellingen (2149 vogels). De
jaarindex varieerde van 2,3 vogels per route in
1990-91 tot amper 0,55 vogels per route in
2002-03. In het piekjaar 1990 kon je in
Vlaanderen gemiddeld na 43 minuten vogels
kijken vanaf 9 verschillende punten een
Torenvalk waarnemen, maar in 2005 had je
gemiddeld al meer dan 3 uur nodig vanaf 36

observatiepunten om er eentje te ontdekken.
Het broedseizoen 1991 mislukte bijna totaal
voor de soort ten gevolge van het ineenstor-
ten van de muizenstand (Vansteenwegen
2006, Berghmans et al. 2007) en de aantallen
van Torenvalk vielen nadien in Vlaanderen
ineens op de helft terug (Figuur 2). De soort
heeft de piekniveau’s niet meer weten te
halen en de trendlijn toont nadien een afna-
me van de index met gemiddeld 3% per jaar
(Figuur 2). De kleinere cyclische schommelin-
gen die op de index voorkomen weerspiege-
len gedeeltelijk de muizencyclus (vb. laag in
1994, 2002-2003). Er is een tendens naar een
positief verband (weliswaar met zeer grote
ruis) tussen het broedsucces van de Torenvalk
opgetekend in de Zuiderkempen (op zich een
indirecte maat voor de muizenindex:
Berghmans et al. 2007) en de populatie-index
voor Vlaanderen uit de PTT-tellingen het daa-
ropvolgende winterhalfjaar (Figuur 3). Een
gelijkaardig verband tussen broedsucces en
winterindex voor Torenvalk werd ook reeds in
Nederland vastgesteld (Boele et al. 1999).

In Nederland waren er in de winter van 1990-
1991 uitzonderlijk veel Torenvalken door een
uitzonderlijk hoog aantal veldmuizen (Boele
et al. 1999, 2005). Omdat we geen PTT-gege-
vens uit Vlaanderen hebben van voor 1989
en we mogelijk net een piek als referentie
gebruiken, kan het ten onrechte lijken dat er
een ineenstuiken van de populatie is in 1991.
Toch blijft er, onafgezien van deze kennelijk
slechts schijnbare crash, ook een lichte afna-
me in Vlaanderen gedurende de periode
1991-2005. In Nederland zijn er duidelijke
jaarschommelingen door cyclische variatie in
de muizenstand, maar er was geen duidelijke
trend over de laatste 25 jaar (Boele et al.
1999, 2005). In Wallonië is het broedbestand
stabiel (Vansteenwegen 2006).

SSppeerrwweerr

Het aantal opgemerkte Sperwers varieerde
sterk van jaar tot jaar. Over de gehele perio-
de is er geen duidelijke trend in de variatie te
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Jaar Maand Vogelsoort Aantal vogels Aantal gelop
1989 2 Buizerd 8
1989 8 Buizerd 21
1989 11 Buizerd 68
1989 12 Buizerd 105
1990 1 Buizerd 11
1990 2 Buizerd 100
1990 8 Buizerd 32
1990 11 Buizerd 67
1990 12 Buizerd 119
1991 1 Buizerd 1
1991 2 Buizerd 90
1991 8 B i d 42
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Figuur 1. Jaarlijkse index voor de populatietrend van de Buizerd Buteo
buteo in Vlaanderen op basis van PTT-tellingen

(N=3739 vogels, 1789 routes).
Figure 1. Annual index of the population trend for Common Buzzard

Buteo buteo in Flanders on the basis of point transect counts 
(N=3739 birds, 1789 routes).

Jaar Maand Vogelsoort Aantal vogels Aantal gelop
1989 2 Torenvalk 13
1989 8 Torenvalk 124 4
1989 11 Torenvalk 115 5
1989 12 Torenvalk 97 5
1990 1 Torenvalk 5
1990 2 Torenvalk 72 5
1990 8 Torenvalk 141 5
1990 11 Torenvalk 106 4
1990 12 Torenvalk 143 5
1991 1 Torenvalk 3
1991 2 Torenvalk 59 4
1991 8 Torenvalk 83 4
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0

20

40

60

80

100

120

140

1989-90

1991-92

1993-94

1995-96

1997-98

1999-00

2001-02

2003-04

2005-06

In
de

x 
(1

98
9-

90
=1

00
)

Figuur 2. Jaarlijkse index voor de populatietrend van de Torenvalk Falco
tinnunculus in Vlaanderen op basis van PTT-tellingen (N=2149 vogels,

1789 routes).
Figure 2. Annual index of the population trend of Common Kestrel
Falco tinnunculus in Flanders on the basis of point transect counts

(N=2149 birds, 1789 routes).

Torenvalk Falco tinnunculus, Polen (Foto: Manu De Hauwere)

Jaar Maand Vogelsoort Aantal vogels Aanta
1989 2 Torenvalk 13
1989 8 Torenvalk 124
1989 11 Torenvalk 115
1989 12 Torenvalk 97
1990 1 Torenvalk 5
1990 2 Torenvalk 72
1990 8 Torenvalk 141
1990 11 Torenvalk 106
1990 12 Torenvalk 143
1991 1 Torenvalk 3
1991 2 Torenvalk 59
1991 8 Torenvalk 83
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Figuur 3. Verband tussen het broedsucces van Torenvalk
Falco tinnunculus in de Zuiderkempen en de populatie-
index voor Vlaanderen op basis van de PTT-tellingen de 

volgende winter.
Figure 3. Relationship between breeding success for Common

Kestrel Falco tinnunculus in Zuiderkempen and the popula-
tion index for Flanders on the basis of the point transect

counts of the following winter. 
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len, gemiddeld 6% per jaar. Vermits Haviken
standvogels zijn (Boele et al. 1999) is dit een
afspiegeling van de groeiende broedpopula-
tie. Over de hele projectperiode waren er
gemiddeld 25 uur vogelspeurwerk nodig
vanaf 300 punten in Vlaanderen om een
Havik te ontdekken, maar de laatste zeven
jaar verbeterde dit aanzienlijk tot 14 uur
zoekwerk vanaf 168 punten. Vooral tussen
1995 en 2000 blijkt de soort sterk te zijn
vooruitgegaan (zowel toename als uitbrei-
ding).
Ook in laag Nederland vond de sterkste toe-
name plaats tussen 1995-2000, maar recent
is de soort in een aantal regio’s opnieuw aan
het afnemen (Boele et al. 2005).

BBllaauuwwee  KKiieekkeennddiieeff

Het aantal Blauwe Kiekendieven dat in
Vlaanderen op PTT-routes wordt waargeno-
men is steeds klein en varieert heel sterk van
jaar tot jaar (Figuur 6). De jaarindices liggen
meer dan een factor 5 uit elkaar. In het piek-
jaar 1990-1991 was 9,6 uur observatie nodig
vanaf 115 punten in Vlaanderen om een
Blauwe Kiekendief te spotten, maar in 1993-
1994 was gemiddeld 49 uur nodig vanaf 588
punten.De grootste pieken en dalen in de gra-
fiek blijken voor te komen in top- of daljaren
van de muizencyclus (1991 en 2003 dal, 1993
en 1999 piek), maar merkwaardig gaat dit
blijkbaar niet altijd op. De laatste 15 jaar wer-
den er gemiddeld maar de helft Blauwe
Kiekendieven meer waargenomen in vergelij-
king met de eerste twee jaren van het project.
Deze afname komt na een opvallend herstel
in de jaren 1970 (Draulans 1983). Ook in
Nederland werd algemeen een afname vast-
gesteld over de laatste 25 jaar, maar met
opvallende verschillen per ecoregio (Boele et
al. 2005), iets wat we hier niet kunnen in
beeld brengen.

Tijdens een paar strenge winters met veel
sneeuw in de tweede helft van de vorige eeuw
bleken er opvallend meer Blauwe
Kiekendieven in Vlaanderen op te dagen (Seys
1989) en het verband tussen hogere aantal-
len Blauwe Kiekendieven en de strengheid van
de winter is een wijdverspreid idee bij vogel-
kijkers.Als we de gegevens uit de PTT-periode
uitzetten tegen de strengheid van de winter,
uitgedrukt in wintergetallen van Hellmann
(som van de negatieve etmaal-temperaturen)
voor De Bilt, Nederland (http://www.knmi.nl/
klimatologie/achtergrondinformatie/hel-
lmann.pdf), dan blijkt voor deze recente reeks
winters, dat dit verband niet meer bevestigd
wordt; eerder in tegendeel zelfs, er is een ten-
dens om meer kiekendieven te zien tijdens de
zachtere winters (Figuur 7). Mogelijk spelen
de muizen ook hier weer een rol: tijdens zach-
te winters blijven de muizenpopulaties door-

Jaar Maand Vogelsoort Aantal vogels Aantal gelope
1989 2 Sperwer 6
1989 8 Sperwer 14
1989 11 Sperwer 39
1989 12 Sperwer 33
1990 1 Sperwer 1
1990 2 Sperwer 30
1990 8 Sperwer 18
1990 11 Sperwer 28
1990 12 Sperwer 45
1991 1 Sperwer 2
1991 2 Sperwer 38
1991 8 Sperwer 23
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Figuur 4. Jaarlijkse index voor de populatietrend van de Sperwer
Accipiter nisus in Vlaanderen op basis van PTT-tellingen (N=931 vogels,

1789 routes), met curve voor het lopend gemiddelde (per 3 jaar).
Figure 4. Annual index of the population trend of Sparrowhawk

Accipiter nisus in Flanders on the basis of point transect counts (N=931
birds, 1789 routes), with running average curve (per 3 years).

Sperwer Accipiter nisus mannetje achtervolgt Vink Fringilla coelebs, Zeebrugge, Achterhaven
(Foto: Koen Verbanck)
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bespeuren (Figuur 4). Gemiddeld had je in
Vlaanderen 3,2 uur nodig op 38 uitkijkpun-
ten vooraleer een Sperwer kon opgetekend
worden. De sterke piek in de winter 2004-
2005 is opmerkelijk en kan niet zomaar ver-
klaard worden. Er werden de laatste twee
winters ook opvallend meer Sperwers opge-
merkt in de tuintellingen (Vandenbossche
2006), maar dat klopt dan weer niet meer
voor 2005-2006, wanneer we in de PTT een
absoluut dieptepunt haalden. De trefkans is
bij Sperwer mogelijk wel sterk weersafhanke-
lijk omdat ze bij slecht weer eerder verborgen
leven en bij zonnig weer vaak wat gaan rond-
cirkelen, wat hen plots veel beter waarneem-
baar maakt. Mogelijk hebben dergelijke toe-
valsfactoren van weer en waarneembaarheid
het prentje verstoord. Een PTT-telling is bij-
gevolg minder geschikt om deze soort op te
volgen.
In de jaren 1970-1980 nam de Sperwer in

Vlaanderen sterk toe (Draulans 1983) en die
toename zet zich noch steeds verder voor de
broedvogels (Herremans 2004). Ook in
Nederland stelt men merkwaardig genoeg
vast dat de aantallen in de winter de trend
van de lokale broedvogels niet volgen, maar
variëren zonder een duidelijke trend (Boele et
al. 2005).

HHaavviikk

Haviken worden maar weinig opgemerkt bij
PTT-tellingen in Vlaanderen. De soort laat
zich nog moeilijker waarnemen dan Sperwer.
De jaarwaarden van de index zijn bijgevolg
sterk onderhevig aan toevalsfactoren; in de
grafiek wordt het lopend gemiddelde van de
index over telkens 4 jaar weergegeven
(Figuur 5). In totaal was er over de 17 jaar van
het project een forse toename van de aantal-
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gaans beter op peil en daar kunnen dan weer
meer kiekendieven op afkomen. Er was in de
betrokken periode trouwens maar één koude
winter (1996); de rest waren normale tot
uiterst zachte winters. Opmerkelijk is dat er
ook een parallel is met het algemeen verloop
van de curve van Sperwer (Figuur 4), nochtans
een soort met een compleet verschillende
voedselecologie.

DDaannkkwwoooorrdd

Het PTT project werd opgestart door Vlavico
vzw. en telkens meerdere jaren gedragen door
vrijwillige coördinatoren (Paul van Sanden,
Patrick Geers en Henryk T.Tutak). De nu voor-
liggende resultaten konden enkel bekomen
worden door de volgehouden inspanningen
van vrijwillige experten die trouw jaar na jaar
hun route bleven tellen: Alain Reygel, Albert
Geuens, Albert Mannaerts, Alfons Schoeters,

Alfons Van Loon, Alois Jacobs, An Pauwels,
André Vanmarsenille,André Verboven,August
Schoeters, Bart De Smet, Bart Hoeymans,
Carlo Vanderydt, Carmen Meeus, Chris Van
Meel, Dirk De Sutter, Dirk Verckens,
Dominique Verbelen, Eddy Vandenabeele,
Elisabeth Godding, Etienne Van Rooy (†),
Eveline Verboven, F. Vanmarsenille, Ferdy
Jacobs, Flor Van Meel, François Rypens, Frans
Keijers, Freddy Sanen, Geert Daems, Geert
Mannaerts, Gerrit Stockx, Guido Meulenijzer,
Gustaaf Geers, Guy Huylebroeck, Hendrik De
Roo, Henryk Tutak, Herman De Coninck,
Herman Jacobs, Herman Jonckers, Herwig
Mees, Hilaire Geers, Hilde Schelfaut, Iven
Vandermaesen, Jacques Vanheuverswyn, Jan
Breugelmans, Jan Paenhuysen, Jan Pauwels,
Jan Sanders, Jean-Pierre Somers, Jeroen De
Ceuninck, Joey Vantonder, Johan Cosijn, Joke
De Sutter, Joris Pinseel, Jos Cuppens, Jos
Jacobs, Josette Moria, Kelle Moreau, Koen
Verschoore, Leen Meeus, Luc De Smet, Luc

Favyts, Luc Menschaert, Luc Platteau, Luc
Standaert, Luk Van Holen, Lut Penders, Lydia
Rutten, Maarten Jacobs, Marc De Ceuninck,
Marc Rogghe, Marcel Jonckers, Maria
Theuwissen, Marieke Berkvens, Mia Baete,
Michel Emmers, Monica De Coninck, Nick
Geerts, Nico Geiregat, Niko Van Wassenhove,
Patrick Geers, Patrick Geerts, Paul De
Cnodder, Paul Uytterhoeven, Paul Van
Sanden, Peter Bellen, Phillipe De Somer, Pierre
De Roo, Pierre Geuens, Pierre Rutten, Roger
Van Loon, Serge Hoste, Thierry De Bock,
Thomas Defoort,Tine Pattyn,Veerle Vervoort,
Victor Hoeymans, Walter De Smet, Walter
Galle, Walter Hamelinck, Walter Wackenier,
Werner Goussey, Willy Aelvoet, Willy
Ceulemans, Willy Hoste, Willy Vanwesemael,
Yann Feryn,Yvan Desseyn,Yvon Princen.

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus (Foto: Patrick Keirsebilck)

1989 2 Havik 0
1989 8 Havik 3
1989 11 Havik 4
1989 12 Havik 2
1990 1 Havik 0
1990 2 Havik 4
1990 8 Havik 2
1990 11 Havik 2
1990 12 Havik 2
1991 1 Havik 0
1991 2 Havik 1
1991 8 Havik 2
1991 11 Havik 0
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Figuur 5. Index voor de populatietrend van de Havik Accipiter gentilis in
Vlaanderen op basis van PTT-tellingen (N=119 vogels, 1789 routes)

(lopend gemiddeld).
Figure 5. Index of the population trend for Northern Goshawk Accipiter
gentilis in Flanders on the basis of point transect counts (N=119 birds,

1789 routes) (running average).

Jaar Maand Vogelsoort Aantal vogels Aantal gelope
1989 2 Blauwe kieke 1
1989 8 Blauwe kieke 0
1989 11 Blauwe kieke 11
1989 12 Blauwe kieke 11
1990 1 Blauwe kieke 1
1990 2 Blauwe kieke 13
1990 8 Blauwe kieke 0
1990 11 Blauwe kieke 4
1990 12 Blauwe kieke 10
1991 1 Blauwe kieke 0
1991 2 Blauwe kieke 20
1991 8 Blauwe kieke 0
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Figuur 6. Jaarlijkse index voor de populatietrend van de Blauwe Kiekendief
Circus cyaneus in Vlaanderen op basis van PTT-tellingen (N=190 vogels,

1789 routes) met curve voor lopend gemiddelde (per 3 jaar).
Figure 6. Annual index of the population trend for Hen Harrier Circus

cyaneus in Flanders on the basis of point transect counts (N=190 birds,
1789 routes) with running average curve (per 3 years).

Jaar Maand Vogelsoort Aantal vogels Aantal 
1989 2 Blauwe kieke 1
1989 8 Blauwe kieke 0
1989 11 Blauwe kieke 11
1989 12 Blauwe kieke 11
1990 1 Blauwe kieke 1
1990 2 Blauwe kieke 13
1990 8 Blauwe kieke 0
1990 11 Blauwe kieke 4
1990 12 Blauwe kieke 10
1991 1 Blauwe kieke 0
1991 2 Blauwe kieke 20
1991 8 Bl ki k 0
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Figuur 7.Verband tussen de strengheid van de winter (winter-
getallen van Hellmann, hoe hoger hoe strenger de winter) en
de populatie-index voor Vlaanderen van de Blauwe Kiekendief

Circus cyaneus op basis van de PTT-tellingen in dezelfde
winter.

Figure 7. Relationship between the severity of the winter
(winter numbers from Hellmann, the more severe the win-

ter, the higher the number) and the population index for
Flanders of the Hen Harrier Circus cyaneus on the basis of

the point transect counts in the same winter.
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Marc Herremans, Natuurpunt Studie, Coxiestraat 11, B-2800 Mechelen   marc.herremans@natuurpunt.be

Henryk T. Tutak, Hoensbroeckstraat 52, B-3550  Heusden

Op basis van een beperkt aantal Punt Transect Tellingen die in
Vlaanderen zijn uitgevoerd (1989-2006; 38-58 routes per jaar) is er
een trendanalyse gedaan voor een aantal roofvogelsoorten. Deze
werden vergeleken met trends in Nederland en de evolutie in aan-
tallen bij de broedpopulatie.

RRaappttoorr  ttrreennddss  ffrroomm  PPooiinntt  TTrraannsseecctt  CCoouunnttss  iinn  FFllaannddeerrss  11998899--22000055
On the basis of a limited number of point transect counts carried out
in Flanders (1989-2006; 38-58 routes per year) a trend analysis has
been done for a number of raptor species. These have been com-

pared with trends in the Netherlands and the change in numbers of
the breeding population.

TTeennddaanncceess  ddeess  rraappaacceess  àà  ppaarrttiirr  ddee  ccoommppttaaggeess  ppoonnccttuueellss  eenn  FFllaannddrree
eenn  11998899--22000055
En se basant sur un nombre restreint de comptages ponctuels effec-
tués en Flandre (période 1989-2006, 38-58 trajets par an) on a éta-
bli une analyse des tendances de plusieurs rapaces.  Ces données ont
été comparées avec celles obtenues aux Pays-Bas et avec l'évolution
de la population nicheuse.

SSaammeennvvaattttiinngg  ––  AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé
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EEttiieennnnee  VVaann  RRooooyy,,  éééénn  vvaann  ddee  PPTTTT--tteelllleerrss  vvaann  hheett  eeeerrssttee  uuuurr,,  oovveerrlleeeedd  oopp  1188  ffeebbrr..  jjll..

Toen in 1989 het “Punt-Transect-Telling-Project voor wintervogels in Vlaanderen” van start ging, zette Etienne zijn eerste route uit op
de stafkaart.

Hij werd zo geboeid door het winterverloop van de vogelstand in zijn omgeving, dat hij in het daarop volgende seizoen zes bijkomende
routes uitzette. Zijn trajecten lagen in residentiële wijken, kasteeldomeinen en industriezones rond Schilde. De meeste van deze locaties
zagen er in zijn jeugd heel anders uit; de beboste heidelandschappen veranderden in villawijken en in plaats van het moeras kwam indus-
trie. De teloorgang van de natuur in zijn omgeving heeft zijn interesse echter nooit overschaduwd en hij bleef de vogelstand volgen, al
werd deze alsmaar “banaler”. Jarenlang fietste hij iedere winter 3 keer de zeven PTT- routes af, een niet te onderschatten onderneming;
sneeuw en ijs hoorden toen immers nog bij een doorsnee winter.

Eenmaal op pensioen, spendeerde Etienne talloze uren achter de schrijftafel om zijn waarnemingen én die van de andere vogelwaarne-
mers uit de Antwerpse Voorkempen te verzamelen. Dit monnikenwerk resulteerde in een fraaie uitgave : “Avifauna van de Schijnvallei,
met vogelnotities van 1949-2005”.
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IInnlleeiiddiinngg

Onder de niet aflatende impuls van Eddy
Gaddeyne als trekker van de roofvogelwerk-
groep ‘Milvus’ werd in Vlaanderen vanaf
1985 het tellen van roofvogels in de winter
sterk gestimuleerd. Vanaf 1997 werd er een
handleiding verspreid en werden de tellin-
gen opgevraagd met formulieren. Dit was
een project met een heel sterk ‘vanuit de
buik’ gehalte dat op vele manieren zijn eigen
lokale invulling kreeg door de vele vrijwilli-
gers die er enthousiast aan deelnamen.
Dit artikel bespreekt zowel aspecten van de
participatie (beleving/beweging) als van de
pogingen tot analyse van de gegevens.

MMeetthhooddeenn

De handleiding (Gaddeyne 1997) voorzag in
een keuze tussen twee types tellingen: ener-
zijds “gebiedsdekkende” en anderzijds
(punt)transecten. De handleiding was dui-
delijk voorzien van kanttekeningen die de
verdiensten van beide erg verschillende
benaderingen verduidelijkte. Op het rappor-
tageformulier was echter niet de nodige
ruimte voorzien om aan te geven welk type
telling toegepast was. Dat gaf aan de tellers
helaas de indruk dat dit een vrij onbelangrijk
detail was. Elk jaar werd een simultaantel-
dag voorgesteld in putje winter, maar ook
wintergegevens buiten deze periode werden
gretig ingezameld.

RReessuullttaatteenn

Voor de vijf winters 1997-‘98 tot 2001-‘02
werden de formulieren in pakket aangele-
verd aan Natuurpunt Studie, waar gezorgd
werd voor de invoer in een databank waar-
over we een poging kunnen ondernemen
tot rapportering.

Mensen: deelname als beleving en beweging
De deelname was bewonderenswaardig
sterk, bijna over heel Vlaanderen, zij het
met grote lokale variatie in intensiteit.
(Figuur 1).

Er bereikten ons gegevens van minstens
410 waarnemers; minstens omdat sommi-
ge “groepen” data instuurden zonder
opgave van de individuele waarnemers; de
lijst van de waarnemers is te vinden op de

website www.natuurpunt.be/roofvogel-
nummer. Als we twee waarnemers die
samen op een dag vier kilometerhokken
afspeuren verrekenen als 8 “persoon-hok-
dagen”, dan presteerden de waarnemers
samen in dit project gedurende de vijf
winters ca. 17.664 persoon-hok-dagen
observaties. A rato van ca. 20 minuten per
hok loopt dit voor alle waarnemers samen
dus op tot bijna 6000 uren veldwerk. In
1999-2000 werd in het project de meeste
inspanning geleverd en in 1998-1999 het
minste: toch bevat de databank ook voor
dit jaar nog gedetailleerde informatie voor
1265 kilometerhokken.

De belangstelling voor roofvogels is duide-
lijk heel groot in Vlaanderen en veel men-
sen zijn te mobiliseren voor een activiteit
rond roofvogels. Dat is reden genoeg om in
de toekomst voort te gaan met activitei-
ten rond het waarnemen van roofvogels in
de winter met de nadruk op beleving en
beweging.

De jammerlijke vergissing van het voorbi-
je project lag er in om van een zo wazig
protocol te verwachten dat de gegevens
ook nog op eenvoudige wijze nuttig zou-
den zijn bij de monitoring van roofvogels,
maar daarover handelt het volgende
hoofdstuk.

Roofvogels

In de praktijk bleken de meeste waarne-

mers zich te beperken tot het doorgeven
van een lijstje met welke roofvogels waar
gezien werden. Het detailniveau van de
opgegeven plaatsaanduidingen varieerde
van kilometerhok via 5x5km-hok tot
(deel)gemeente. Sommige tellingen
gebeurden te voet, andere met (brom)fiets
of auto, en slechts in een minderheid van
de gevallen werd het vervoermiddel ook
gespecifieerd. De zoektijd, afgelegde
afstand of uitgekamde oppervlakte wer-
den in de meeste gevallen niet opgegeven.
Ook veel “losse waarnemingen” van roof-
vogels werden als onderdeel van dit pro-
ject aangeleverd. In lijn met het enthou-
siasme en de ruimdenkendheid waarmee
het project gestuurd werd, werden ook van
alle reeds langer lopende roofvogeltellin-
gen (vb. Oostkust, Antwerpen Linkeroever-
Beveren, Zuid-West-Vlaanderen regio
Kortrijk, …) onafgezien van hun protocol
de gegevens mee opgenomen. Wanneer
geen roofvogels gevonden werden in een
bepaald gebied (nulwaarnemingen), werd
dit kennelijk vrijwel nooit doorgegeven.
Algemeen werd het project dus eerder als
een bijbelse instructie opgevat en uitge-
voerd, nl. “gaat en tel de roofvogels” met
onvoldoende gevoel voor de noodzaak om
ook een inspanningsnoemer te registreren
(zie kadertekst).

Na een zekere wachttijd van “wat nu met
deze gegevens”, kwam de stapel data uit-
eindelijk bij mij aanvliegen met de
opdracht ‘om er iets moois van te maken’.

Wintertellingen van roofvogels in Vlaanderen 1998-2002

MARC HERREMANS

Figuur 1. Deelname tussen 1998 en 2002 aan de mid-winter roofvogeltellingen. Rood: gegevens
aangeleverd per kilometerhok, groen per 5x5 km hok en blauw per gemeente.

Figure 1. Participation between 1998 and 2002 in the mid-winter raptor counts, Red: data sup-
plied per kilometre square, green per 5X5 km square and blue per community (gemeente).
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Met mijn welgemeende dank voor het ver-
trouwen, maar het moet vooraf natuurlijk
duidelijk gesteld worden dat de mogelijk-
heden van de tovenaar met dit materiaal
beperkt waren.Toch heb ik geprobeerd een
paar ruwe kengetallen af te leiden die mis-

schien in een verre toekomst nuttig kun-
nen blijken om grote veranderingen in de
roofvogelstand aan af te toetsen.
De waarnemingen van de zeldzamere
soorten werden opgenomen in Faveyts
2007 (elders in dit nummer). Hier bespre-

ken we verder enkel de algemeenste soor-
ten: Buizerd Buteo buteo, Torenvalk Falco
tinnunculus, Sperwer Accipiter nisus en
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus. In
totaal werden van deze soorten 12.644
exemplaren opgetekend in de vijf winters.

Na veel wikken, wegen en vruchteloos
proberen, werd uiteindelijk het “aantal
vogels per gemiddeld bezoek aan een kilo-
meter-hok” weerhouden als criterium om
de inspanning van zo veel mogelijk van de
gegevens tegen uit te drukken. Hoe een
gemiddeld bezoek aan een kilometerhok
er uit zag konden we bepalen aan de hand
van de informatie die sommige waarne-
mers aanleverden i.v.m. hun tijdsinveste-
ring. Op basis van 2710 gedocumenteerde
bezoeken aan een kilometerhok bleek dat
men per bezoek gemiddeld 19 minuten
aan een kilometerhok besteed had (varia-
tie 1-180 minuten, standaardafwijking 15

ZZooeekkiinnssppaannnniinngg  eenn  nnuullwwaaaarrnneemmiinnggeenn..

Voor een algemene vogel is het perfect voorspelbaar dat die in elke gemeente van het
land gevonden kan worden. Toch komen zelfs algemene soorten niet overal even talrijk
voor. Om die verschillen in cijfers te vatten is het beantwoorden van de vraag “in welk
aantal heb je de soort gevonden” geen voldoende criterium. (Figuur 2)

Ik kan bijvoorbeeld perfect voorspellen dat vanuit mijn tuin een Buizerd, een Rode wouw
Milvus milvus en een Zeearend Haliaeetus albicilla kunnen waargenomen worden. De
vraag is dus niet of ze er ooit kunnen gezien worden, wel wanneer (na hoeveel waarne-
mingstijd) dat zal gebeuren. Voor de eerste soort is die klus snel geklaard, voor de laat-
ste zou het wel eens best kunnen dat ik het niet meer zelf ga kunnen meemaken. M.a.w.
om verschillen in talrijkheid goed te vatten moet het succes om iets te vinden nauw-
keurig uitgedrukt worden t.o.v. de geleverde zoekinspanning. Die zoekinspanning kan dan
uitgedrukt worden bv. in tijd of in afgelegde afstand of onderzochte oppervlakte. Dus een
gegeven “ik ben zondag op pad geweest in gemeente X en heb er drie Buizerden gezien”
bevestigt enkel dat de soort daar voorkomt (wat we al konden voorspellen, gezien de
ruime verspreiding van deze soort).Veel zinvoller wordt het als je kan melden dat je die
vogels hebt gezien op 15 minuten wandelen of op 6 kilometer fietsen of bij het uit-
kammen van 5 ha.

Een ander probleem om de gegevens correct te relateren tot de zoekinspanning is dat
waarnemers enkel gegevens instuurden wanneer ze roofvogels gezien hadden, en zelden
of niet wanneer ze niets gezien hadden. Vooral voor die Zeearend op de tuinlijst wil je
toch weten wat de waarnemingskans is, vooraleer je dag na dag in mijn tuin komt post-
vatten? Dus moet je niet alleen documenteren als er eens eentje gezien wordt, maar
vooral ook al de tijd dat je vruchteloos hebt moeten wachten en speuren. Om kwanti-
tatieve gegevens bruikbaar te kunnen verwerken zijn ook nulwaarnemingen nodig mét
de omvang van de tevergeefs geleverde inspanning.

Figuur 2. Het aantal Buizerden Buteo buteo per gemeente gemeld over de vijf winters. De
aantallen hebben veel meer te maken met de zoekinspanning dan met de talrijkheid van de

Buizerd. Hoe meer waarnemingstijd door hoe meer waarnemers in hoe meer jaren, hoe meer
vogels in totaal opgemerkt werden. In de gemeenten ‘zonder vogels’ werd vrijwel steeds

gewoon niet gekeken.
Figure 2. The number of Common Buzzards Buteo buteo per community reported over the 5
winters. The numbers have much more to do with the effort made than with the abundance

of Common Buzzard. If more observation time is spent by more observers in more years
then more birds are seen in total. In the communities ‘without birds’ practically no observa-

tion was done.
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Figuur 3. Verband tussen de waarnemingstijd
in een gemiddeld kilometerhok in Vlaanderen
en het op die waarnemingstijd te verwachten
aantal Buizerden Buteo buteo. In de periode
1998-2002 moest de gemiddelde deelnemer
aan het roofvogelproject in Vlaanderen in de

winter gemiddeld een uurtje spenderen in een
kilometerhok om een Buizerd waar te nemen.
Figure 3. Relationship between the observa-
tion time in an average kilometre square in

Flanders and the number of Common
Buzzards Buteo buteo expected to be seen for

that observation time. In the period 1998-
2002 the average participant would have nee-

ded to have spent an average of about an
hour in a kilometer square to see a Common

Buzzard.

Buizerd Buteo buteo met Bonte Kraai Corvus
cornix (Foto: Gerard Mornie)
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minuten). Die tijd was bovendien niet
helemaal gelijk per ecoregio: in open land-
schappen als de Polders en de Leemstreek
werd gemiddeld wat minder tijd besteed
per kilometerhok en in gesloten land-
schappen als de Kempen wat meer.
Vermits er een verband is tussen de zoek-
tijd in een kilometerhok en het aantal
waargenomen roofvogels (Figuur 3), werd
er uiteindelijk gewerkt met gegevens uit-
gedrukt per “standaardbezoek van 20
minuten aan een kilometerhok”. Voor elke
soort werd in elke ecoregio het verband
tussen waarnemingstijd en waarneming-
skans bepaald om de (beperkte) omreke-
ningsfactor te bepalen en toe te passen.
Gegevens van slaapplaatsen werden niet
in rekening gebracht voor deze berekenin-
gen. Vermits er grote verschillen zijn in
dichtheden van roofvogels tussen de eco-
regio’s, en we geïnteresseerd waren in
jaarvariatie, worden de gegevens afzon-
derlijk weergegeven per ecoregio en per
jaar.

In de Kempen en de Zandleemstreek wer-
den de meeste Buizerden aangetroffen.
Gemiddeld moest men er één tot twee
kilometerhokken bezoeken om een
Buizerd vast te stellen. In de Polders en de
Leemstreek diende men hiervoor bijna
dubbel zoveel kilometerhokken te bezoe-
ken (Figuur 4). Het valt ook op dat er rela-
tief weinig jaarvariatie is in de gebieden
met meer vogels (Kempen, Zandleem) en
meer jaarvariatie in gebieden met minder
vogels. Goede en slechte jaren vallen dus
sterker op in regio’s waar minder vogels
voorkomen. (Figuur 4).

Torenvalken daarentegen werden in open
landschappen zoals de Polders en de
Leemstreek duidelijk het talrijkst geno-
teerd, in de bosrijke gebieden van de
Kempen opvallend weinig. Ook hier zien
we weer de grotere stabiliteit van de aan-
tallen in kerngebieden met meer vogels en
toenemende jaarvariatie in meer margina-
le gebieden met minder vogels (Figuur 5).

Sperwers werden in de winter het meest
opgemerkt in de Zandleemstreek en het
minst in de Polders. Ze werden ook relatief
weinig opgemerkt in de Kempen. De jaar-
variaties zijn bij deze vogel-eter relatief
beperkter dan bij de overige drie soorten
die veel muizen in het dieet hebben.
(Figuur 6).

Blauwe Kiekendieven zijn schaars gewor-
den in Vlaanderen in de winter, en er is
grote variatie tussen de ecoregio’s.
Verreweg de meeste komen voor in de

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02te
 b

ez
oe

ke
n 

km
-h

ok
ke

n 
om

 1
 e

x.
 te

 v
in

de
n 

Buizerd polder

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02te
 b

ez
oe

ke
n 

km
-h

ok
ke

n 
om

 1
 e

x.
 te

 v
in

de
n

Buizerd zandleem

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02te
 b

ez
oe

ke
n 

km
-h

ok
ke

n 
om

 1
 e

x.
 te

 v
in

de
n Buizerd leem

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

1997-98 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02te
 b

ez
oe

ke
n 

km
-h

ok
ke

n 
om

 1
 e

x.
 te

 v
in

de
n

Buizerd Kempen

Figuur 4. Variaties in aantallen van Buizerd Buteo buteo per ecoregio en per jaar 
(merk op dat het aantal te bezoeken hokken om een vogel te vinden is weergegeven, dus 

kleinere balkjes wijzen op meer vogels).
Figure 4. Variation in numbers of Common Buzzard Buteo buteo per eco-region and 

per year (N.B. the number of squares to be visited to have seen a bird is shown, 
thus smaller bars indicate more birds). 
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Figuur 5.Variaties in aantallen van Torenvalk Falco tinnunculus per ecoregio en per jaar.
Figure 5. Variation in numbers of Common Kestrel Falco tinnunculus per eco-region and per year.
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Polders en in sommige jaren ook in de
Leemstreek en de Kempische heidegebie-
den. In andere jaren ontbreken de vogels
hier echter volledig. Zoals bij de andere
soorten is de jaarvariatie in het kerngebied
(Polders) relatief beperkt, maar in de meer
marginale gebieden wordt die variatie zeer
groot: van even talrijk als in de Polders tot
volledig afwezig. In de winters 1997-98 en
2001-2002 waren er heel weinig Blauwe
Kiekendieven in Vlaanderen. In de overige
winters in de marginale gebieden min-
stens 5x zo veel.

Voor de drie soorten die een belangrijk
aandeel muizen in het dieet hebben blijkt
telkens de jaarvariatie in gebieden waar de
soort talrijker voorkomt minder groot te
zijn dan in gebieden waar ze maar margi-
naal aanwezig is. Dat sluit aan bij de theo-
rie dat gunstige gebieden die een hoge
densiteit kunnen onderhouden het aan-
trekkelijkst zijn en eerst opgevuld worden
(tot de doorgaans meer stabiele, hoge
capaciteit). In marginale gebieden is de
draagkracht kleiner en meer variabel, en
dat weerspiegelt zich in grotere schom-
melingen.
Uit deze situatie vloeit een interessante
vraag voort, nl. “waar moet je dan best
gaan tellen om te weten hoe het gaat met
een soort ?”
In het kerngebied krijg je met de kleinste
inspanning een goed idee over het alge-
meen populatieniveau, maar om in te
schatten of het een goed of slecht jaar
was, is de grotere variatie in marginale
gebieden meer informatief.

De gepresenteerde cijfers zijn erg ruw en
nauwelijks geschikt om een nauwkeurige
monitoring van roofvogels in de winter te
gaan uitvoeren. Bovendien hangt veel af
van de gemiddeld gepresteerde tijd per
kilometerhok. Als daar systematisch iets
mee gebeurt over de jaren, dan is de ver-
gelijkingsbasis ook aangetast. Toch laten
deze cijfers heel ruwe vergelijking toe bin-
nen een paar decennia. Gelijkaardig verza-
meld cijfermateriaal uit de jaren 1970 zou
er vast ook heel anders uitgezien hebben,
met veel volle balken van grote zoekin-
spanning om maar heel weinig roofvogels
te vinden.

Op langere termijn willen we een “PTT-
light” aanbieden, waarbij gestandaardi-
seerde punttellingen van roofvogels uitge-
voerd kunnen worden. Hou de website
www.telmee.be in het oog voor een hand-
leiding en gegevensformulier.
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Figuur 6.Variaties in aantallen van Sperwer Accipiter nisus per ecoregio en per jaar.
Figure 6. Variation in numbers of Sparrowhawk Accipiter nisus per eco-region and per year.
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Figuur 7.Variaties in aantallen van Blauwe Kiekendief Circus cyaneus per ecoregio en per jaar.
Figure 7. Variation in numbers of Hen Harrier Circus cyaneus per eco-region and per year.
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DDaannkkwwoooorrdd

Dit project werd uitgevoerd door heel veel
vrijwilligers (zie lijst op website
www.natuurpunt.be/roofvogelnummer) die
er heel veel tijd aan besteed hebben (en er
allicht ook veel plezier aan beleefden). Eddy
Gadeyne wist hen telkens weer te overtui-
gen om mee te doen en de gegevens in te
sturen.
Jos Vankerckhoven en Guy Bellens voerden
al de gegevens in een databank.
Tim Polfliet zorgde voor de kaartjes.

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus mannetje (Foto: Raymond De Smet)

Marc Herremans, Natuurpunt Studie, Coxiestraat 11, B-2800 Mechelen   

marc.herremans@natuurpunt.be

In dit artikel tracht men de resultaten van wintertellingen van roof-
vogels te analyseren. Deze gebeurden verspreid in Vlaanderen sinds
1985 (en vooral sinds 1997). Het probleem hierbij is het gebrek aan
een standaard waardoor de gegevens zeer divers zijn.
De resultaten worden voor enkele (vrij) algemene soorten bekeken
per jaar en per ecoregio. Opmerkelijk hierbij is de stabiliteit in de
kerngebieden. De marginale regio’s bieden blijkbaar een betere
graadmeter om schommelingen in de aantallen te registreren.

WWiinntteerr  ccoouunnttss  ooff  rraappttoorrss  iinn  FFllaannddeerrss  11999988--22000022
In this article an attempt is made to analyse the results of winter
counts of raptors. These have been done widely in Flanders since
1985 (mainly since 1997). The problem here is the absence of a stan-
dard, so the data is very diverse. The results have been examined for

some rather common species per year and per eco-region. The sta-
bility in the main areas is notable. The marginal regions apparently
give a better measure of fluctuation in the numbers to register.

CCoommppttaaggeess  hhiivveerrnnaauuxx  ddee  rraappaacceess  eenn  FFllaannddrree  11999988--22000022
Cet article tente d'analyser les résultats des comptages hivernaux de
rapaces en Flandre.  Ces recensements ont eu lieu depuis 1985 (et
surtout depuis 1997).  A défaut d'une méthode standardisée les don-
nées n'ont pu être uniformisées.
Pour quelques espèces (communes) on traite les résultats annuels
par région écologique.  On remarquera la stabilité dans les noyaux,
tandis que les régions  marginales offrent une meilleure idée des fluc-
tuations.

SSaammeennvvaattttiinngg  ––  AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé

Torenvalk Falco tinnunculus met prooi, Woumen (W) (Foto: Koen Verbanck)
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IInnlleeiiddiinngg

In dit artikel wordt dieper ingegaan op het
voorkomen van een aantal roofvogelsoor-
ten die in het Vlaams Gewest als schaars
kunnen worden bestempeld: Visarend
Pandion haliaetus, Rode Wouw Milvus mil-
vus, Zwarte Wouw Milvus migrans,
Grauwe Kiekendief Circus pygargus en
Roodpootvalk Falco vespertinus.

Een sluitende definitie van schaarse soor-
ten is niet zo eenvoudig. we kunnen dit
best zien als een soort middengroep tus-
sen enerzijds de voor Vlaanderen echt
zeldzame soorten (te beoordelen door het
Belgisch Avifaunistisch Homologatie-
comité – BAHC) en anderzijds regelmatige
broedvogels of doortrekkers.
Welke soorten in dit artikel aan bod
komen is daarnaast ook mede bepaald
door de beschikbaarheid van bewerkbaar
materiaal voor gans Vlaanderen.
De keuze van de soorten is dus uiteindelijk
enigszins arbitrair.

MMaatteerriiaaaall

Het uitgangspunt van dit artikel zijn de
seizoensoverzichten die in de periode
1986 – 2005 verschenen in Oriolus /
Natuur.oriolus. Deze geven een overzicht
van de meest interessante vogelwaarne-
mingen in Vlaanderen.

Als belangrijke aanvulling op de seizoens-
overzichten werd gebruikt gemaakt van de
omvangrijke databank van Gunter De
Smet. Deze bevat een schat aan oude
informatie over het voorkomen in
Vlaanderen van Grauwe Kiekendief en
Roodpootvalk.

MMeetthhooddeenn

Het gebruikte materiaal had de nodige
beperkingen. Zo verliep de registratie van
waarnemingen in de loop van de behan-
delde periode niet altijd eenvormig.
Hierdoor kunnen bepaalde aspecten niet
in detail besproken worden voor de hele
periode 1986-2005.
In zekere zin zou dit artikel als een basis
kunnen worden gezien worden voor gelijk-
aardige analyses in de toekomst. Daarvoor
is het dan wel wenselijk dat men voor de
seizoensoverzichten van Natuur.oriolus

op eenzelfde wijze met waarnemingen
blijft omgaan.

We mogen er van uitgaan dat er in de
onderzoeksperiode verschillen zijn in aan-
tal waarnemers en aantal doorgegeven en
verwerkte waarnemingen. Toch denken we
dat dankzij het grote aantal gebruikte
waarnemingen  de resultaten van de ana-
lyses hierdoor niet significant worden
beïnvloed.

De gegevens dienden opgesplitst per
decade en gemeente. Dit laat toe om evo-
luties in tijd en plaats van het voorkomen
zo gedetailleerd mogelijk weer te geven.
Langdurig pleisterende exemplaren wer-
den vaak in meerdere decades en/of

gemeenten waargenomen én meegeteld.
De aantallen per decade en/of gemeente
kunnen door deze benadering ook iets
hoger liggen dan het totaal aantal ver-
schillende vogels die werden waargeno-
men. Het merendeel van de gegevens
betreft echter eendagswaarnemingen,
waarbij dit probleem zich niet stelt.

Voor elke soort bespreken we, voor zover
relevant, de voorjaarstrek , de zomerperio-
de, de najaarstrek en de winterperiode.
Het onderscheid tussen de zogenaamde
zomerperiode en de najaarstrek is daarbij
variabel. Dit wordt verder toegelicht in de
soortteksten.

Schaarse roofvogels in Vlaanderen

WOUTER FAVEYTS

Decade

6222729I inuJ

Juni II 7 15 12 12 23

Juni III 1 4 10 9 17

Juli I 4 5 5 7 8

7336II iluJ

3121741III iluJ

Aug. I 16

Aug. II 7

Aug. III 4

Roodpootvalk
Falco vespertinus 

Aantal vogels

Rode Wouw
Milvus milvus

Zwarte Wouw
Milvus migrans

Grauwe Kiekendief
Circus pygargus

Visarend
Pandion haliaetus

Tabel 1. Spreiding van schaarse soorten, waargenomen in Vlaanderen per decade gedurende de
zomerperiode van 1986 tot 2005.

Table 1. Records of rare species observed in Flanders per decade during the summer from 1986
to 2005.

Rode Wouw Milvus milvus (Foto: Gerard Mornie)
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RReessuullttaatteenn

RRooddee  WWoouuww MMiillvvuuss  mmiillvvuuss

De verspreiding van de Rode Wouw
beperkt zich tot het West-Palearctische
gebied. Op een minieme restpopulatie in
Noord-Marokko na is de volledige wereld-
populatie in Europa te vinden. De kern van
het areaal loopt van het Iberisch
Schiereiland, doorheen West- en Centraal-
Europa, richting de Baltische Zee. Het
totale aantal broedparen (BP) bedraagt
19.000-25.000, waarvan bijna de helft in
Duitsland. De evolutie van de aantallen
varieert tussen verschillende delen van
Europa, met een zorgwekkende afname in
de drie belangrijkste landen, Duitsland,
Frankrijk en Spanje. Daarnaast vertoonden
enkele andere populaties, zoals in Polen,
Zweden, Groot-Brittannië, recent een dui-
delijk stijgende trend (BirdLife
International 2004). In Groot-Brittannië
loopt sinds 1986 een zeer succesvol herin-
troductieproject, met in 2006 een

geschatte populatie van ruim 1.000 BP
(Carter 2001, www.welshkitetrust.org).
In België werd de soort vastgesteld als
broedvogel op het einde van de negen-
tiende eeuw in het oostelijke landsgedeel-
te (Clotuche & Demaret 1988a), maar ver-
moedelijk kwam de soort hier ook vroeger
reeds tot broeden.Voor de eerste helft van
de twintigste eeuw is de situatie niet zo
duidelijk (Desmet 1987, Devillers et al.
1988); vermoedelijk was de soort een eer-
der onregelmatige broedvogel. In de twee-
de helft van de twintigste eeuw ging de
Rode Wouw toenemen als broedvogel. De
huidige Belgische populatie is vrijwel uit-
sluitend in het Waalse landsgedeelte te
vinden en wordt geschat op 51-81 paren.
Deze populatie schijnt recent een licht
dalende trend te kennen (BirdLife
International 2004, Vermeersch et al.
2004).
In het zuidelijke deel van hun areaal zijn
Rode Wouwen standvogels; noordelijke
vogels trekken meestal weg uit hun broed-
gebieden om te overwinteren in zuidwes-

telijk Europa, voornamelijk op het Iberisch
Schiereiland. De populaties in Groot-
Brittannië zijn standvogel (Carter 2001,
Ferguson-Lees & Christie 2001).

HHiissttoorriieekk  iinn  VVllaaaannddeerreenn  
Er zijn geen historische bronnen die aan-
geven dat de Rode Wouw eertijds een
regelmatige broedvogel was in
Vlaanderen. In de negentiende eeuw werd
de soort op Belgisch niveau beschouwd als
doortrekker in voor- en najaar.Van concre-
te historische broedgevallen is geen spra-
ke (Desmet 1987). Het eerste broedgeval
in Vlaanderen vond plaats in 1976 te Mol-
Postel (A). In de jaren 80 vonden een aan-
tal broedgevallen en -pogingen plaats, met
name in de provincies Oost-Vlaanderen
en Antwerpen. Vanaf het einde van de
jaren ’80 trachtte de soort vaste voet aan
de grond te krijgen in de Limburgse
Voerstreek (VLAVICO 1989,Vermeersch et
al. 2004).

HHuuiiddiigg  vvoooorrkkoommeenn  iinn  VVllaaaannddeerreenn
Voor de analyse van het huidige voorko-
men in Vlaanderen werden gegevens
gebruikt uit de periode 2002-2005 voor
voor- en najaar en uit de periode 1986-
2005 voor de rest van het jaar.
Momenteel is in Vlaanderen nog steeds
vooral sprake van doortrek in voor- en
najaar. In de tussenliggende seizoenen is
het een zeldzame verschijning (zie Figuur
1).
De vestigingspogingen in de Voerstreek lij-
ken uiteindelijk op een sisser af te lopen.
Ze blijken er weer verdwenen te zijn. Sinds
2000 zijn er geen broedgevallen meer
gemeld in Vlaanderen (Vermeersch et al.
2004, Vermeersch et al. 2006).

Voorjaarstrek (21 februari  - mei)
We merken hier net als in Nederland een
dubbel gepiekte voorjaarstrek (Bijlsma et
al. 2001, LWVT/SOVON 2002) wat te
maken heeft met een leeftijdsverschil van
de doortrekkers. De eerste piek bestaat uit
adulte dieren die op weg zijn naar hun

RODE WOUW
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Figuur 1. Voorkomen van Rode Wouw Milvus milvus in Vlaanderen per
decade van 2002-2005 (n= 879).

Figure 1. Occurrence of Red Kite Milvus milvus in Flanders per decade
during 2002 – 2005 (n = 879).
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Figuur 3. Waarnemingen van Rode Wouw Milvus milvus in de zomer
(juni – augustus) van 1986-2005 (n=68).

Figure 3. Records of Red Kite Milvus milvus in summer (June – August)
during 1986 – 2005 (n = 68).

Figuur 2. Verspreiding van Rode Wouw Milvus milvus in het najaar (21 februari – 31 mei)
van periode 2003-2005.

Figure 2. Distribution of Red Kite Milvus milvus in spring (21 February - 31 May) 
during 2003-2005. 
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broedgebieden. De tweede piek betreft
jongere vogels, nog niet gebonden aan een
broedplaats die langzaam zwervend
opschuiven richting (toekomstige) broed-
gebieden (Bijlsma et al. 2001).
Figuur 2 laat een onmiskenbaar overwicht
zien voor het deel van Vlaanderen ten oos-
ten van de lijn Antwerpen – Brussel.
In de periode 2002-2005 werden in
Vlaanderen per voorjaar 56-89 Rode
Wouwen doorgegeven (gemiddeld 72
exemplaren). Traditioneel werd de voor-
jaarstrek in Vlaanderen als sterker
beschouwd dan de najaarstrek (VLAVICO
1989). Op basis van de gegevens voor de
periode 2002-2005 lijkt dit beeld niet
(meer) te kloppen. Verder onderzoek moet
uitwijzen of dit beeld overeind blijft bij
een langere tijdreeks van waarnemingen.

Zomerperiode (juni – augustus)
Tabel 1 toont de verdeling van de aantal-
len Rode Wouwen doorheen de zomer. In
de eerste helft van juni gaat het vermoe-
delijk om een mengeling van late voor-

jaarstrekkers en rondzwervende overzo-
meraars. Dat ze Vlaanderen toch niet zo’n
goede plek vinden om de zomer door te
brengen blijkt uit de duidelijke dip in de
aantallen in de hoogzomer. Het overgrote
deel van de meldingen in deze periode
slaat op eendagswaarnemingen. De stij-
ging eind juli - begin augustus kan waar-
schijnlijk worden verklaard door dispersie
na het broedseizoen.

Rode Wouwen kunnen in de zomermaan-
den in heel Vlaanderen opduiken. In het
grensgebied tussen de provincies
Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn enkele
gemeenten met hogere aantallen te zien.

Gezien het lage totaal aantal waarnemin-
gen is voorzichtigheid geboden bij het
beoordelen van de evolutie van de waar-
genomen Rode Wouwen in de zomer-
maanden in de periode 1986-2005 (Figuur
3). In de figuur valt een opvallende dip op
in de eerste helft van de jaren ’90. Vanaf
het einde van de jaren ‘90 volgde een toe-

name met in de periode 1998-2005 jaar-
lijks 3-11 waargenomen vogels in de
maanden juni, juli en augustus. Het is niet
helemaal duidelijk wat de verklaring zou
kunnen zijn van de opvallende inzinking in
de jaren ’90. Naburige populaties geven
wel een daling te zien de laatste decennia
(Duitsland, Vinuela & Villafuerte 2003;
Noordoost-Frankrijk, Mionnet 2004),
maar van een recente opleving is hier geen
sprake. Gezien de al bij al lage aantallen
wijst de bescheiden toename in
Vlaanderen mogelijk veeleer op toeval of
op een waarnemerseffect.

Najaarstrek (september - november)
Uiteraard is de besproken periode relatief
kort, maar desalniettemin ligt het aantal
vogels in het najaar (512 ex.) bijna dubbel
zo hoog dan in het voorjaar (288 ex.).
Vermoedelijk is het toegenomen aantal
Rode Wouwen in het najaar ook een
gevolg van de toename van de Zweedse
broedpopulatie. Als een weerspiegeling
hiervan was ook in Falsterbo (Zuid-
Zweden) in de periode 1973-2005 een
geleidelijke toename met significant
hogere aantallen in recente jaren (maxi-
mum van 2 162 exemplaren in het najaar
van 2005) (Kjellen 1998,
http://www.skof.se/fbo/index.asp).
Een belangrijk aandeel van het totaal aan-
tal Rode Wouwen dat in een bepaald
najaar in Vlaanderen wordt vastgesteld
passeert in de regel op slechts enkele
dagen tijd.
In de periode 2002-2005 was er een ver-
drievoudiging van het aantal doortrekken-
de Rode Wouwen, maar een dergelijke
korte periode laat niet toe om een onder-
bouwde uitspraak te doen over de lange
termijntrend van de soort.
In de periode 2002-2005 werden in
Vlaanderen per najaar 71-213 Rode
Wouwen doorgegeven (gemiddeld 128
ex).

Winterperiode (december – 20 februari)
Voor deze analyse werden gegevens
gebruikt uit de periode december tot en
met 20 februari, uit de jaarreeks 1986-
2005 (Figuur 4).
Winterwaarnemingen van Rode Wouw zijn
zeldzaam in Vlaanderen. In de periode
1986-2005 werden in totaal minstens 85
vogels waargenomen in de periode van
december tot en met de tweede decade
van februari. De aantallen varieerden van 0
tot 12 exemplaren per winter. Zoals blijkt
uit figuur 4 is er vanaf halverwege de jaren
’90 sprake van een bescheiden stijging van
het aantal Rode Wouwen dat ’s winters in
Vlaanderen wordt gezien (gemiddeld 5,9
vogels per winter in 1996-2005 tegenover

Figuur 5. Verspreiding van Rode Wouw Milvus milvus in de herfst (september - november) van
2002-2005.

Figure 5. Distribution of Red Kite Milvus milvus in autumn (September - November)
during 2002-2005.  
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Figuur 4. Waarnemingen van Rode Wouw Milvus milvus in de winter
(december – 20 februari) van 1986-2005 (n=87).

Figure 4. Records of Red Kite Milvus milvus in winter (December – 20
February) during 1986 – 2006 (n = 87).
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gemiddeld 2,2 in 1986-1995). Echte over-
wintering in eenzelfde gebied komt
slechts zelden voor. In de periode 1986-
2005 werden zeven gevallen vastgesteld.
De gemiddelde duur van het verblijf voor
deze zeven gevallen bedraagt 43,5 dagen
(7 – 98 dagen, soms reeds vanaf november
of uitlopend tot in maart). In drie van deze
zeven gevallen is de leeftijd van de vogel
bekend, telkens een juveniele vogel. Er zijn
geen vaste overwinteringsgebieden in
Vlaanderen.

Vanaf de jaren ’50 is er sprake van toene-
mende aantallen Rode Wouwen die over-
winteren in de broedgebieden in Centraal-
en Noord-Europa in plaats van weg te
trekken. Zelfs tot in Zuid-Zweden blijven
Rode Wouwen overwinteren. Het gaat
daarbij vooral om adulte vogels. De oor-
zaak voor deze gedragsverandering is een
grotere beschikbaarheid van voedsel in het
koude seizoen bij stortplaatsen. Recent
schijnt dit fenomeen in omvang te ver-
minderen, waarschijnlijk doordat veel
storten worden gesloten (Carter 2001,
Ferguson-Lees & Christie 2001, Mebs &
Schmidt 2006).

Overzicht overwinteringsgevallen in
Vlaanderen in de periode 1986 – 2005:
1) Moerbeke-Waas (O-Vl): 13/11/92 –
6/02/93, met 3 ex. van begin december tot
12 december.
2) Anzegem (W-Vl): 16/01/97 – 25/01/97.
3) Uitbergen (O-Vl): 25/01/97 – 2/02/97.
4) Doel (O-Vl): 20/01/02 – 27/01/02.
5) Brecht (A): 8/12/02 – 12/01/03: 1-2 ex.
6) Zevenkerke (W-Vl): 8/01/05 – 12/03/05
7) Lier/Boechout (A): 4/12/05  - 12/03/06

HHeerrkkoommsstt
Het mag geen verrassing zijn dat de Rode
Wouwen die we in Vlaanderen zien ver-
moedelijk hoofdzakelijk afkomstig zijn uit
Duitsland, Denemarken en Zweden
(Bijlsma et al. 2001). Ondanks de sterke
link tussen sterke najaarsdoortrek in
Falsterbo (Zuid-Zweden) en Vlaanderen
kan er bij ons ook aanvoer zijn vanuit
Duitsland.
Opmerkelijk is dat ook vogels van de Britse
populatie hier kunnen worden waargeno-
men, zoals mag blijken uit de vondst van
een dood geringd exemplaar nabij Brussel
in december 1997, afkomstig van een her-
introductieproject in Zuid-Engeland
(Evans et al. 2002).

VVaarriiaa  
De Rode Wouw als notoir aaseter is een
soort die zeer kwetsbaar is voor illegale
vervolging met name vergiftiging. Verder
vormen ze soms een te gemakkelijk doel-

wit door hun  trage vlucht, veelal laag over
het landschap. Deze kwetsbaarheid bleek
nog maar eens tijdens de winter 2005-
2006, toen in Vlaanderen in totaal 4 dode
Rode Wouwen werden gevonden (drie
waren omgekomen door vergiftiging en
één door afschot). De afname van de soort
in grote delen van het verspreidingsgebied
sinds de jaren ’90 wordt in aanzienlijke
mate toegeschreven aan menselijke ver-
volging. Niet alleen moedwillige vergifti-
ging van predatoren is een probleem; ook
secundaire vergiftiging kan nefaste gevol-
gen hebben. Hierbij denken we aan opna-
me van rodenticiden (bedoeld om knaag-
dieren te doden) bij het eten van dode
knaagdieren. In Groot-Brittannië bleek 66
% van de onderzochte dode Rode Wouwen
in een bepaald onderzoek restanten van
dergelijke rodenticiden te bevatten
(Newbury et al. 2003). Een mogelijke
definitieve vestiging in Nederland in de
jaren ’80 wordt verondersteld te zijn
gefnuikt doordat veel potentiële broedvo-
gels vroegtijdig werden vergiftigd (Bijlsma
1993).
Het schaarse voorkomen van de Rode
Wouw in Vlaanderen is vermoedelijk mee
te verklaren door deze negatieve factoren.
Een eventuele toekomstige definitieve
vestiging van de soort als broedvogel hier
ligt niet direct in de lijn der verwachtingen
gezien de afnemende aantallen in de
meeste ons omringende populaties.

ZZwwaarrttee  WWoouuww MMiillvvuuss  mmiiggrraannss

De Zwarte Wouw kent een zeer groot ver-
spreidingsgebied, dat grote delen van
Afrika, Europa, Azië en Oceanië omvat en
wordt als de talrijkste roofvogel ter wereld
bestempeld. Wereldwijd worden meestal

zes ondersoorten erkend (Ferguson-Lees
& Christie 2001). Wat Europa betreft ont-
breken ze enkel in het noordwestelijke en
het noordelijke deel. Het totale Europese
bestand wordt geschat op 64.000-
100.000 BP, waarvan ongeveer de helft in
Rusland. Andere landen met grote popula-
ties zijn Spanje, Duitsland en vooral
Frankrijk. Hoewel in bepaalde landen een
toename werd vastgesteld is het globale
Europese beeld de laatste decennia toch
negatief, met een geschatte afname van
meer dan 30 % (Hagemeijer & Blair 1997,
BirdLife International 2004).
In België was de Zwarte Wouw een zeld-
zaamheid tot ver in de twintigste eeuw.
Het eerste broedgeval werd pas opge-
merkt in 1920 (Clotuche et al. 1988b).
Vanaf 1980 is de soort een regelmatige
broedvogel geworden in het Waalse lands-
gedeelte, met tegenwoordig een geschat-
te populatie van 18-28 BP (Desmet 1987,
BirdLife International 2004).
Zwarte Wouwen zijn trekvogels, die veelal
overwinteren in Afrika ten zuiden van de
Sahara; soms ook in het Middellandse
Zeegebied (Ferguson-Lees & Christie
2001).

HHiissttoorriieekk  iinn  VVllaaaannddeerreenn  
Er bestaan amper historische gegevens
over het voorkomen van de Zwarte Wouw
in Vlaanderen, hoewel de soort vermoede-
lijk wel doortrok. Zo werd de eerste
betrouwbare waarneming in de provincie
Oost-Vlaanderen pas in 1960 genoteerd
(database G. De Smet). Vanaf de jaren ’70
is er sprake van een duidelijke toename
van het aantal doortrekkers (Desmet
1987). Voor de vroegere en huidige status
als broedvogel zie elders in dit nummer
(Coeckelbergh et al. 2007).

Zwarte Wouw Milvus migrans op nest, Oostkantons (Foto: Guy Robbrecht)
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HHuuiiddiigg  vvoooorrkkoommeenn  iinn  VVllaaaannddeerreenn
Voor het voorjaar werden gegevens
gebruikt van 2002-2005, voor de rest van
het jaar van 1986-2005.
De Zwarte Wouw is voornamelijk een
voorjaarsdoortrekker in Vlaanderen. In het
najaar is de soort heel wat zeldzamer.
Waar-nemingen tijdens de zomermaan-
den juni en juli komen vrij regelmatig voor
maar in de winter zijn ze zeer zeldzaam
(Figuur 6).
De soort geldt nog steeds als een zeer
zeldzame, onregelmatige broedvogel
(Coeckelbergh et al. 2007).

Voorjaarstrek (maart  - 10 juni)
De voorjaarstrek van de Zwarte Wouw
start  in Vlaanderen vanaf half maart. Tot
half april neemt de intensiteit van de trek
toe, om dan  te pieken in de laatste deca-
de van april en de eerste decade van mei.
In deze twee decades wordt ruim 50 % van
het voorjaarstotaal vastgesteld. Vervol-
gens nemen de aantallen af in de loop van
mei, met nog een zeer klein aantal late
doortrekkers tot in juni. Ondanks het ont-
breken van een dubbele piek mag worden
aangenomen dat het bij het begin van de
trekperiode hoofdzakelijk om volwassen
vogels gaat, op weg naar de broedgebie-
den. In de loop van het voorjaar neemt dan
het aandeel onvolwassen exemplaren toe
en dit overheerst vermoedelijk groten-
deels vanaf de maand mei (Bijlsma 2001,
Mebs & Schmidt 2006). De eileg van
Zwarte Wouwen in Centraal-Europa vindt
hoofdzakelijk plaats in april (Mebs &
Schmidt 2006). Het feit dat de trekperio-
des van de leeftijdsgroepen niet in dezelf-
de mate te onderscheiden zijn als bij de
Rode Wouw is vermoedelijk te verklaren
doordat Zwarte Wouwen Afrika-trekkers
zijn, die iets later op het voorjaar terugke-
ren naar de broedgebieden en een iets
meer geconcentreerde voorjaarstrek ken-
nen.
Het beeld in Vlaanderen komt, zoals mag

Figuur 7. Verspreiding van Zwarte Wouw Milvus migrans in het voorjaar (maart – 10 juni) van
2002-2005.

Figure 7. Distribution of Black Kite Milvus migrans in spring (March - 10 June) 
during 2002-2005.  

Zwarte Wouw Milvus migrans (Foto: Guy Robbrecht)

ZWARTE WOUW

1, Voorkomen per decade 2002-2005 in balken
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Figuur 6. Voorkomen van Zwarte Wouw Milvus migrans in Vlaanderen
per decade van 2002-2005 (n=582).

Figure 6. Occurrence of Black Kite Milvus migrans in Flanders per 
decade during 2002 – 2005 (n = 582). 
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Figuur 8. Waarnemingen van Zwarte Wouw Milvus migrans in 
augustus – november van 1986-2005 (n=73).

Figure 8. Records of Black Kite Milvus migrans in August – November
during 1986 – 2005 (n = 73).
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worden verwach-
ten, zeer goed over-
een met de situatie
in Nederland (Bijls-
ma et al. 2001).
In de periode 2002-
2005 werden in
Vlaanderen per
voorjaar 101-183
Zwarte Wouwen
doorgegeven (ge-
middeld 134 exem-
plaren).
Daarmee was de
Zwarte Wouw in de
besproken periode
in het voorjaar
beduidend alge-
mener dan de
Rode Wouw. Hoe-
wel dit niet kan

worden hard gemaakt door middel van cij-
fers bestaat de indruk dat de Zwarte
Wouw de afgelopen decennia in
Vlaanderen is toegenomen als voorjaars-
trekker. Dit is vermoedelijk een weerspie-
geling van de populatietoename die in de
voorbije decennia werd genoteerd in de
ons omringende landen, met name
Frankrijk en Duitsland (Thiollay &
Bretagnolle 2004, Mebs & Schmidt 2006).

Traditioneel wordt de voorjaarstrek in
Vlaanderen als sterker beschouwd dan de
najaarstrek (VLAVICO 1989). De gegevens
voor de periode 2002-2005 bevestigen dit
beeld.

Zomerperiode (11 juni – juli)
Tabel 1 toont de verdeling van Zwarte
Wouwen gedurende de zomermaanden.
Het grotere aantal waarnemingen in de
tweede decade van juni is vermoedelijk
een late uitloper van de voorjaarstrek van
nog niet geslachtsrijpe, immature vogels.
De Zwarte Wouwen die de rest van de

zomer worden waargenomen zijn vermoe-
delijk rondzwervende jonge vogels en
exemplaren die betrokken waren bij een
broedgeval.
De aantallen tijdens de zomermaanden
zijn klein maar in de periode 1986-2005
lijkt er toch een aarzelende toename van
de Zwarte Wouw in Vlaanderen in de
zomer.

Najaarstrek (augustus - november)
De najaarstrek van Zwarte Wouwen start
reeds vroeg. Vermoedelijk is de lichte toe-
name in de laatste decade van juli (tabel
1) reeds een indicatie van de aanvang van
de terugtrek. De aantallen vogels die in het
najaar in Vlaanderen wordt waargenomen
zijn zo laag dat er amper sprake kan zijn
van een piek in de doortrekperiode. De
gegevens voor de periode 2002-2005
laten een zeer lichte top zien in de eerste
decade van augustus, om vervolgens rus-
tig door te kabbelen tot in oktober. Een
ruimere analyse, van najaarsgegevens voor
een langere periode (1986-2005), laat iets
meer nuance toe (tabel 2): augustus is de
beste maand, met 41 % van het totaal
aantal vogels in het najaar. September
kent lagere aantallen, maar in oktober
vindt opnieuw een lichte stijging plaats.
Het aantal novembergevallen is verwaar-
loosbaar. Het aantal vogels in de maand
oktober is hoog in vergelijking met Zuid-
Europa (Pyreneeën, Gibraltar). Daar begint
de trek reeds midden juli en wordt een
duidelijke piek bereikt in augustus.
(Suetens 1992, Ferguson-Lees & Christie
2001). Dit laat vermoeden dat een deel
van de vogels die in het najaar in
Vlaanderen als Zwarte Wouw worden
gemeld in werkelijkheid foutief gedeter-
mineerde Rode Wouwen of zelfs Bruine
Kiekendieven zijn. Er liggen echter ook
betrouwbare waarnemingen voor die aan-
geven dat het wel degelijk mogelijk is om
de soort hier ook in het najaar te zien.

Zoals blijkt uit figuur 8 is er net als in het
voorjaar een toename merkbaar over de
periode 1986-2005.

Winterperiode (december - februari)
Van 1986-2005 werden in Vlaanderen
slechts 9 Zwarte Wouwen waargenomen
in de winter (december tot en met febru-
ari). Dit geeft aan hoe zeldzaam de soort is
in dit seizoen. Geen van deze waarnemin-
gen is bovendien goed gedocumenteerd.
Een deel van deze vogels zijn dan ook
waarschijnlijk foutief geïdentificeerde
Rode Wouwen.

HHeerrkkoommsstt.
Zwarte Wouwen in Vlaanderen zijn ver-
moedelijk in hoofdzaak afkomstig van de

Zwarte Wouw Milvus migrans (Foto: Gerard Mornie)

Decade Aantal vogels

Aug. I 12
Aug. II 6
Aug. III 11
Sept. I 7
Sept. II 8
Sept. III 4
Oct. I 11
Oct. II 7
Oct. III 4
Nov. I 3
Nov. II 2
Nov. III 0

RRooddee  WWoouuww  eenn  ZZwwaarrttee  WWoouuww  ––  eeeenn
kkoorrttee  vveerrggeelliijjkkiinngg  vvaann  hhuunn  vvoooorrkkoommeenn
iinn  VVllaaaannddeerreenn..  

Het is interessant om het voorkomen
van beide soorten wouwen in
Vlaanderen te vergelijken. De gegevens
van deze analyse zijn gebaseerd op het
voorkomen in de periode 2002-2005.
In het voorjaar (maanden maart – mei)
is Zwarte Wouw bijna dubbel zo talrijk
als Rode Wouw (verhouding 1,9:1).
Tijdens de zomermaanden juni – juli
komen beide soorten ongeveer even
frequent voor in Vlaanderen, met een
licht overwicht voor Zwarte Wouw
(verhouding 1,25:1). In het najaar
(maanden augustus – november) is
Rode Wouw veel talrijker dan Zwarte
Wouw (verhouding maar liefst 16,5:1).
In de wintermaanden december –
februari is vrijwel uitsluitend de Rode
Wouw te verwachten.
Over het volledige jaar gezien waren er
in 2002-2005 meer Rode Wouwen (ver-
houding 1,5:1).
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Rode Wouwen Milvus milvus (Foto: Raymond De Smet)

Tabel 2. Voorkomen
Zwarte Wouw Milvus

migrans in Vlaanderen
tijdens het najaar van

1986 tot 2005.
Table 2. Occurrence of

Black Kite Milvus
migrans in Flanders in
the autumn from 1986

to 2005.
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Duitse broedpopulatie. Deze werd op het
einde van de twintigste eeuw op 2.700-
4.100 BP geschat (BirdLife International
2004). Op 13 mei 2001 werd te
Zandvoorde (West-Vlaanderen) een
gekleurmerkte tweede kalenderjaar
Zwarte Wouw waargenomen die vermoe-
delijk uit de Duitse deelstaat Sachsen-
Anhalt afkomstig was (dataset G. De
Smet). Vogels van verder oostelijk (Polen)
zijn hier minder waarschijnlijk.
Vermoedelijk heeft een deel van de hier
waargenomen exemplaren ook betrekking
op overshooting van Franse vogels. Deze
laatste populatie werd in de periode 2000-
2002 geschat op 21.800 BP. Zij kende een
toename in de tweede helft van de twin-
tigste eeuw, maar inmiddels lijken de aan-
tallen weer iets af te nemen (Thiollay &
Bretagnolle 2004, Thiollay 2006).

GGrraauuwwee  KKiieekkeennddiieeff CCiirrccuuss  ppyyggaarrgguuss

Het broedgebied van de Grauwe
Kiekendief omvat grote delen van Europa

en West- en Centraal-Azië, met uitlopers
tot in Noord-Afrika en Klein-Azië
(Ferguson-Lees & Christie 2001). De
Europese populatie wordt geschat op
35.000-65.000 BP, waarvan meer dan de
helft in Rusland. Aanzienlijke aantallen
komen ook voor in Wit-Rusland, Frankrijk
en Spanje. Het verspreidingsgebied is vrij
aaneengesloten in Zuidwest- en Oost-
Europa, maar sterk verbrokkeld in
Centraal-Europa. In Noordwest-Europa en
Fenno-Scandinavië komen slechts margi-
nale aantallen voor. Hoewel de soort het al
een aantal decennia behoorlijk lastig heeft
in Noord-West- en Centraal-Europa doet
de globale Europese populatie het niet
slecht, met in vele landen stabiele of toe-
nemende aantallen (Clarke 1996,
Hagemeijer & Blair 1997, BirdLife
International 2004).
Historische bronnen doen vermoeden dat
de Grauwe Kiekendief in de negentiende
eeuw een vrij gewone broedvogel moet
zijn geweest in bepaalde delen van België.
In de loop van de twintigste eeuw is de

soort echter stelselmatig afgenomen, met
een laatste broedgeval in 1984. In de jaren
’90 volgde echter een bescheiden herople-
ving, met name in het Waalse landsge-
deelte; de huidige Belgische populatie
wordt op 6-12 BP geschat (Desmet 1987,
BirdLife International 2004,Vermeersch et
al. 2004).
De Grauwe Kiekendief is een strikte trek-
vogel: Europese vogels brengen de winter
door in Sub-Sahara-Afrika. (Clarke 1996,
Ferguson-Lees & Christie 2001).

HHiissttoorriieekk  iinn  VVllaaaannddeerreenn  
In de negentiende eeuw wordt de soort als
broedvogel genoemd in de Polders, de
kustduinen en de Kempen (Desmet 1987).
Hoewel de oude bronnen geen kwantita-
tieve appreciatie toelaten mag worden
verondersteld dat de Vlaamse populatie
destijds uit vele tientallen BP bestond,
met name op de toen uitgestrekte heide-
velden van de Kempen. Deze veronderstel-
ling is mede gebaseerd op een schatting
van 500-1000 BP voor Nederland in de
eerste decennia van de twintigste eeuw
(Bijlsma 1993, Bijlsma et al. 2001).
Omstreeks de jaren ’60 was de soort zeer
sterk achteruitgegaan, en in de jaren ’80
werd voor het laatst gebroed in
Vlaanderen (Desmet 1987, VLAVICO
1989).

HHuuiiddiigg  vvoooorrkkoommeenn  iinn  VVllaaaannddeerreenn
Voor de analyse van het huidige voorko-
men in Vlaanderen werden gegevens
gebruikt uit de periode 1986-2005.
De huidige status van de Grauwe
Kiekendief is vooral die van een vrij
schaarse doortrekker in zowel voor- als
najaar. In de zomermaanden wordt de
soort slechts sporadisch vastgesteld, in de
winter nooit. (Figuur 9).
De soort deed in de loop van de jaren ’90
van vorige eeuw een voorzichtige poging
om terug te keren als broedvogel, maar tot
een blijvende hervestiging is het alsnog
niet gekomen. Tijdens de atlasperiode
2000-2002 werd de populatie op 0-2 BP

GRAUWE KIEKENDIEF
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Figuur 9. Waarnemingen van Grauwe Kiekendief Circus pygargus in
Vlaanderen per decade van 1986-2005 (n=719).

Figure 9. Occurrence of Montagu’s Harrier Circus pygargus in Flanders
per decade during 1986 – 2005 (n = 719). 
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Figuur 10. Waarnemingen van Grauwe Kiekendief Circus pygargus in
Vlaanderen van 1950-2005 (n=1190).

Figure10. Occurrence of Montagu’s Harrier Circus 
pygargus in Flanders during 1950 – 2005 (n = 1190). 

Figuur 11. Verspreiding van Grauwe Kiekendief Circus pygargus in de lente 
(april – mei) in 1986-2005.

Figuur 11. Distribution of Montagu's Harrier Circus pygargus in spring 
(April - May) during 1986-2005. 
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geschat. In 2001-2006 werden geen
broedgevallen gemeld (Vermeersch et al.
2004, Vermeersch et al. 2006).
Figuur 10 toont de sterk schommelende
aantalsevolutie van Grauwe Kiekendief in
Vlaanderen van 1950 tot en met 2005: De
recente toename lijkt zich steeds verder
door te zetten. 2005 was een recordjaar,
met 83 meldingen. De lage aantallen in de
jaren ’50 zijn vermoedelijk een flinke
onderschatting. Dat laat vermoeden dat
de inzinking in de jaren ’60 en ’70 in wer-
kelijkheid nog omvangrijker moet zijn
geweest dan uit deze figuur mag blijken.
De oudere waarnemingen hebben welis-
waar deels betrekking op broedvogels, in
tegenstelling tot de meer recente gege-
vens.Waarnemingen van niet-broedvogels

werden vroeger minder systematisch bij-
gehouden of onderscheiden van broedge-
gevens. Door het grote aantal gegevens en
de lange tijdreeks heeft dit vermoedelijk
echter geen significante impact op de ver-
werking van de gegevens.

Voorjaarstrek (april - mei)
De voorjaarstrek start in Vlaanderen in de
eerste decade van april. In de loop van
deze maand lopen de aantallen geleidelijk
op. In de periode 1986-2005 werden jaar-
lijks 0-26 Grauwe Kiekendieven waarge-
nomen in april (gemiddelde van 6,3 per
jaar). Het is daarbij opmerkelijk dat de
hoogste apriltotalen in de laatste drie
jaren van deze periode werden vastgesteld
(resp. 26, 12 en 15 exemplaren in 2003,

2004 en 2005). Het valt af te wachten of
hiermee een trend is ingezet van vroegere
doortrek. De trek piekt in de eerste tien
dagen van mei, met ook in de tweede
decade van deze maand nog stevige door-
trek. In totaal wordt 61 % van het aantal
voorjaarstrekkers in de eerste twee deca-
den van mei genoteerd.
De soort kan overal in Vlaanderen op trek
worden gezien (Figuur 11). Bepaalde stre-
ken genieten echter een duidelijke voor-
keur met name geschikte foerageergebie-
den zoals de grote akkergebieden van
zuidoostelijk Vlaams-Brabant, de
Antwerpse Noorderkempen (grote heide-
terreinen zoals Kalmthoutse Heide en
Groot Schietveld te Brecht) en het
Antwerpse havengebied aan de Beneden-
Schelde (opgespoten terreinen). en in
gebieden waar stuwing kan optreden tij-
dens de trek zoals de Oostkust. Het hoge
aantal Grauwe Kiekendieven in Lier is het
resultaat van een actief bemande voor-
jaarstelpost.
In de goed onderzochte periode 2002-
2005 werden per voorjaar 21-48 Grauwe
Kiekendieven waargenomen.

Zomerperiode (juni – juli)
Tijdens de zomermaanden juni en juli is de
Grauwe Kiekendief een zeldzame verschij-
ning. In 1986-2005 werden in totaal 69
vogels gemeld, exclusief broedgevallen.
Tabel 1 laat het verloop zien per decade in
deze periode van het jaar. Het grote aan-
tal vogels begin juni is vermoedelijk de
nasleep van doortrek van jonge vogels die
nog niet tot broeden komen. Vervolgens
neemt het aantal vogels in de loop van de
zomer stelselmatig af. Pas vanaf eind juli is
een lichte kentering merkbaar die waar-
schijnlijk haar oorsprong vindt in dispersie

Grauwe Kiekendief Circus pygargus mannetje
(Foto: Guy Robbrecht)

Figuur 12. Verspreiding van Grauwe Kiekendief Circus pygargus in 
augustus – november in 1986-2005.

Figure 12. Distribution of Montagu's Harrier Circus pygargus in 
August - November during 1986-2005.   

Grauwe Kiekendief Circus pygargus vrouwtje (Foto: Johan Verbanck)
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van broedvogels en de start van de najaar-
strek.
In de periode 1986-2005 was een voorzich-
tig stijgende tendens te zien van het aantal
waarnemingen in de zomer (Figuur 13).
Op ruimtelijk vlak springen twee gebieden
er uit, nl. het Antwerpse havengebied aan
de Beneden-Schelde (opgespoten terrei-
nen) en het Groot Schietveld te Brecht.
Het relatief lage aantal waarnemingen uit
de provincie Limburg is wat verrassend.

Najaarstrek (augustus - november)
Grauwe Kiekendieven zijn Afrika-trekkers
die al in de loop van de zomer vertrekken. In
de periode 1986-2005 werden de grootste
aantallen (54 %) vastgesteld in de laatste
twee decades van augustus. In de eerste
helft van september passeren ook nog aar-
dige aantallen, maar daarna is het snel afge-
lopen. In 1986-2005 zijn slechts zeven
observaties bekend in oktober en amper één
in november.
De verspreiding in het najaar laat zien dat
Grauwe Kiekendieven in een breed front
over heel Vlaanderen trekken. De Oostkust,
Zuid-West-Vlaanderen, het rivierengebied
tussen Brussel en Antwerpen en het Groot
Schietveld in Brecht laten het meeste waar-
nemingen optekenen.

HHeerrkkoommsstt.
Grauwe Kiekendieven in Vlaanderen zijn
vermoedelijk grotendeels afkomstig van
noordelijk en oostelijk gelegen broedgebie-
den (Nederland, Duitsland, Zweden,
Denemarken en mogelijk verder oostelijk)
(Bijlsma et al. 2001, LWVT/SOVON 2002).
De gecombineerde aantallen van de vier
genoemde landen werd bij het begin van
deze eeuw geschat op (slechts) 354-448 BP
(BirdLife International 2004), hetgeen het
schaarse voorkomen van de soort in
Vlaanderen verklaart.
Een klein deel van de vogels heeft mogelijk
ook betrekking op overshooting en dispersie
van vogels uit de omvangrijke Franse popu-
latie (naar schatting 4.500 BP - Thiollay &
Bretagnolle 2004).

DDoonnkkeerree  vvoorrmm
De Grauwe Kiekendief kent een zeldzame
melanistische kleurvariatie. Dit donkere
kleed komt voor bij alle leeftijden. Volgens
de literatuur zijn dergelijke vogels vooral te
vinden in het westelijke deel van het areaal,
in Zuidwest-Europa, met name Spanje en
Frankrijk. Deze kleurvorm zou voorkomen bij
2-5% van de populatie (Clarke 1996). Ook
in Vlaanderen kunnen dergelijke vogels wor-
den waargenomen. De volgende gevallen
zijn bekend (0,3 % van de dataset):
1968: Kalmthout (A), vrouwtje van broed-
koppel.
19/09/80: Bosvoorde (Vl.B).
24/04/87: Knokke (W), mannetje.
7/05/95: Blankenberge (W).

VViissaarreenndd PPaannddiioonn  hhaalliiaaeettuuss

De Visarend is een kosmopolitische soort,
die op alle continenten behalve Antarctica
voorkomt maar als broedvogel hoofdzake-
lijk beperkt is tot het noordelijk halfrond.

Wereldwijd worden in totaal vier onder-
soorten erkend (Ferguson-Lees & Christie
2001). In Europa komt 90 % van de popu-
latie voor in Zweden, Finland en Rusland.
In West- en Zuid-Europa is de Visarend
slechts zeer lokaal een broedvogel, met
weliswaar een stijgende tendens. De tota-
le Europese populatie wordt geschat op
7.600-11.000  BP, stabiel of toenemend in
de meeste landen (Hagemeijer & Blair
1997, BirdLife International 2004).
De Visarend is een uitgesproken trekvogel
met wintergebieden in Sub-Sahara-Afrika.
Zeer kleine aantallen overwinteren in het
Middellandse Zeegebied (Ferguson-Lees &
Christie 2001).

HHiissttoorriieekk  iinn  VVllaaaannddeerreenn..  
Het is niet bekend of de Visarend ooit een
regelmatige broedvogel was in
Vlaanderen, maar het is wel aannemelijk
gezien zijn historisch voorkomen in het
grootste deel van Europa. Bronnen uit de
negentiende eeuw beschouwen de soort
als onregelmatige broedvogel in België
(Desmet 1987). Na 1900 zijn twee broed-
pogingen bekend uit Vlaanderen: in 1944
te Bree (L) en in 1946 te Aalter (O-Vl); bij
dit laatste geval werden beide broedvogels
van het nest geschoten.Vier andere broed-
pogingen worden als onvoldoende gedo-
cumenteerd beschouwd (Robbrecht
2002). Het is opvallend dat het merendeel
van deze broedpogingen plaatsvond tij-
dens en vlak na de Tweede Wereldoorlog,
toen de vervolging van roofvogels minder
hevig was. Mogelijk gaat het om de laatste
stuiptrekkingen van een vroeger regelma-
tig broedvoorkomen, dat vervolgens werd
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Figuur 13. Waarnemingen van Grauwe Kiekendief Circus pygargus in 
juni – juli van 1986-2005 (n=68).

Figure 13. Records of Montagu’s Harrier Circus pygargus in June – July
during 1986 – 2005 (n=68).
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teniet gedaan door de fanatieke roofvo-
gelvervolging van de jaren ’50 en ’60.
Heel wat oudere gegevens hebben betrek-
king op afgeschoten exemplaren.

HHuuiiddiigg  vvoooorrkkoommeenn..
Voor de analyse van het huidige voorko-
men in Vlaanderen werden gegevens
gebruikt van 2002-2005 voor het voor- en
najaar en uit de periode 1986-2005 voor
de rest van het jaar.
Tegenwoordig staat de Visarend in
Vlaanderen bekend als een regelmatige
doortrekker in zowel voor- als najaar.
Waarnemingen in de zomermaanden zijn
zeldzaam, maar lijken een stijgende ten-
dens te vertonen. Winterwaarnemingen
zijn zeer zeldzaam (Figuur 14).

Voorjaarstrek (maart – mei)
Uit de eerste decade van maart zijn twee
waarnemingen bekend. In de regel berei-
ken de eerste vogels ons pas vanaf de
tweede decade van maart.Vervolgens gaat
het in stijgende lijn, met een duidelijke
doortrekpiek in de tweede decade van
april. Daarna is er sprake van een geleide-
lijke afname naar eind mei toe.
In de voorjaarsperiode hebben de vogels
haast om de broedgebieden zo snel moge-
lijk te bereiken, waardoor maar weinig
vogels gedurende langere tijd blijven plei-
steren.
Op basis van algemene literatuur mag
worden aangenomen dat naar het einde
van de voorjaarstrekperiode vooral onvol-
wassen (derde kalenderjaars-) Visarenden
passeren. Deze immature vogels trekken
ongeveer een maand later dan de adulte
vogels noordwaarts (Alerstam 1990).
Wat de ruimtelijke verspreiding (Figuur
15) betreft lijkt er een zwakke link met de
grotere waterlopen in Vlaanderen En
hogere aantallen over de oostelijke helft
van Vlaanderen. Bepaalde regio’s oefenen
een grotere aantrekkingskracht uit: het
rivierengebied tussen Brussel en
Antwerpen, oostelijk Vlaams-Brabant,
Midden-Limburg en Noord-Oost-

VISAREND
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Figuur 14. Voorkomen van Visarend Pandion haliaetus in Vlaanderen per
decade van 2002-2005 (n=1201).

Figure 14. Occurrence of Osprey Pandion haliaetus in Flanders per 
decade during 2002 – 2005 (n=1201).
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Figuur 16. Waarnemingen van Visarend Pandion haliaetus in juni – 10
juli during 1986-2005 (n= 51).

Figure16. Occurrence of Osprey Pandion haliaetus in June – 10 July
during 1986 – 2005 (n = 51).

Figuur 15. Verspreiding van Visarend Pandion haliaetus in de lente (maart – mei) in 2003-2005,
met weergave van belangrijkste waterlopen.

Figure 15. Distribution of Osprey Pandion haliaetus in spring (March - May) 2003-2005,
showing most important waterways. 

Visarend Pandion haliaetus juveniel (Foto: Gerard Mornie)
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broedgebieden. Daarbij hebben de vogels
niet zo’n haast als de adulte broedvogels
en blijven ze vaak onderweg tijdelijk han-
gen in geschikte foerageergebieden.
Vermoedelijk zijn het vooral dergelijke
onvolwassen exemplaren die in de periode
juni – begin juli in Vlaanderen worden
waargenomen. Vanaf het vierde kalender-
jaar gaan Visarenden broeden (Alerstam
1990, Forsman 1999).

Het aantal zomerwaarnemingen lijkt toe
te nemen (Figuur 16). In de tijdreeks
1986-2005 was er tot 1992 geen enkele
waarneming in de periode juni – 10 juli. In
de daaropvolgende jaren tot en met 2005
zijn vervolgens alleen in 1994 en 1998
geen waarnemingen van Visarenden
bekend. In totaal gaat het om 50 waarne-
mingen, waarvan 43 gevallen in juni en 7
in de eerste decade van juli. Het beste jaar
was 2003 (11 waarnemingen). Ter vergelij-
king: voor de voorafgaande tijdreeks
1950-1985 zijn in totaal slechts 13 geval-
len (12 in juni en 1 in juli) bekend voor
deze periode van het jaar (dataset G. De
Smet).
Visarenden kunnen in deze tijd van het
jaar in heel Vlaanderen worden gezien,
hoewel enkele gemeenten in de Antwerpse
Kempen (Brecht en Mol) wel enige voor-
keur lijken te genieten.

Najaarstrek (11 juli - november)
Vanaf half juli neemt het aantal waarne-
mingen van Visarend toe met de aankomst
van de eerste najaarstrekkers. In de loop
van augustus gaan de aantallen in steeds
stijgende lijn, om een piek te bereiken in
de eerste decade van september. In de
tweede decade van september worden
eveneens nog veel vogels waargenomen.
Daarna volgt een afname, met nog relatief
veel vogels in oktober. In november volgen
nog wat nakomers, met in totaal 18 waar-
nemingen in de periode 2002-2005.
Gemiddeld worden per najaar 191 vogels
gemeld in Vlaanderen in de besproken
periode, met als uitersten 140 ex. (2003)
en 269 ex. (2005). De kans op dubbeltel-
lingen is nu groter omdat de vogels nu
vaak enige tijd blijven pleisteren in
geschikte voedselgebieden.
Het najaarstotaal uit 2005 (269 ex.) mag
echter behoorlijk hoog worden genoemd.
Waarschijnlijk heeft dit deels te maken
met de snel toenemende populariteit van
trektellingen.
Juvenielen zouden talrijker zijn later op
het najaar.
Uit figuur 17 blijkt net als in het voorjaar
een zeker overwicht voor het oosten van
het gewest. Een ogenschijnlijke band met
de grotere waterlopen is vermoedelijk

Figuur 17. Verspreiding van Visarend Pandion haliaetus in het najaar
(11 juli – november) van 2002-2005, met weergave van belangrijkste waterlopen.

Figure 17.  Distribution of Osprey Pandion haliaetus in Flanders for 
11 July - November from 2002-2005, showing most important waterways.

Visarend Pandion haliaetus juv., Schulensbroek (L) (Foto: Marcel Vos)
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Limburg.
Gemiddeld worden per voorjaar 103
vogels gemeld in Vlaanderen, met als
uitersten 93 ex. (2002) en 118 ex. (2003).
Hierbij is een eerder kleine kans op dub-
beltellingen. Binnen dit kort tijdsbestek is
er weinig zinvol te zeggen over de evolutie
van de aantallen.

Zomerperiode (juni – 10 juli)
De grenzen van de trekperiode zijn enigs-
zins arbitrair vastgesteld. Bepaalde vogels
zijn begin juni mogelijk nog op weg naar
de broedgebieden in Noord-Europa. Het is

echter niet aannemelijk dat deze nog
effectief gaan broeden. Vanaf de tweede
helft van juli neemt het aantal waarne-
mingen in Vlaanderen duidelijk toe, wat
wijst op de eerste najaarstrekkers.
Zoals te zien in figuur 14 is er in de perio-
de juni – 10 juli een geleidelijke afname.
Dat doet vermoeden dat het minstens
voor een gedeelte gaat om late (immatu-
re) doortrekkers dan echte overzomeraars.
Jonge Europese Visarenden brengen hun
eerste zomer door in Afrika. Pas tijdens het
voorjaar van hun derde kalenderjaar gaan
ze in de regel voor het eerst terug richting
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voornamelijk het gevolg van waarnemingen
van pleisterende dieren; actief trekkende
vogels kunnen immers overal worden geob-
serveerd. Enkele waterrijke gebieden blijken
een grote aantrekkingskracht te hebben op
Visarenden, met name het grensgebied in
het noorden van de provincies Antwerpen
en Limburg (grote zandwinningsplassen in
Mol en Lommel) en Midden-Limburg (vij-
vergebied).

Winterperiode (december - februari)
Van deze echte trekvogel zijn winterwaar-
nemingen in Vlaanderen zeer uitzonderlijk.
In de periode 1986-2005 zijn in totaal
slechts vier gevallen bekend (één in decem-
ber, twee in januari en één in februari). Het
februarigeval dateert uit de laatste decade
van deze maand, en mogelijk ging het om
een zeer vroege voorjaarstrekker.
Ter vergelijking: in de voorafgaande periode
1950-1985 zijn er in totaal 17 gevallen van
Visarend in Vlaanderen (vier in december,
zeven in januari en 6 in februari) (dataset G.
De Smet). Vermoedelijk gaat het in min-
stens een deel van deze gevallen om foutie-
ve determinaties. In de periode 1950-1986
waren immers vier maal zo veel waarne-
mingen van Visarend in Vlaanderen als tij-
dens de periode 1985-2005, terwijl men op
basis van de populatietrend en het groeiend
aantal waarnemers net het omgekeerde zou
verwachten.
Winterwaarnemingen van Visarend dienen
daarom grondig gedocumenteerd te wor-
den.

HHeerrkkoommsstt
Visarenden in Vlaanderen kunnen worden
verondersteld vooral uit Zweden te

komen. Daarnaast trekt de kleinere
Noorse populatie hier vermoedelijk regel-
matig door, en in mindere mate ook vogels
uit Groot-Brittanië, Duitsland en Finland
(Alerstam 1990, Bijlsma et al. 2001).

TTooeekkoommssttiiggee  bbrrooeeddvvooggeell??  
Enkele jaren geleden werd een project
opgestart door het FIR gericht op het aan-
trekken van broedlustige Visarenden in
Vlaanderen. Daartoe werden in 2001 en
2002 op een aantal plaatsen in de provin-
cies Antwerpen en Limburg kunstnesten
geplaatst. Hierbij werd ingespeeld op de
toename van de broedpopulatie, met
name in West- en Centraal-Europa
(Robbrecht 2002).

RRooooddppoooottvvaallkk FFaallccoo  vveessppeerrttiinnuuss

De wereldverspreiding van de Roodpoot-
valk strekt zich uit van Centraal-Europa tot
in Siberië (Ferguson-Lees & Christie
2001). De Europese populatie bedraagt
naar schatting 26.000-39.000 BP. Meer
dan 75 % van dit totaal is te vinden in
Europees Rusland, met daarnaast de
grootste aantallen in Hongarije, Roemenië
en Oekraïne. De soort gaat al decennia-
lang achteruit (Hagemeijer & Blair 1997,
BirdLife International 2004).
Met zuidelijk Afrika als wintergebied leg-
gen ze tot 11.000 kilometer enkele reis af
(Ferguson-Lees & Christie 2001)! 

HHiissttoorriieekk  iinn  VVllaaaannddeerreenn  
Vóór 1950 zijn in Vlaanderen slechts vier
waarnemingen bekend van Roodpootvalk
met op 2 september 1898 te Kumtich 
(Vl.-B) het eerste officiële geval voor

België. (database G. De Smet). Pas sinds
1977 staat de soort bekend als een jaar-
lijkse doortrekker (VLAVICO 1989). Ze
was in Vlaanderen onderworpen aan
homologatie door het BAHC tot 1979.
Vermoedelijk zijn deze historische gege-
vens geen goede weergave van het toen-
malige voorkomen van de Roodpootvalk in
Vlaanderen, gezien de aanhoudende afna-
me bij de Europese broedpopulatie
(Hagemeijer & Blair 1997, Ferguson-Lees
& Christie 2001). Mogelijk zijn de stijgen-
de aantallen bij ons eerder een gevolg van
een toename in vogelkijkers en determi-
natiekennis. Er mag worden verondersteld
dat de Roodpootvalk destijds ook al een
regelmatige maar onopgemerkte passant
was in Vlaanderen.Vanaf de jaren ’90 blijkt
de soort af te nemen. De toekomst zal uit-
wijzen of deze trend zich op lange termijn
zal doorzetten.

HHuuiiddiigg  vvoooorrkkoommeenn  iinn  VVllaaaannddeerreenn
Voor de analyse van het huidige voorko-
men in Vlaanderen werden gegevens
gebruikt uit de periode 1986-2005.
Tegenwoordig zijn Roodpootvalken jaar-
lijkse doortrekkers in Vlaanderen, in door-
gaans vrij beperkte aantallen en vooral in
het voorjaar. Zomer- en najaarswaarne-
mingen zijn heel wat schaarser. Er liggen
geen gedocumenteerde wintergevallen
voor. (Figuur 18).
Figuur 19 toont de aantalsevolutie van de
waarnemingen van 1950 tot en met 2005.

Voorjaarstrek (maart  - mei)
De eerste Roodpootvalken bereiken
Vlaanderen in de regel vanaf de tweede
decade van april. In de periode 1950-2005
zijn er slechts vijf vroegere waarnemingen
bekend: telkens één in de tweede en de
derde decade van maart en drie in de eer-
ste decade van april. In sommige jaren
werden zelfs geen vogels waargenomen in
april (zes van de 20 jaren in de periode
1986-2005). Het maximum aantal in april
bedroeg 9 vogels in 2000. Het overgrote
deel van de voorjaarsvogels wordt echter
genoteerd in de maand mei (88 %), met
het maximum in de laatste decade.
Adulte broedvogels keren reeds eind april
– begin mei in de broedgebieden terug en
de eileg vangt aan in mei (Symens 1989,
Suetens 1992, Ferguson-Lees & Christie
2001, Mebs & Schmidt 2006). Het meren-
deel van de waargenomen Roodpootval-
ken in het voorjaar zijn onvolwassen
vogels in hun tweede kalenderjaar die dat
jaar niet gaan broeden. Soms blijven ze
een tijdje pleisteren. Het overwicht van
jonge dieren klopt met het zwaartepunt
van de voorjaarstrek in de laatste tweede
decades van mei. Tijdens de sterke influx

Visarend Pandion haliaetus (Foto: Raymond De Smet)
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van het voorjaar 1988, bijvoorbeeld waren
10 van 15 in de Antwerpse Noorderkem-
pen waargenomen vogels onvolwassen
(pers. meded. D. Symens).
Er worden veel meer Roodpootvalken
gezien in het voorjaar dan in het najaar
(verhouding 2,5:1). Dit is te verklaren door
de lustrek waarbij de vogels in het voorjaar
een meer westelijke trekroute gebruiken
(via het centrale deel van het
Middellandse Zeegebied) dan in het najaar
(belangrijke aantallen in Israël) (Ferguson-
Lees & Christie 2001).
Het voorkomen van de Roodpootvalk in
Noord-West-Europa kan in het voorjaar
soms een invasief karakter vertonen.
Grote aantallen komen dan ten noorden
en ten westen van de broedgebieden
terecht. Dit is een gevolg van aanhouden-
de oostenwinden op het moment dat de
vogels Europa bereiken op hun noord-
waartse trek, een gevolg van een stabiel
hogedrukgebied boven Centraal-Europa
(Symens 1989, Hagemeijer & Blair 1997,

Bijlsma et al. 2001). De vogels komen dan
regelmatig in groepjes voor, een vrij uniek
gegeven voor roofvogels in Europa.
De lente van 1992 was in dit opzicht
memorabel: in totaal trokken toen 6 885
Roodpootvalken langs de Straat van
Messina in Zuid-Italië, een gekend con-
centratiepunt van roofvogeltrek. Het
merendeel passeerde op slechts enkele
dagen tijd, met een maximum van 2.218
ex. op 26 april. In Noordwest- Europa wer-
den recordaantallen waargenomen, met
schattingen van 1.500-2.000 exemplaren
in Nederland, 760 in Denemarken en tel-
kens 100 in Groot-Brittanië en in Zweden
(Ferguson-Lees & Christie 2001, Zalles &
Bildstein 2001, Bijlsma et al. 2001 en
Mebs & Schmidt 2006). Ook in Vlaanderen
is 1992 met ruime voorsprong het absolu-
te recordjaar met in totaal 55 in mei en
juni. Er mag worden aangenomen dat er in
het voorjaar van 1992 in werkelijkheid
honderden Roodpootvalken over Vlaan-
deren zijn getrokken.

Andere jaren met hoge aantallen waren
1988, 1989 en 2000 (resp. 42, 32 en 26
ex.). 1988 en 1989 werden ook geken-
merkt door enkele opmerkelijke concen-
traties van langdurig pleisterende vogels.
In 1988 waren van 15 mei tot en met 5
juni voortdurend vogels aanwezig, met
een maximum van 15 exemplaren op 17
mei (waarvan 13 ex. te Kalmthout). In
1989 hielden te Brecht in totaal minstens
14 verschillende vogels halt van 23 mei
tot en met 28 mei, met een maximum van
10 op 24 mei. Diezelfde dag zaten er in
Kalmthout 5 ex. Dit samenvallen wijst op
een sterk geconcentreerde doortrek van
vermoedelijk aanzienlijke aantallen. Zoals
blijkt uit de gegevens uit 1989 en zoals
ook is gebleken in Nederland is het boven-
dien aannemelijk dat het in werkelijkheid
om aanzienlijk grotere aantallen gaat dan
het tegelijkertijd genoteerde maximum,
ten gevolge van een komen en gaan van
vogels die kort pleisteren in een geschikt
gebied (Bijlsma et al. 2001).
De laatste maal dat een dergelijke samen-
scholing sindsdien werd vastgesteld in
Vlaanderen was van 16 tot en met 25 mei
1998 te Kalmthout, met een maximum
van 7 exemplaren van 18 tot en met 20
mei.

Zomerperiode (juni – juli)
In de tabel 1 wordt een overzicht gegeven
van het aantal Roodpootvalken in de
maanden juni en juli. Hieruit blijkt dat met
name de eerste twee decades van juni als
een uitloper mogen worden beschouwd
van de voorjaarstrek met vaak pleisteren-
de jonge vogels (zie hoger). Echte overzo-
mering komt in Vlaanderen niet voor. De
stijging vanaf eind juli laat de start van de
najaarstrek zien.

Najaarstrek (augustus - november)
In het najaar wordt in Vlaanderen op zeer
kleine schaal trek van Roodpootvalken
waargenomen. De hoogste aantallen wor-
den gezien in de maand september, met
een piek in de tweede decade. In de perio-

Roodpootvalk
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Figuur 18. Voorkomen van Roodpootvalk Falco vespertinus in Vlaanderen
per decade van 1986-2005 (n=604).

Figure 18. Occurrence of Red-footed Falcon Falco vespertinus in Flanders
per decade in the period 1986 – 2005 (n = 604).
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Figuur 19. Waarnemingen van Roodpootvalk Falco vespertinus in
Vlaanderen van 1950-2005 (n=662).

Figure 19. Records of Red-footed Falcon Falco vespertinus in Flanders
during 1950 – 2005 (n = 662).

Roodpootvalk Falco vespertinus mannetje (Foto: Guy Robbrecht)
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de 1950-2005 werden in totaal 22 vogels
waargenomen in de maand oktober, het
merendeel in de eerste decade, met de
laatste vogels op 30 oktober (Bornem
1993, 2 ex.) en 31 oktober (Fintele 1991).
Het aantal waargenomen vogels in het
najaar (142 exemplaren) ligt opmerkelijk
lager dan in het voorjaar (369 exempla-
ren). In de periode 1986-2005 ging het in
totaal om 2-12 vogels per najaar.
Invasieve aantallen, zoals in het voorjaar,
zijn niet bekend uit het najaar. De vogels
zijn ook niet geneigd om in groepjes voor
te komen, zoals dat wel het geval is tijdens
het voorjaar. Meer oostelijk in Europa zijn
echter ook in dit deel van het jaar influxen
bekend; zo werden in Finland en Estland
recordaantallen genoteerd in augustus –
september 2005, met respectievelijk ca.
350 en ca. 100 exemplaren (Leivo 2005).
Een deel van de waarnemingen in dit sei-
zoen heeft betrekking op juvenielen
(vroegste melding 26 augustus). Gezien
leeftijdsbepaling vaak ontbreekt was geen
analyse van de doortrekperiodes van de
verschillende leeftijdscategorieën moge-
lijk. Twee meldingen van een ‘juveniel’ in
de maand juli (15 en 30 juli) zijn aan de
vroege kant te beschouwen, rekening hou-
dend met het late broedseizoen van deze
Afrikatrekker. Vermoedelijk ging het hier
om tweedejaars vogels.

HHeerrkkoommsstt.
De belangrijkste nabijgelegen broedgebie-
den liggen in Hongarije, Roemenië en
Oekraïne. Er mag worden verondersteld
dat in Vlaanderen waargenomen
Roodpootvalken hoofdzakelijk van daar
afkomstig zijn.

VVaarriiaa
Pleisterende Roodpootvalken vallen vaak
op door hun eerder makke gedrag, waar-
door ze zich dicht laten benaderen en

daarbij uitstekend te observeren en te
fotograferen zijn (Symens 1989, Leivo
2005). Het feit dat de vogels zich vaak in
kleine groepjes verzamelen verhoogt de
belevingswaarde nog meer.

OOpprrooeepp

Voor het samenstellen van een artikel als
dit en het vaststellen van de Vlaamse sta-
tus van een vogelsoort is het belangrijk
over zo veel mogelijk accurate informatie
te beschikken. De medewerking van heel
veel vogelkijkers is daarvoor onontbeerlijk!
Ik wens dit artikel dan ook af te sluiten
met een oproep aan allen om in de toe-
komst een maximale inspanning te blijven
leveren om hun waarnemingen van
(roof)vogels door te geven aan regionale
en nationale coördinatoren, onder meer

voor gebruik in de seizoensoverzichten van
Natuur.oriolus. Op die manier kan de situ-
atie van vogels in Vlaanderen blijvend
worden opgevolgd. Behalve het feit dat
het leuke informatie oplevert kan dit ook
heel belangrijk zijn voor het behoud en de
bescherming van deze soorten.

DDaannkkwwoooorrdd

Het schrijven van dit artikel was niet
mogelijk geweest zonder de bereidwillige
hulp van de volgende personen: Gunter De
Smet, Gerald Driessens, Koen Leysen,
Marieke Berkvens en Marc Herremans.

Figuur 20. Verspreiding van Roodpootvalk Falco vespertinus in het voorjaar 
(april – mei) in 1986-2005.

Figure 20. Distribution of Red-footed Falcon Falco vespertinus in Flanders in spring  
(April - May) from 1986-2005. 
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In dit artikel wordt op basis van waarnemingen gepubliceerd in
Oriolus/ Natuur.oriolus aangevuld met historische gegevens, de sta-
tus geschetst van enkele in Vlaanderen schaarse roofvogelsoorten.
Hierbij wordt aandacht besteed aan het voorkomen doorheen het
jaar en over de jaren heen.

OOccccuurrrreennccee  ooff  ssccaarrccee  rraappttoorr  ssppeecciieess  iinn  FFllaannddeerrss
In this article, the status is outlined, on the basis of observations pub-
lished in Oriolus/Natuur.oriolus supplemented with historical data,
for some scarce raptor species which occur in Flanders. Attention is
given to occurrence during the year and over a period of years.

RRaappaacceess  rraarreess  eenn  FFllaannddrree  
Cet article, basé sur les observations publiées dans Oriolus et
Natuur.oriolus et enrichi de données anciennes, dresse le statut de
quelques rapaces rares en Flandre.  La présence actuelle et historique
est étudiée.

SSaammeennvvaattttiinngg  ––  AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé
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IInnlleeiiddiinngg

In dit artikel wordt dieper ingegaan op het
voorkomen van bij ons zeldzame roofvogel-
soorten. Waarnemingen van de betrokken
soorten dienen te worden gedocumenteerd
en voorgelegd aan het BAHC (Belgisch
Avifaunistisch Homologatiecomité)
www.bahc.be.

MMaatteerriiaaaall

De gegevens voor dit artikel werden geput
uit het BAHC-archief en het persoonlijke
archief van Gunter De Smet, aangevuld met
gegevens uit Oriolus en Natuur.oriolus uit
de periode 1986-2005.

Het BAHC volgt de verdeling van
(onder)soorten in vijf categorieën, zoals die
na gezamenlijk overleg door de Association
of European Records and Rarities
Committees (AERC) bepaald werden:
Categorie A: taxa die minstens één keer in
een schijnbaar wilde staat in België zijn aan-
getroffen sinds 1 januari 1950.
Categorie B: taxa die enkel tussen 1800 en
1949 als een schijnbaar wilde soort in België
zijn aangetroffen.
Categorie C: uitgezette of ontsnapte soor-
ten die een zelfstandige broedpopulatie
hebben opgebouwd (niet relevant voor
roofvogels).
Categorie D: soorten die om welke reden
ook, bijv. een dubieuze herkomst niet tot
categorie A of B behoren (vermoedelijk ont-
snapt).
Categorie E: uit gevangenschap ontsnapt.

Dit artikel beperkt zich hoofdzakelijk tot
gevallen die in de categorieën A of B aan-
vaard werden. Roofvogels van dubieuze her-
komst of die duidelijk uit gevangenschap
ontsnapt waren (categorieën D en E) vallen
buiten het bestek van dit artikel. Een aantal
roofvogelsoorten wordt regelmatig in
gevangenschap gehouden of door valkeniers
gebruikt en ontsnappen wel eens. Dergelijke
vogels, die vaak tot niet Europese soorten
behoren, verraden hun herkomst uit gevan-
genschap veelal door valkerijattributen
en/of hun opmerkelijke tamheid.

MMeetthhooddee

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld beperkt
deze bijdrage zich tot gevallen die na onder-

zoek van de documentatie door het BAHC
aanvaard en gearchiveerd werden. Dit bete-
kent dat de documentatie een sluitende
determinatie toeliet. Niet-aanvaarde mel-
dingen waren vaak onvoldoende gedocu-
menteerd. Slechts in een beperkt aantal
niet-aanvaarde meldingen ging het met
zekerheid om een verkeerde determinatie.
Bij de meeste niet-aanvaarde meldingen

sluit de beschrijving een gelijkende soort
niet uit. Dat betekent niet noodzakelijk dat
de determinatie verkeerd was.

Van de werkelijk zeldzame soorten, met
maximaal tien aanvaarde gevallen in
Vlaanderen tot en met 2005, worden alle
gevallen weergegeven in een tabel.
Uitzondering hierop vormen de soorten met
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Zeldzame roofvogels in Vlaanderen

WOUTER FAVEYTS & GUNTER DE SMET

Data Gemeente Prov. Aantal Opmerkingen

Vale Gier Gyps fulvus
23/05/1893 Knokke W 1
23/06/1902 Loppem W 1
19/05/1935 Emelgem W 1
21/10-2/11/1986 Vlierzele O 1 Pleisterend op stort
19/05/1997 Waarbeke O 7 Overtrekkend richting Z
04/05/2002 Duffel A 1
17/05-18/05/2002 Wetteren O 1
5/06-8/06/2002 Huise O 15 Pleisterend in kasteelpark
Steppebuizerd Buteo buteo vulpinus
10/06/1946 Wijnegem A 1 Afschot, 2 KJ mannetje
01/05/1984 Roeselare W 1 Dood onder hoogspanning, 2 KJ, terugm.
Schreeuwarend Aquila pomarina 
03/11/1903 De Panne W 1
12/09/2002 Vilvoorde VB 1 1 KJ
Bastaardarend Aquila clanga 
9/06-16/06/1920 Kalmthout A 1 2 KJ, mannetje
01/11/1943 Evergem/Oostakker O 1 3 KJ, mannetje, geschoten
00/10/1960 Eeklo O 1 1 KJ
11/03/1978 Zemst VB 1 2 KJ
9/02-16/02/1988 Kontich/Edegem A 1 2 KJ
19/07-20/07/1997 Kallo/Doel O 1 3 KJ
18/10-19/10/2001 Lanaken L 1 1 KJ
Steenarend Aquila chrysaetos
00/10/1875 Oostende W 1 Geschoten
15/10/1876 Brecht A 1 Geschoten
00/01/1894 Maldegem O 1 Adult, geschoten
28/10/1906 Knokke W 1
02/11/1912 Vladslo W 1 Adult vrouwtje, geschoten
18/12/1934 Knokke W 1
27/11/1946 Kalmthout A 1 Mannetje, geschoten
15/02/1958 Ottenburg VB 1 Subadult
22/12-27/12/1975 Zoersel/Oostmalle A 1 Adult
15/10/1988 Meetkerke W 1 1 KJ
Dwergarend Hieraeetus pennatus 

?netohcseg ,ejtennam ,JK 11AreiL0591/01/42
15/06/1953 Heikruis VB 1 2 KJ, vrouwtje, geschoten?
09/08/1985 Wolvertem VB 1
24/06-4/08/2001 Verrebroek O 1 2 KJ, lichte fase
Havikarend Hieraeetus fasciatus 
23/03/1889 Bornem A 1 2 KJ, mannetje, geschoten
01/07/1955 Wuustwezel A 1 Reeds ca. 14 dagen aanwezig, geschoten
1/06-1/08/1972 Moerbeke O 1 1 KJ, gedood in fuik
26/04/2004 Zandvoorde W 1 2 KJ, overtrekkend
IJslands Smelleken Falco columbarius subaesalon
07/12/1980 Merkem W 1 Vrouwtje
19/10/1981 Overijse VB 1 Adult, mannetje
10/01/1985 Zeebrugge W 1 2 KJ, mannetje
05/10/1986 Uitbergen O 1 1 KJ, vrouwtje
28/12/1991 Zeebrugge W 1 1 KJ, vrouwtje

Aanvaarde gevallen van zeldzame soorten in Vlaanderen 1800-2005

Tabel 1. Overzicht van soorten met max. 10 aanvaarde gevallen in Vlaanderen van 1800 tot 2005.
Table 1. Overview of species with max. 10 accepted records in Flanders from 1800 - 2005.
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slechts één aanvaard geval. Zeldzaamheden
die op meer regelmatige basis verschijnen
worden op algemenere wijze behandeld.

Kort voor het ter perse gaan van dit artikel
besliste het BAHC om het enige aanvaarde
geval van Kleine Torenvalk Falco naumanni
voor België te schrappen aangezien de
determinatie niet langer aanvaardbaar werd
geacht (Adriaens et al. 2007).

De analyse per decade is opgevat zoals in
het artikel van schaarse soorten (Faveyts
2007). Zie daar voor verdere uitleg en ver-
klaring afkortingen.

In het jargon met betrekking tot zeldzame
vogelsoorten worden door het BAHC aan-
vaarde meldingen aangeduid als ‘geval’
(record) en waarnemingen die niet werden
aanvaard (afgewezen of niet ingediend) als
‘melding’ (case) Voorts worden gevallen
‘vastgesteld’ en meldingen ‘geclaimd’ (van
den Berg & Bosman 1999).

RReessuullttaatteenn  ppeerr  ssoooorrtt

GGrriijjzzee  WWoouuww EEllaannuuss  ccaaeerruulleeuuss

De Grijze Wouw is in hoofdzaak een
Afrikaanse en Zuid-Aziatische soort. In
Europa is de soort beperkt tot het

Zuidwesten. De vestiging als broedvogel op
het Europese continent dateert pas uit de
20ste eeuw. De toenemende populatie op
het Iberisch Schiereiland bedraagt tegen-
woordig 800-2.000 BP. De soort heeft zich
recent tot in Frankrijk uitgebreid, met 16
koppels in 2004 (Thiollay 2006, Ferguson-
Lees & Christie 2001, BirdLife International
2004).

In Vlaanderen is er één aanvaard geval in de
periode 1800-2005, met name een adult ex.
over Mechelen (A) op 21 april 2005.
(www.bahc.be).

Naast het aanvaarde geval uit 2005 zijn er
in Vlaanderen nog drie niet onderzochte
meldingen van Grijze Wouw.
Voor Wallonië zijn twee gevallen aanvaard,
op 27 en 28 april 1992 te Thuillies (H) en op
29 en 30 maart 2005 te Thoricourt (H). Het
ging hierbij telkens om adulte vogels. Ook
elders in Noordwest-Europa is de soort
bekend als dwaalgast, onder meer in
Nederland, Denemarken en Zweden (van
den Berg & Bosman 1999, www.netfugl.dk).

Grijze Wouwen in onze contreien zijn ver-
moedelijk afkomstig van het Iberische
Schiereiland. Gelet op de toename van die
populatie en ook de gestage uitbreiding van
de Franse broedpopulatie lijkt het aanne-
melijk dat in de toekomst meer waarnemin-
gen van Grijze Wouwen in Vlaanderen te
verwachten zijn, vooral in het voorjaar.

ZZeeeeaarreenndd HHaalliiaaeeeettuuss  aallbbiicciillllaa

De Zeearend kent een ruime verspreiding in
de noordelijke delen van Europa en Azië, van
Groenland tot aan de Beringzee. In Europa
komt de soort wijd verspreid voor, in het bij-
zonder in Noord-, Centraal en Oost-Europa.
De Europese populatie wordt tegenwoordig
geschat op 5.000-6.600 BP (Noorwegen 
1.900-2.200 BP en Rusland 1.000-2.000 BP).
Zeearenden kwamen oorspronkelijk in het
grootste deel van Europa voor als broedvogel,
maar menselijke vervolging en overmatig
pesticidengebruik zorgden in de voorbije eeu-
wen voor een sterke afname en het verdwij-
nen uit grote delen van het historische ver-
spreidingsgebied. De jongste decennia is er
echter onmiskenbaar sprake van een positie-
ve trend (Hagemeijer & Blair 1997, Ferguson-
Lees & Christie 2001, BirdLife International
2004). De soort breidt zich daarbij ook uit in
westelijke richting. In 2006 kwam voor het
eerst een paar met succes tot broeden in de
Oostvaardersplassen in Nederland (SOVON
2006,Van Dongen et al. 2006).

In Vlaanderen is de Zeearend een niet onge-
wone verschijning, met in de periode 1950-

Grijze Wouw Elanus caeruleus juveniel (Foto: Gerard Mornie)

Grijze Wouw Elanus caeruleus juveniel (Foto: Guy Robbrecht)
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2005 in totaal 49 aanvaarde gevallen.
Daarnaast zijn er echter nog een aanzienlijk
aantal meldingen niet bij het BAHC inge-
diend, in totaal 82 voor de periode 1950-
2005 (Figuur 1). Naarmate het aantal waar-
nemingen is gestegen blijkt ook het aandeel
niet-onderzochte meldingen te zijn toege-
nomen. De bereidheid van waarnemers om
gevallen te documenteren is vaak omge-

keerd evenredig met de frequentie van een
soort. Daarnaast spelen ook andere factoren
een rol. Zo vergroot de kans om een soort te
observeren met de verblijfsduur. De kans
om een Zeearend waar te nemen is alleen al
door zijn afmetingen relatief groot. Hoe
meer waarnemingen, hoe minder beschrij-
vingen, ook al blijft het aantal waargeno-
men exemplaren klein.

Veel waarnemers ervaren de determinatie van
een Zeearend als niet zo moeilijk. Ook daar-
om worden relatief weinig gevallen gedocu-
menteerd. Aangezien de herkenning door-
gaans geen problemen stelt, is het
aannemelijk dat een groot deel van deze niet-
onderzochte meldingen wel degelijk op deze
soort betrekking hadden. Voor deze soort
werd er dan ook uitzonderlijk voor gekozen
om ook niet-onderzochte meldingen mee op
te nemen in de analyse.
In figuur 2 is het aantal gevallen en meldingen
per jaar te zien in de periode 1950-2005.
Daaruit blijkt dat de Zeearend in de jaren ’50
en ’60 een ware zeldzaamheid was; in de jaren
’70 en ’80 was een bescheiden stijging merk-
baar die zich in de jaren ’90 sterker doorzette.
Het beste jaar totnogtoe was 1999. De stij-
ging van het aantal waarnemingen in de
periode 1950-2005 is een afspiegeling van de
toename van de broedpopulaties in
Scandinavië en het Baltische Zeegebied,voor-
al sinds de jaren ’80: Zweden van 100-150 BP
naar circa 350 BP, Polen van 180-240 BP naar
circa 660 BP en Duitsland van 140-150 BP
naar > 470 BP (Tucker & Heath 1994, BirdLife
International 2004, Mebs & Schmidt 2006).
Sindsdien is een daling merkbaar met in 2004
en 2005 telkens slechts twee gegevens. Dit
staat opmerkelijk in contrast met de toename
in de broedpopulaties in noordelijk Europa en
de vestiging van de soort als broedvogel in
Nederland.
Figuur 3 laat zien dat we deze soort vooral
in de koudere maanden kunnen zien.
De ruimtelijke verspreiding in Vlaanderen
(Figuur 4) toont aan dat een aantal streken
duidelijk de voorkeur genieten. De
Oostkustpolders, het Beneden-Schelde-
gebied en daar enigszins bij aansluitend het
Mechels Rivierengebied, de Dijlevallei ten
zuiden van Leuven en de Antwerpse
Noorderkempen. In mindere mate vallen
ook de valleien van de Schelde en de Leie
ten zuiden van Gent op en het noorden van
de provincie Limburg.
Zeearenden in Vlaanderen zijn vrijwel
steeds jonge vogels, wat te verwachten is

Figuur 4. Verspreiding van Zeearend Haliaeetus albicilla in Vlaanderen van 1950-2005.
Figure 4. Distribution of White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla in Flanders in 1950-2005. 
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Figuur 1. Aanvaarde gevallen en niet-onderzochte meldingen van
Zeearend Haliaeetus albicilla in Vlaanderen van 1950-2005.

Figure 1. Accepted records and unchecked reports for White-tailed Eagle
Haliaeetus albicilla in Flanders during 1950 - 2005. 

Figuur 2. Aantal gegevens van Zeearend Haliaeetus albicilla per jaar
(aanvaarde gevallen en niet-onderzochte meldingen) in Vlaanderen van

1950-2005.
Figure 2. Number of instances of White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla
per year (accepted records and unchecked reports) in Flanders during

1950 - 2005.
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Figuur 3. Voorkomen van Zeearend Haliaeetus albicilla in Vlaanderen per
decade van 1950-2005 (aanvaarde gevallen).

Figure 3. Occurrence of White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla 
per decade during 1950 - 2005 (accepted records).
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gezien de afstand tot de dichtst bijgelegen
broedplaatsen (Noord-Duitsland, afgezien
van de recente vestiging van een paar in
Nederland). Adulte Zeearenden zijn in de
regel standvogels maar onvolwassen
exemplaren kunnen zich over grote
afstanden verplaatsen (Ferguson-Lees &
Christie 2001, Mebs & Schmidt 2006).
Langdurig pleisteren van Zeearenden in
Vlaanderen komt slechts zelden voor. Het
gaat daarbij zowel om vogels die voor
enkele dagen halt houden op trek als om
exemplaren die hier (trachten te) overwin-
teren. Werkelijke overwintering in
Vlaanderen is een zeer zeldzaam en niet-
jaarlijks fenomeen. Uit de periode 1986-
2005 zijn 21 gegevens bekend waarbij een
Zeearend minstens twee dagen ter plaat-
se bleef. Gemiddeld duurde het verblijf 20
dagen. De langste verblijfsduur bedroeg
86 dagen, in de Scheldevallei in de omge-
ving van Gavere (O) in de winter 1998-
1999. Die winter was overigens opmerke-
lijk voor overwinterende Zeearenden in
Vlaanderen, met tevens langdurig pleiste-
rende vogels te Kruibeke (O) en te
Arendonk (A). De meeste gegevens van
pleisterende exemplaren zijn te situeren
aan de Oostkust (W). Grensoverschrij-
dende overwintering komt voor nabij het
Verdronken Land van Saeftinghe
(Nederland), maar deze vogels spenderen
weinig tijd op Belgisch grondgebied.
In Wallonië zijn er voor de periode 1950-
2005 in totaal 22 aanvaarde gevallen van
Zeearend (database G. De Smet).
In Nederland is de soort een regelmatige
overwinteraar in lage aantallen, met een
toenemende trend (Bijlsma et al. 2001,
www.sovon.nl). In Frankrijk wordt de jaar-

lijkse winterpopulatie op 10-20 ex.
geschat, met eveneens een toename
(Dubois et al. 2000); doortrekkers in
Vlaanderen zijn vrijwel zeker vogels op
weg van of naar Frankrijk.

De herkomstgebieden van Zeearenden in
Vlaanderen liggen vermoedelijk in
Scandinavië en het Baltische Zeegebied, in
overeenstemming met de situatie in
Nederland (Bijlsma et al. 2001). Twee
geringde exemplaren die in België werden
dood gevonden, in 1934 te Pulle (A) en in
1987 te Lompret (H), bleken afkomstig te
zijn uit oostelijk Duitsland.
Mogelijk is het feit dat een toename hier
achterwege blijft een aanwijzing dat de
soort in Vlaanderen slechts weinig of geen
gebieden vindt die voldoen aan de vereis-
ten van een ruim voedselaanbod en vol-
doende rust. Met in de winter op heel wat
plaatsen grote aantallen watervogels mag
voedsel geen probleem zijn. Waarschijnlijk
zijn de natuurgebieden in het dichtbevolk-
te Vlaanderen, met zijn chaotische ruimte-
lijke ordening, aan de kleine kant om
genoeg rust te bieden aan Zeearenden.
Mogelijk en hopelijk kunnen enkele op sta-
pel staande grootschalige natuurinrich-
tings- en -ontwikkelingsprojecten, zoals
langs de Schelde in het kader van het
Sigmaplan, hier in de toekomst verande-
ring in brengen (www.sigma.be).

VVaallee  GGiieerr GGyyppss  ffuullvvuuss

De Vale Gier komt voor van het
Middellandse Zeegebied tot het Arabische
Schiereiland en Centraal Azië. De soort
kent een verbrokkeld voorkomen in Zuid-

Europa, met in de meeste landen toene-
mende of stabiele populaties. De totale
Europese populatie wordt geschat op
19.000-21.000 BP, waarvan 17.300-
18.100 (88,5 %) in Spanje (Ferguson-Lees
& Christie 2001, BirdLife International
2004). In een aantal landen zijn met
behoorlijk succes beschermingsmaatrege-
len ingesteld (herintroductieprogramma’s
en oprichten van voederstations), waar-
door een kentering is gekomen in de ster-
ke afname die de soort sinds de negen-
tiende eeuw heeft gekend. Dit is onder
meer het geval in Frankrijk; de populatie
bij onze zuiderburen werd in 2005 op 650
BP geschat (Thiollay 2006).

In Vlaanderen zijn er tegenwoordig acht
aanvaarde gevallen, weergegeven in tabel
1, die betrekking hebben op in totaal 28
vogels (www.bahc.be).

De drie eerste gevallen betreffen vogels
die het slachtoffer werden van afschot,
typisch voor de tijdsgeest en de houding
ten opzichte van grote (roof)vogels des-
tijds. Bij latere waarnemingen ging het
steeds om zichtwaarnemingen.

De eerste drie waarnemingen stammen
van voordat de Europese populatie een
dieptepunt bereikte halverwege de twin-
tigste eeuw. Het is aannemelijk dat, in het
bijzonder in de negentiende eeuw, toen de
populaties in Zuid-Europa nog omvangrijk
waren, Vale Gieren regelmatiger in noor-
delijk Europa terecht kwamen dan de
schaarse gegevens doen vermoeden. Na
de opleving sinds de jaren ’70 worden ook
in Noordwest-Europa en Vlaanderen in
toenemende mate Vale Gieren genoteerd.
Vooral het voorkomen in 2002 (en recent
ook in 2007) is opvallend. Naast de acht
aanvaarde gevallen zijn er nog minstens
acht niet-onderzochte meldingen bekend
uit de periode 1986-2005, de meeste uit
de laatste jaren.

Alle gevallen op één na werden vastgesteld
in het late voorjaar (tweede helft mei –
juni). Dit kan worden verklaard doordat
vogels op voorjaarstrek met zuidelijke
luchtstromen de broedgebieden voorbij-
vliegen. De belangrijkste trekbewegingen
in het voorjaar over de Straat van Gibraltar
(Zuid-Spanje) vinden plaats in mei, met
nog significante bewegingen tot in juni
(Garcia & Bensusan 2006).
Vale Gieren die noordwaarts zwerven zijn
vrijwel steeds jonge vogels. De grote groep
van 15 vogels die van 5 tot en met 8 juni
2002 pleisterde te Huise telde bijvoorbeeld
minstens 6 eerste zomer, 3 tweede zomer
en 4 derde zomer vogels (De Smet et al.

Zeearend Haliaeetus albicilla adult, Oderdelta Polen (Foto: Guy Robbrecht)
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2004). Ook een groep van 18 Vale Gieren in
Nederland in juli 2001 bestond eveneens
voornamelijk uit exemplaren in hun eerste
zomer (Van der Laan 2001). Adulte exem-
plaren zijn jaarrond gebonden aan de ruime
omgeving van de broedplaats (Ferguson-
Lees & Christie 2001). Het duurt vier tot vijf
jaar voor gebroed wordt; tot dan zwerven de
vogels rond (Mebs & Schmidt 2006). Onder
gunstige weersomstandigheden kunnen die
omzwervingen hen tot ver in Noord-Europa
brengen.
Drie van de acht gevallen hebben betrek-
king op vogels die minstens een dag ter
plaatse bleven. In het geval van de groep

van Huise in 2002 was dit het gevolg van
het ontbreken van thermiek door de slech-
te weersomstandigheden. Een langdurig
verblijf kan ook het gevolg zijn van een
aantrekkelijke voedselsituatie, zoals bij de
vogel van Vlierzele (W) in 1986 die tien
dagen op een open stortplaats verbleef.

Het is opmerkelijk dat zeven van de acht
aanvaarde gevallen betrekking hebben op
de provincies West- en Oost-Vlaanderen.

Vale Gieren zijn grote opvallende vogels;
vooral wanneer het gaat om groepen is het
dan ook niet onverwacht dat deze op ver-

scheidene plaatsen worden gesignaleerd.
Dat was het geval in 2002, toen dezelfde
groep gieren vanaf eind mei eerst in
Nederland werd opgemerkt, om vervolgens
ook in Vlaanderen op te duiken (Ebels
2002).

Voor Wallonië zijn totnogtoe vier gevallen
van Vale Gier aanvaard, betrekking hebbend
op in totaal vier vogels (www.bahc.be). In
Nederland werden tot en met 2005 in
totaal 64 vogels aanvaard, het overgrote
deel sinds 1993 (van den Berg & Bosman
1999, van der Vliet et al. 2006).

Het herkomstgebied van Vale Gieren in
Vlaanderen mag worden verondersteld
voornamelijk in Zuidwest-Europa te liggen
(Iberisch Schiereiland en Frankrijk). In de
eerder vermelde groep van 18 exemplaren
in juli 2001 in Nederland bevond zich een
gekleurringde vogel afkomstig uit La Rioja,
Noord-Spanje (Van der Laan 2001). Een
vogel die begin juni 1999 werd waargeno-
men in Zeeland, Nederland, was op het
nest gekleurringd in de Lozère, Zuid-
Frankrijk (Hoekstein 2000). Dat een her-
komst uit Zuidoost-Europa echter niet
mag worden uitgesloten blijkt uit de waar-
neming in april – mei 1993 in Nederland
van een uit het Adriatische Zeegebied
afkomstige vogel die was vrijgelaten in
Noord-Italië in het kader van een herintro-
ductieproject (Van den Berg & Bosman
1999).

Het feit dat twee van de acht aanvaarde
gevallen in Vlaanderen betrekking hebben
op groepen is opmerkelijk maar niet onge-
bruikelijk. De Vale Gier is een sociale soort,
die vrijwel steeds in groepen van enkele
tientallen vogels optrekt (Ferguson-Lees &
Christie 2001).
Vale Gieren die hier terecht komen kunnen
met voedselgebrek te maken krijgen. Het
gebrek aan wilde populaties van grotere
hoefdieren en de zeer strenge hygiënische
standaarden die er voor zorgen dat dood
vee nooit in de weide blijft liggen maken
dat gieren hier amper of niet aan voedsel
kunnen komen. De vogels kunnen welis-
waar enige tijd zonder voedsel (Newton
1979), mede dankzij hun energiebesparen-
de manier van vliegen.

Gezien het bestandsverloop van de jongste
jaren in zuidelijk Europa mag worden ver-
wacht dat in de toekomst nog meer Vale
Gieren zullen opduiken in Vlaanderen. Bij
opmaak van het nummer bleken dit profe-
tische woorden. In juni 2007 hebben we
immers een ongekende influx meege-
maakt, met in totaal enkele honderden
vogels.

Vale Gier Gyps fulvus immatuur (Foto: Patrick Keirsebilck)

Vale Gier Gyps fulvus (Foto: Guy Robbrecht)
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AAaassggiieerr NNeeoopphhrroonn  ppeerrccnnoopptteerruuss

Het verspreidingsgebied van de Aasgier
strekt zich uit van het Middellandse
Zeegebied tot Centraal Azië en India, en zui-
delijk tot in Oost-Afrika. De Europese popu-
latie kent een gefragmenteerde verspreiding
in het zuiden van het continent en telt
3.500-5.600 BP (inclusief Turkije). De popu-
laties in Europa zijn trekvogels, met winter-
kwartieren ten zuiden van de Sahara. De
grootste populaties komen voor in Spanje
(1.300-1.500 BP) en Turkije (1.500-3.000
BP). De voorbije 150 jaar heeft de soort een
aanzienlijke afname gekend, die zich in de
meeste landen (o.a. in Spanje en Turkije) nog
steeds blijkt door te zetten (Hagemeijer &
Blair 1997, Ferguson-Lees & Christie 2001,
BirdLife International 2004). De Franse po-
pulatie vertoont recent een bescheiden
teken van herstel, met 74 BP in 2005
(Thiollay 2006).

In Vlaanderen is er één aanvaard geval in de
periode 1800-2005, met name een adult ex.
over Lier (A) op 15 mei 1994.
(www.bahc.be).

Daarnaast zijn er nog zes andere waarne-
mingen bekend van Aasgier in Vlaanderen
die niet aanvaard of niet onderzocht zijn.
Waarnemingen van Aasgieren in
Noordwest-Europa kunnen worden toege-
schreven aan ‘overshooting’ (het te ver
doorvliegen tijdens de voorjaarstrek) of aan
gunstige weersomstandigheden die zwer-
vende vogels ver buiten het normale ver-
spreidingsgebied brengen, zoals ook bij Vale
Gieren kan gebeuren.

Het enige geval betrof een vogel in adult
kleed. Dit hoeft niet te verbazen aangezien
de meeste onvolwassen exemplaren blijven
rondhangen in Afrikaanse winterkwartieren
tot ze minstens drie of vier jaar oud zijn
(Ferguson-Lees & Christie 2001). Aasgieren
bereiken het adulte kleed pas vanaf hun vijf-
de levensjaar (Forsman 1999).

Uit Wallonië ligt eveneens één aanvaard
geval voor, op 31 mei 1993 te Membach
(Lg).

Aasgieren in België komen wellicht van het
Iberische Schiereiland of Zuid-Frankrijk.

Gezien de ongunstige evolutie van het
broedbestand in de meeste Europese lan-
den, waaronder ook op het Iberische
Schiereiland (BirdLife International 2004),
ligt het niet voor de hand dat in nabije toe-
komst regelmatig Aasgieren zullen opduiken
in onze contreien.

SSllaannggeennaarreenndd CCiirrccaaeettuuss  ggaalllliiccuuss

De Slangenarend komt voor in delen van
Europa, Centraal Azië, het Midden-Oosten
en het Indische Schiereiland. Het Europese
verspreidingsgebied beslaat zuidelijk en
oostelijk Europa; in Rusland dringt de soort
door tot 60° noorderbreedte. Slangenaren-
den zijn trekvogels, die de winter doorbren-
gen ten zuiden van de Sahara. De huidige
Europese populatie telt 8.400-13.000 BP,
met de grootste aantallen in Spanje (2.000-
3.000 BP) en Frankrijk (2.400 BP). De huidi-
ge trend is overwegend stabiel (Hagemeijer
& Blair 1997, Ferguson-Lees & Christie
2001, BirdLife International 2004, Thiollay
2006).

In Vlaanderen zijn er tot en met 2005 12
aanvaarde gevallen. Op één na dateren al
deze gevallen van na 1980. Sinds de jaren
’90 is het aantal gevallen duidelijk toegeno-
men. Mogelijk is dit te wijten aan klimaat-
veranderingen. De Franse populatie is licht
toegenomen (Thiollay & Bretagnolle 2004),
maar ogenschijnlijk niet in die mate dat dit
een dergelijke stijging van het aantal geval-
len in Vlaanderen zou kunnen verklaren.
Naast deze aanvaarde gevallen liggen nog
heel wat waarnemingen voor die niet wer-
den onderzocht of niet werden aanvaard.
Voor de periode 1990-2005 gaat het om

Aasgier Neophron percnopterus adult (Foto: Gerard Mornie)

Slangenarend Circaetus gallicus (Foto: Gerard Mornie)
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niet minder dan 32 gevallen! Maar liefst 26
van deze gevallen komen uit de periode
2000-2005, met een stijgende tendens.
Voor zover kan worden nagegaan gaat het
daarbij in slechts één geval om een niet-
aanvaarde vogel; de rest werd niet ingediend
bij het BAHC. De bereidheid om waarne-
mingen van Slangenarend te documenteren
blijkt sterk te zijn afgenomen. Vermoedelijk
heeft dit te maken met de toename van het
aantal meldingen en een efficiëntere com-
municatie van de meldingen waardoor een
subjectief gevoel ontstaat dat de soort niet
zo zeldzaam is.

De aanvaarde gevallen van Slangenarend
zijn duidelijk geconcentreerd in het late
voorjaar en de zomer (Figuur 5). De vroeg-
ste waarneming dateert van 18 mei 1998 te
Kalmthout (A), de laatste van 8 augustus
1985 te Knokke (W). In geschikte voedsel-
gebieden kunnen de vogels vaak langdurig
blijven pleisteren. Vijf van de 12 aanvaarde
gevallen slaan op vogels die enige tijd ter
plaatse bleven, met een gemiddelde van 21

dagen en met een maximum van 69 dagen,
van 18 mei tot en met 26 juli 1998 te
Kalmthout (A). De overige vier pleisterende
Slangenarenden in Vlaanderen werden alle
vastgesteld op het Groot Schietveld in
Brecht (A). Dit is niet toevallig want hier
bevindt zich de laatste grote populatie
Adders Vipera berus van Vlaanderen
(Bauwens & Claus 1996). Het is intrigerend
hoe Slangenarenden erin slagen om in het
sterk geürbaniseerde Vlaanderen toch nog
de weinige geschikte voedselterreinen te
vinden.
Slangenarenden in Vlaanderen zijn vermoe-
delijk in hoofdzaak onvolwassen vogels die
in het voorjaar, onder invloed van gunstige
weersomstandigheden de broedgebieden
voorbijschieten en in Noordwest-Europa
terechtkomen. Jongere vogels keren later
terug uit de winterkwartieren in Afrika
(Forsman 1999), en de late voorjaarswaar-
nemingen in Vlaanderen sluiten hierbij aan.
Het waarschijnlijke overwicht aan jonge
exemplaren wordt ook bevestigd door het
relatief belangrijke aandeel exemplaren

met een bleke kop onder de in Vlaanderen
waargenomen vogels. Hoewel de leeftijds-
bepaling bij Slangenarend subtieler is dan
dit, wijst een lichtere koptekening meestal
op onvolwassen dieren (Forsman 1999).

Negen van de 12 aanvaarde gevallen stam-
men uit de provincie Antwerpen, wat in
grote mate kan worden verklaard door de
grote heideterreinen te Kalmthout en te
Brecht, die aantrekkelijk foerageergebied
opleveren. Dergelijke terreinen komen ook
voor in de provincie Limburg en het is dan
ook opmerkelijk dat geen enkel aanvaard
geval uit die provincie voorligt.

In Wallonië zijn tot en met 2005 20 geval-
len aanvaard, van in totaal 21 exemplaren.
Ook hier geldt een duidelijke toename van
het aantal gevallen sinds de jaren ’90 (13
aanvaarde gevallen in de periode 1990-
2005) (www.bahc.be). Ondanks de schaarse
waarnemingen uit de 19e eeuw is het aan-
nemelijk dat de soort toen frequenter in
België voorkwam dan tegenwoordig het
geval is: de noordgrens van de Franse broed-
populatie situeerde zich toen op een lijn van
de Calvados tot Frans Lotharingen. Of Sacré
gelijk had dat de soort rond 1850 bij Eupen
(Lg) broedde, is niet meer met zekerheid te
achterhalen, maar onmogelijk is het niet
(van Havre 1928). Tot in de negentiende
eeuw kwam de soort meer noordelijk voor
in Centraal Europa dan nu het geval is, o.a.
tot in Denemarken en Duitsland (Génsbøl
1995, Hagemeijer & Blair 1997).

De herkomstgebieden van Slangenarenden
in Vlaanderen liggen vermoedelijk hoofdza-
kelijk in Spanje en Frankrijk. In Frankrijk
komt de soort noordelijk voor tot in de
omgeving van Orléans (Thiollay &
Bretagnolle 2004).

Het is jammer dat steeds minder waarne-
mers bereid schijnen te zijn om waarnemin-
gen van deze soort te documenteren.
Hierdoor ontstaat een vertekend beeld van
de werkelijkheid. Slangenarend is geen

Slangenarend Circaetus gallicus (Foto: Guy Robbrecht)

STEPPEKIEKENDIEF

2. Voorkomen per maand in de periode 1900-2005 in balken
decade STEPPEKIEKENDIEF

Jan 0
Feb 0
Mar 0
Apr 4

May 4
Jun 0
Jul 1

0

2

4

6

8

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

aa
nt

al
 p

er
 m

aa
nd

Slangenarend

Figuur 5. Voorkomen van Slangenarend Circaetus gallicus in Vlaanderen
per maand van 1900-2005.

Figure 5. Occurrence of Short-toed Eagle Circaetus gallicus in Flanders
per month iduring 1900 - 2005.
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Figuur 6. Voorkomen van Steppekiekendief Circus macrourus in
Vlaanderen per maand van 1900-2005.

Figure 6. Occurrence of Pallid Harrier Circus macrourus in Flanders per
month during 1900 – 2005.
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moeilijk te herkennen soort, zodat het geen
grote inspanning mag zijn om het BAHC te
overtuigen door middel van een degelijke
beschrijving. De soort blijft echter nog
steeds een zeldzaamheid en verwarring met
andere roofvogels, zoals Buizerds Buteo
buteo, is reëel, zeker voor minder ervaren
vogelkijkers.

SStteeppppeekkiieekkeennddiieeff CCiirrccuuss  mmaaccrroouurruuss

De Steppekiekendief is een broedvogel van
steppegebieden van Zuidoost-Europa tot
Azië. Het is een trekvogel, met wintergebie-
den in ten zuiden van de Sahara en het
Indische Subcontinent. De soort kende een
aanzienlijke afname in de loop van de 20ste
eeuw, die onder meer resulteerde in het ver-
laten van een groot deel van het Europese
broedgebied. De huidige populatie in Europa
wordt nog op 310-1.200 BP geschat, vrijwel
allemaal in het Europese deel van Rusland
(300-1 100 BP) (Hagemeijer & Blair 1997,
Ferguson-Lees & Christie 2001, BirdLife
International 2003, BirdLife International
2004).

In Vlaanderen zijn er tot en met 2005 17
aanvaarde gevallen (www.bahc.be). Zeven
van deze gevallen dateren van vóór 1950,
slechts één was een veldwaarneming, de
andere zes afschot. Na 1950 werd de soort
in Vlaanderen niet meer vastgesteld tot
1984. Voor de jaren ’80 liggen in
Vlaanderen twee aanvaarde gevallen voor,
net als voor de jaren’ 90. Voor de periode
2000-2005 zijn er vijf aanvaarde gevallen,
een vrij opmerkelijke stijging.
Naast de aanvaarde gevallen zijn er nog
een aanzienlijk aantal meldingen van
Steppekiekendief die niet werden aanvaard
of onderzocht. In de periode 1986-2005
gaat het om 12 meldingen, waarvan alleen
al vijf in 2005 (Figuur 6). De determinatie
van Steppekiekendieven in juveniel of in
vrouwtjeskleed is niet eenvoudig, zeker in
vergelijking met Grauwe Kiekendief Circus
pygargus. Dit betekent dat een gedetail-
leerde beschrijving nodig is voor een geval
door het BAHC kan worden aanvaard.

In combinatie met de leeftijd valt in tabel
2 het hoge aantal adulte mannetjes op. Op

basis van literatuurvergelijking (Bijlsma
1993, Clarke 1996) met andere Europese
kiekendieven, waaruit blijkt dat er geen
populatieoverschot aan mannetjes
bestaat, mag worden aangenomen dat dit
vooral te maken heeft met de lastigere
determinatie van jonge vogels en/of
vrouwtjes.
Meer dan de helft van de gevallen vond
plaats in de provincie Antwerpen (negen,
waarvan acht in de Kempen). West- en
Oost-Vlaanderen volgen met respectieve-
lijk zes en twee gevallen. Uit de overige twee
provincies liggen geen aanvaarde
Steppekiekendieven voor.

Naast de Vlaamse gevallen zijn er tevens
nog tien aanvaarde gevallen voor het
Waalse Gewest.Vier daarvan dateren uit de
negentiende eeuw, twee uit de jaren ’20 van
de twintigste eeuw en de overige vier uit de
periode 1995-2005 (www.bahc.be).

Er mag worden aangenomen dat de her-
komstgebieden van Steppekiekendieven in
Vlaanderen te vinden zijn in Rusland en
Centraal Azië.

De stijging van het aantal gevallen in
Vlaanderen en België vanaf het begin van de

21e eeuw ligt in de lijn met
wat in de rest van
Noordwest-Europa wordt
vastgesteld.Van de in totaal
27 aanvaarde vogels in
Nederland, bijvoorbeeld,
dateren er 18 van na 1999
(van den Berg & Bosman
1999, van der Vliet et al.
2006).
In Falsterbo in Zuid-

Zweden, een gekende concentratieplaats voor
roofvogeltrek in het najaar, is vanaf 2001
eveneens een duidelijke stijging van het aantal
doortrekkende Steppekiekendieven vastge-
steld. Voor de periode 1973-2005 bedraagt
het gemiddelde totaal aantal najaarstrekkers
daar 2 per jaar; voor 2001-2006 loopt dit op
tot 8,5 (www.skof.be).
Vanaf de tweede helft van de jaren ’90
wordt ook een stijging vastgesteld van het
aantal voorjaarsdoortrekkers via de Straat
van Messina, in Sicilië, Zuid-Italië, een con-
centratieplaats voor roofvogeltrek. Deze
stijging wordt niet louter geweten aan een
betere determinatiekennis (Corso & Cardelli
2004).
Het is niet helemaal duidelijk wat de oor-
zaak zou kunnen zijn van deze significante
stijging van de aantallen doortrekkende
Steppekiekendieven in grote delen van
Europa. Deze toename is in tegenspraak met
de afname die wordt gemeld in de broedge-
bieden. Het Russische broedareaal breidt
zich evenwel in noordelijke richting uit
(BirdLife International 2003), wat de toena-
me in Noordwest-Europa gedeeltelijk kan
verklaren.

SStteeppppeebbuuiizzeerrdd BBuutteeoo  bbuutteeoo  vvuullppiinnuuss

De Steppebuizerd is een ondersoort van de
Buizerd Buteo buteo. Het verspreidingsge-
bied strekt zich uit van Noordoost-Europa
tot in West-Siberië. In tegenstelling tot de
ondersoort B. b. buteo die in Vlaanderen en
een groot deel van Europa broedt, zijn
Steppebuizerds trekvogels over lange
afstand, die overwinteren in Oost- en Zuid-
Afrika (Forsman 1999, Ferguson-Lees &
Christie 2001).

Mannetje Vrouwtje Onbepaald Totaal
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Tabel 2: Leeftijds- en geslachtsverdeling bij aanvaarde gevallen
van Steppekiekendief Circus macrourus in Vlaanderen van  1800

tot 2005.
Table 2: Age and sex distribution for accepted records of Pallid

Harrier Circus macrourus in Flanders from 1800 – 2005.
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In Vlaanderen zijn er twee aanvaarde geval-
len, weergegeven in tabel  1 (www.bahc.be).

Daarnaast ligt nog één ringterugmelding
van een als nestjong geringde
Steppebuizerd voor uit het Waalse Gewest,
op 2 mei 1963 te Sauvenière (N)
(www.bahc.be).

Vooralsnog werden enkel een specimen en
een ringterugmelding van Steppebuizerd in
Vlaanderen aanvaard. Net zoals de vogel in
Wallonië  betreft ook de Vlaamse terugmel-
ding een exemplaar dat in Zweden boven 66°
noorderbreedte als nestjong geringd werd. Dit
is normaal gezien buiten de overlappingszone
met de gewone Buizerd (Dick Forsman in litt.).
De tweede-kalenderjaar Steppebuizerd van
1984 te Beveren (Roeselare) werd dood aan-
getroffen onder een hoogspanningslijn en
werd op 12 juli1983 in Norbotten, Zweden,
als pullus geringd (ring Stockholm 9027182;
66.22 N 23.24 E). Het tweede-kalenderjaar
mannetje dat op 10 juni 1946 te Wijnegem
(A) geschoten werd, wordt tot op heden in de

collectie van het KBIN, Brusssel bewaard. Een
degelijk overzicht van de hoofdcriteria van
Steppebuizerd in de hand staat in
Broekhuysen & Siegfried (1970, 1971) maar
hun onderzoek op Zuid-Afrikaanse overwin-
teraars is wellicht minder goed bruikbaar voor
vogels uit het noordwesten van het broedare-
aal.
Steppebuizerds zijn omwille van intergrada-
tie niet altijd te onderscheiden van Buizerds
van de nominaatvorm. Aan de westgrens
van het broedareaal komen relatief veel
donkere Steppebuizerds voor, wat herken-
ning bemoeilijkt. Daarnaast komen daar ook
Buizerds met Steppebuizerdkenmerken
voor, wat introgressie van genen doet ver-
moeden. De grenzen van het broedareaal
van vulpinus zijn erg variabel: naargelang de
trekomstandigheden worden uitgestrekte
gebieden nu eens bezet en dan weer niet.
Onder meer in Noordoost-Polen schom-
melt het aantal BP van Steppebuizerd sterk
van jaar tot jaar. Dit bemoeilijkt een grondi-
ge studie van vogels in het overlappingsge-
bied (J. Lontkowski, mond. med.). Deze

variabele overlappingszone tussen de
ondersoorten buteo en vulpinus loopt van
Noord-Zweden en –Finland, via de Baltische
staten en Oekraïne tot oostelijk Roemenië
(Alerstam 1990, Ferguson-Lees & Christie
2001). In die zone komen beide taxa en bij-
gevolg ook beide trekgewoonten voor: indi-
viduele exemplaren kunnen zowel naar wes-
telijk Europa trekken als langs de typische
oostelijke route van Steppebuizerd; intrige-
rend zijn terugmeldingen tussen deze twee
uitersten in (Alerstam 1990).
Claims van Steppebuizerd hebben doorgaans
betrekking op rossige exemplaren, die ooste-
lijker voorkomen dan grijsbruine vogels.
Sommige gewone Buizerds zijn rossiger dan
gemiddeld en de enorme variatie in veren-
kleed bij zowel Buizerd als Steppebuizerd
bemoeilijkt de determinatie. De determinatie
van juveniele vogels – die meer kans maken
om bij ons voor te komen – is lastiger dan die
van volwassen exemplaren. Steppebuizerds
zijn niet altijd met zekerheid van Buizerds te
onderscheiden en vooral vogels uit de inter-
gradatiezone stellen problemen (Forsman
1999).

Fotografisch bewijsmateriaal is onontbeerlijk
met het oog op een eventuele aanvaarding
voor elke potentiële Steppebuizerd. Het vin-
den van een geringde buizerd uit gebieden
waar enkel Steppebuizerd wordt geacht te
broeden kan ook een bewijs opleveren.

RRuuiiggppoooottbbuuiizzeerrdd BBuutteeoo  llaaggooppuuss

De Ruigpootbuizerd kent een circumpolaire
verspreiding. Het Europese broedgebied
omvat Noorwegen, Zweden, Finland en
Rusland. Ruigpootbuizerds zijn trekvogels,
Europese vogels brengen de winter door in
Centraal en Oost-Europa. De totale
Europese populatie wordt geschat op
38.000-79.000 BP, waarvan het merendeel
in Rusland. In Zweden is er sprake van een
afname; voor de overige landen worden sta-
biele aantallen opgegeven (Kjellén & Roos
2000, Ferguson-Lees & Christie 2001,
BirdLife International 2004).

RUIGPOOTBUIZERD

1. Voorkomen per decade 1950-2005 (beginnend vanaf juli) in balken
vanaf juli Ruigpootbuizerd
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Figuur 7. Aantal gegevens van Ruigpootbuizerd Buteo lagopus per winter
(aanvaarde gevallen en niet-onderzochte meldingen) in Vlaanderen van

1950-2005.
Figure 7. Number of instances of Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
per winter (accepted records and unchecked reports) in Flanders during

1950 - 2005.
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Figuur 8. Voorkomen van Ruigpootbuizerd Buteo lagopus in Vlaanderen
per decade van 1950-2005.

Figure 8. Occurrence of Rough-legged Buzzard Buteo lagopus in
Flanders per decade during 1950 - 2005.

Ruigpootbuizerd Buteo lagopus op kadaver Everzwijn Sus scrofa, Polen (Foto: Yves Adams)
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Op basis van fragmentarische historische
gegevens (de Selys 1842, Van Havre 1928,
database G. De Smet) blijkt dat de soort in
Vlaanderen nooit een algemene wintergast is
geweest. In sommige jaren traden wel invasies
op, en kwam de soort minstens lokaal talrijker
voor. ‘Invasies’ worden veroorzaakt door
regelmatig optredende bevolkingsexplosies
of voedseltekorten. Een ‘influx’, daarentegen,
wordt door speciale weersomstandigheden
veroorzaakt. Het onderscheid is in de praktijk
vaak moeilijk te maken (van den Berg &
Bosman 1999).
De Ruigpootbuizerd bereikt in Vlaanderen de
zuidwestelijke grens van zijn wintergebied. De
soort kan hier als matig zeldzaam worden
beschouwd. In de periode 1950-2005 zijn ten
minste 634 gegevens bekend. De soort is een
buitenbeentje in dit artikel, aangezien zij heel
wat algemener is dan de andere behandelde
soorten en in de vermelde tijdspanne niet
voortdurend een beoordeelsoort was. Tot en
met 1966 en in de periode 1980-2000 werd
de soort enkel geregistreerd. Vanaf 1967 tot
en met 1979 waren Ruigpootbuizerds in
Vlaanderen aan homologatie onderworpen,
en sinds 2001 is dit opnieuw het geval. De
reden waarom de soort vanaf 2001 is te
homologeren is het potentieel hoge aantal
determinatiefouten (De Smet et al. 2004).
Sinds de Ruigpootbuizerd opnieuw een
beoordeelsoort is geworden is het overigens
opmerkelijk hoe weinig waarnemingen wor-
den voorgelegd aan het BAHC.

Voor de analyse van deze soort is gebruik
gemaakt van een combinatie van door het
BAHC aanvaarde gevallen en niet-onderzoch-
te meldingen. Het meerekenen van deze laat-
ste is opportuun gezien Ruigpootbuizerds in
een aanzienlijk deel van de periode 1950-
2005 niet te homologeren waren en ook
omdat tijdens perioden van homologatie heel

veel waarnemingen niet voor onderzoek wor-
den ingediend. Hoewel de verwaarlozing van
niet-onderzochte meldingen een onvolledig
beeld geeft, bestaat het risico dat de opname
van een ongekend aantal verkeerd gedetermi-
neerde Buizerds de gegevens vertekent.
In figuur 7 is het aantal gegevens te zien in de
periode 1950-2005. Ze zijn gegroepeerd per
winterhalfjaar om invasiewinters tot hun
recht te laten komen.
Tot de tweede helft van jaren ’70 werd de
soort slechts in lage aantallen gemeld, met
maximum negen vogels per winter. In de win-
ter 1978-1979 is dan plots een markante stij-
ging waar te nemen, met in totaal 34 exem-
plaren. Daarop kende de soort een duidelijk
talrijker voorkomen in Vlaanderen. Er lijkt zich
zelfs tijdelijk een cyclisch patroon af te teke-
nen met piekaantallen om de drie tot vijf
jaren. In 1997-1998 werden nog hoge aantal-
len opgetekend. Sindsdien zijn de aantallen
opmerkelijk gedaald, met een vrij constant
laag niveau van 10-16 meldingen per winter.
Figuur 7 toont overeenkomsten met de evo-
lutie van najaarstrekkers langs Falsterbo in
Zuid-Zweden in de periode 1942-1997
(Kjellén & Roos 2000).Tot in de jaren ’70 wer-
den hier in verhouding lage aantallen gemeld,
met een dieptepunt in de jaren ’50, wat voor-
namelijk wordt geweten aan overdadig pesti-
cidengebruik en menselijke vervolging. Na
een tijdelijke piek in de jaren ’70 en ‘80 is er
tot op heden sprake van een dalende trend
(Kjellén & Roos 2000, Karlsson 2004). Dit zien
we ook aan de Vlaamse cijfers. Aanvankelijk
liepen beide trends gedurende een aantal
jaren tamelijk synchroon, maar geleidelijk is
daar verandering in gekomen, waarbij piekja-
ren in Falsterbo niet noodzakelijk hogere aan-
tallen in Vlaanderen opleveren. De hoge aan-
tallen in (vooral) de winters 1996-1997 en
1997-1998 passen niet in het algemene
beeld. In Falsterbo waren de najaren van 1996

en 1997 immers zwak. Zeker voor wat 1996-
1997 betreft mag worden aangenomen dat
de influx veroorzaakt werd door het uitzon-
derlijk strenge winterweer, waardoor veel
vogels werden verdreven uit meer noordelijke
en/of oostelijke overwinteringsgebieden. De
dalende trend in Falsterbo en het lage aantal
juveniele vogels (Kjellén 1998, Kjellén & Roos
2000) wordt geweten aan lage reproductie
ten gevolge van het feit dat de populaties van
kleine knaagdieren, zoals lemmingen, sinds
1982 niet meer hebben gepiekt. Dit wordt
gelinkt aan een hoge begrazingsdruk door
Rendieren Rangifer tarandus in noordelijk
Scandinavië.

Figuur 8 toont het voorkomen doorheen het
jaar. Waarnemingen vanaf april zijn dubieus,
maar zeker niet onmogelijk: in 2004 bleef een
overwinterende vogel tot 3 mei aanwezig te
Verrebroek (O). In de besproken periode zijn
geen aanvaarde of niet-onderzochte meldin-
gen bekend tussen begin mei en begin sep-
tember.

De ruimtelijke verspreiding in Vlaanderen
toont met name een concentratie in de lager
gelegen gebieden en in de Kempen (Figuur 9).
In Vlaanderen blijken hoofdzakelijk jonge
vogels te worden waargenomen. Dit mag
worden verwacht gezien het feit dat we ons
hier aan de uiterste grens van het winterge-
bied bevinden. In Noord-Amerika is vastge-
steld dat jonge mannetjes het verst wegtrek-
ken en adulte vrouwtjes het minst ver
(Wheeler 2003). Er is geen reden om aan te
nemen dat dat in Europa anders zou zijn.
Waarnemingen van adulten hebben vaak
betrekking op exemplaren die plaatstrouw
zijn aan een bepaald overwinteringsgebied en
daar jaar na jaar naar terugkeren. De sterke
influx in de winter 1996-1997 telde een flink
aandeel adulte vogels. Dit is ongewoon en
vermoedelijk eveneens een aanwijzing dat de
grote aantallen toen een gevolg waren van
het uitzonderlijk strenge winterweer.

Ruigpootbuizerds die in Vlaanderen (een deel
van) de winter doorbrengen zijn zeldzaam.
Dergelijke vogels kunnen echter wel een
opmerkelijke trouw aan hun winterplaats ver-
tonen. Te Oudenburg/Stalhille (W) overwin-
terde vermoedelijk dezelfde vogel van 1984-
1985 tot en met 1991-1992.

De exemplaren in Vlaanderen zijn vermoede-
lijk vooral van Noorse herkomst, gezien de
hoofdzakelijk zuidelijke en zuidoostelijke trek-
richting van Scandinavische vogels (Gensbol
1995, Ferguson-Lees & Christie 2001,
LWVT/SOVON 2002).
De gestage dalende trend in Falsterbo doet
vermoeden dat Ruigpootbuizerds in de toe-
komst in Vlaanderen zeldzaam zullen blijven.Figuur 9. Verspreiding van Ruigpootbuizerd Buteo lagopus in Vlaanderen in 1950-2005.

Figure 9. Distribution of Rough-legged Buzzard Buteo lagopus in Flanders in 1950-2005.
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De ligging aan de rand van het verspreidings-
gebied en de onaantrekkelijkheid van het
sterk geürbaniseerde landschap voor deze
liefhebber van open ruimte dragen hier verder
toe bij. In Noord-Frankrijk is de afname van
het aantal overwinteraars nog duidelijker dan
in Vlaanderen (Rapports ornithologiques du
littoral Flandres-Boulonnais).

In Wallonië is de Ruigpootbuizerd nog zeldza-
mer dan in Vlaanderen. Een uitzondering hier-
op wordt gevormd door de winter 1986-
1987, toen in het Waalse landsgedeelte in
totaal 64 exemplaren werden waargenomen,
het merendeel in de provincie Luxemburg
(Watelet 1990).
Ook in Nederland is er een afnemende trend
(Bijlsma et al. 2001, www.sovon.nl).

Het is belangrijk dat waarnemers die in de
toekomst Ruigpootbuizerds waarnemen in
Vlaanderen hiervan een verslag opstellen en
overmaken aan het BAHC. De soort is tegen-
woordig immers behoorlijk zeldzaam en ver-
warring met Buizerd komt vaak voor.

SScchhrreeeeuuwwaarreenndd AAqquuiillaa  ppoommaarriinnaa

De Schreeuwarend komt voor in Centraal en
Oost-Europa. Het is een trekvogel, met win-
terkwartieren in Zuidoost-Afrika. De Europese
populatie telt 14.000-19.000 BP, met de
belangrijkste aantallen in Wit-Rusland (3
200-3 800 BP), Letland (2 800-5 200 BP) en
Roemenië (2 500-2 800 BP). Er is recent spra-
ke van een lichte tendens tot afname van de
Europese populatie (Ferguson-Lees & Christie
2001, BirdLife International 2004).
In Vlaanderen zijn er twee aanvaarde gevallen,
weergegeven in tabel  1 (www.bahc.be).

Naast deze aanvaarde gevallen liggen nog een
aantal niet-aanvaarde of niet-onderzochte
meldingen voor (minstens acht uit de periode
1986-2005).

Het lage aantal aanvaarde gevallen van
Schreeuwarend illustreert de determinatie-
moeilijkheden die gelden voor het trio
Schreeuwarend/ Bastaardarend/ Steppearend
A. pomarina / clanga / nipalensis .Veel waar-
nemingen in Vlaanderen hebben immers
betrekking op (hoog) overvliegende vogels die
niet altijd degelijk kunnen worden bestudeerd
en/of gefotografeerd.

Het is opmerkelijk dat het aantal aanvaarde
gevallen van Schreeuwarend opmerkelijk
lager ligt dan van Bastaardarend, hoewel de
eerste soort op Europese schaal veel alge-
mener is. De verklaring ligt mogelijk in het feit
dat de Bastaardarend in zeer klein maar regel-
matig aantal overwintert ten zuidwesten van
de broedgebieden, waardoor het iets waar-
schijnlijker is dat de soort bij ons terecht
komt.

Voor Wallonië liggen vier aanvaarde gevallen
voor. Slechts één daarvan dateert van na
1950.

Het herkomstgebied van Schreeuwarenden
bij ons ligt zeer waarschijnlijk in Centraal en
Oost-Europa. Ondanks de lichte neiging tot
afname van de Europese populatie blijft er
een gerede kans dat in de toekomst
Schreeuwarenden in Vlaanderen zullen opdui-
ken als dwaalgast, zeker gezien het om een
lange afstandstrekker gaat. Het is hierbij ver-
meldenswaardig dat in 2004-2005 een kop-
pel Schreeuwarend heeft gebroed in Oost-
Frankrijk (Thiollay 2006,
www.ornithomedia.com).

BBaassttaaaarrddaarreenndd AAqquuiillaa  ccllaannggaa

De Bastaardarend is te vinden vanaf oostelijk
Europa tot in oostelijk Siberië en overwintert
in het Midden-Oosten, Zuid-Azië en oostelijk
Afrika. Zeer kleine aantallen blijven ook in
Zuid-Europa (o.a. Camargue in Zuid-
Frankrijk). In het Europese deel van het ver-

spreidingsgebied gaat de soort al sinds lange
tijd achteruit; de totale populatie in Europa
wordt op amper 810-1.100 BP
geschat(Rusland 600-800 BP en Wit-Rusland
150-200 BP) (Hagemeijer & Blair 1997,
Ferguson-Lees & Christie 2001, BirdLife
International 2004).
In Vlaanderen zijn er zeven aanvaarde geval-
len, weergegeven in tabel  1 (www.bahc.be).
Naast de aanvaarde gevallen zijn er nog een
aantal niet-aanvaarde en niet-onderzochte
meldingen (minstens drie in de periode 1986-
2005).
Uit de literatuur blijkt dat voorjaarstrek
plaatsvindt in februari – april (Ferguson-Lees
& Christie 2001, Mebs & Schmidt 2006); de
twee gevallen in februari – maart passen hier-
in. De drie najaarsgevallen (oktober – novem-
ber) vallen binnen de najaarstrekperiode (sep-
tember – november volgens de literatuur:
Ferguson-Lees & Christie 2001, Mebs &
Schmidt 2006).

Bastaardarenden in Vlaanderen zijn steevast
jonge vogels (< 4 KJ).

Zoals blijkt uit tabel 1 blijven
Bastaardarenden in Vlaanderen vaak gedu-
rende enige tijd pleisteren.

Voor Wallonië liggen drie aanvaarde gevallen
voor (www.bahc.be).

Het gaat zeer waarschijnlijk om vogels op trek
tussen Oost-Europa en de wintergebieden in
zuidelijk Europa (Frankrijk en Noord-Italië).
Gezien de ongunstige situatie van de soort in
de broedgebieden is het niet waarschijnlijk
dat het zeer zeldzame statuut van de
Bastaardarend in Vlaanderen snel zal veran-
deren.

SStteeppppeennaarreenndd AAqquuiillaa  nniippaalleennssiiss

De Steppenarend komt voor vanaf het uiter-
ste zuidoosten van Europa tot in China en

Bastaardarend Aquila clanga juveniel (Foto: Gerard Mornie) Steppenarend Aquila nipalensis, India (Foto: Guy Robbrecht)
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Mongolië. Het is een trekvogel, met winterge-
bieden in Afrika, het Midden-Oosten en het
Indische Subcontinent. De Europese popula-
tie is sinds het begin van de twintigste eeuw
met vermoedelijk ruim 50 % afgenomen,
waardoor de westgrens van het verspreidings-
gebied ca. 1.000 kilometer oostwaarts is
opgeschoven. De Europese populatie wordt
nog op 5.000-20.000 BP geschat, op enkele
na alle in Rusland. De soort is als broedvogel
uitgestorven in Oekraïne (Hagemeijer & Blair
1997, Ferguson-Lees & Christie 2001, BirdLife
International 2004, Mebs & Schmidt 2006).

In Vlaanderen is er van 1800 tot 2005 één
aanvaard geval: een 2 KJ vogel van 18 tot 26
juni 1998 te Moerbeke (O) (www.bahc.be).
Dit is ook het enige Belgische geval.

Daarnaast zijn er nog twee niet-aanvaarde
gevallen. Eén daarvan betreft een vogel die
van 14 tot en met 27 december 1983 werd
gezien te Mol (A), en die vervolgens van 10
januari tot 7 februari 1984 over de grens in
Nederland werd waargenomen. Het BAHC
oordeelde dat de vogel uit gevangenschap
afkomstig was, maar in Nederland werd de
vogel wel formeel als wild aanvaard.

Gezien de flinke afname van de meest nabije
populaties ligt het niet binnen de verwachtin-
gen dat in de nabije toekomst nog veel
Steppenarenden zullen opduiken in
Vlaanderen.

SStteeeennaarreenndd AAqquuiillaa  cchhrryyssaaeettooss

De Steenarend komt voor in grote delen van
het noordelijke halfrond, in Noord-Amerika,
Europa,Azië en Noord-Afrika. In Europa wordt
de populatie geschat op 8.400-11.000 BP,
met de grootste aantallen in Noorwegen
(860-1.040 BP), Spanje (1.300-1.300 BP) en
Turkije (2.000-3.000 BP). De Europese popu-
laties zijn grotendeels stabiel of toenemend
(Hagemeijer & Blair 1997, Ferguson-Lees &
Christie 2001, BirdLife International 2004).
In Vlaanderen zijn er tien aanvaarde gevallen,
weergegeven in tabel  1 (www.bahc.be).

Daarnaast zijn er alleen al in de periode 1986-
2005 nog minstens 10 niet-aanvaarde of
niet-onderzochte meldingen in Vlaanderen.

Zeven van de tien Steenarenden werden voor
1950 geschoten. Toen dook de soort wellicht
iets regelmatiger in Vlaanderen op dan nu het
geval is. Sinds 1988 is er geen enkel aanvaard
geval.
Het is opvallend dat het in minstens drie
gevallen om adulte vogels ging. Slechts één
vogel was met zekerheid een eerstejaars. Men
zou verwachten dat een groter percentage
van de waarnemingen op jonge vogels betrek-
king zou hebben. Met uitzondering van de

meest noordelijke broedplaatsen zijn adulte
Steenarenden immers standvogels, terwijl
jonge vogels zich tot meer dan 2.000 kilome-
ter van de geboorteplek kunnen verplaatsen
(Ferguson-Lees & Christie 2001, Mebs &
Schmidt 2006).

Slechts één vogel bleef meerdere dagen ter
plaatse.

Uit de rest van België zijn er nog twee aan-
vaarde gevallen, telkens één in Wallonië en in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(www.bahc.be).

Steenarenden in Vlaanderen zouden uit
Scandinavië of uit de Alpen kunnen komen. In
Falsterbo,Zuid-Zweden, zijn Steenarenden op
najaarstrek zeldzaam, met gemiddeld slechts
twee vogels per najaar in de periode 1973-
2006 (www.skof.se). Gezien de stabiele of
toenemende populaties in de meeste
Europese landen zou mogen worden ver-
wacht dat Steenarenden iets frequenter
opduiken bij ons, maar misschien is ons land-
schap te versnipperd.
Toch kunnen ze zich vestigen in eerder onver-
wachte gebieden zoals Skane in het uiterste
zuiden van Zweden met reeds minstens 6-8
BP in 2001 (Mebs & Schmidt 2006) en
Noord-Denemarken met sinds 1999 één BP
(Knudsen et al. 2000).

DDwweerrggaarreenndd HHiieerraaeeeettuuss  ppeennnnaattuuss

Dwergarenden komen voor vanaf Zuid-
Europa en Noord-Afrika tot in oostelijk Azië.
Het is een trekvogel, die de winter doorbrengt
ten zuiden van de Sahara en op het Indische
Subcontinent. De Europese populatie telt
4.400-8.900 BP, met de grootste aantallen in
Spanje (2.905-3.378 BP), Portugal (300-
1.000 BP) en Rusland (800-1.500 BP).De aan-
tallen blijken vrij stabiel te zijn, hoewel in de

soort in Centraal Europa zeer zeldzaam is
geworden (Hagemeijer & Blair 1997,
Ferguson-Lees & Christie 2001, Martí & del
Moral 2003, BirdLife International 2004).
In Vlaanderen zijn er vier aanvaarde gevallen,
weergegeven in tabel  1 (www.bahc.be).

Naast deze aanvaarde meldingen liggen nog
een heel aantal niet-aanvaarde of niet-onder-
zochte meldingen voor. Voor de periode
1986-2005 gaat het om ten minste 19 geval-
len. Dit hoge aantal meldingen staat in schril
contrast met het enkele aanvaarde geval voor
diezelfde periode. Bij niet-aanvaarde gevallen
kunnen gelijkende soorten niet worden uitge-
sloten. Veel meldingen werden niet gedocu-
menteerd bij het BAHC. Door het hoge aan-
tal meldingen ontstaat bij waarnemers
immers verkeerdelijk de indruk dat de soort
niet zo zeldzaam is.

Drie van de vier gevallen hebben betrekking
op onvolwassen exemplaren. Het najaarsge-
val van een vogel in zijn eerste kalenderjaar
moet het resultaat zijn van dispersie na het
uitvliegen.
In Wallonië werden drie gevallen aanvaard
(www.bahc.be).

Dwergarenden in Vlaanderen zijn vermoede-
lijk afkomstig van de omvangrijke stabiele
Franse en Spaanse populaties. In Frankrijk is
de soort wel verdwenen uit de broedgebieden
het dichtst bij België, zoals de Lorraine en de
Champagne (Thiollay & Bretagnolle 2004). In
1995 werd een broedgeval vastgesteld in
Duitsland en sinds kort telt men opnieuw 1-3
BP in Oostenrijk (Mebs & Schmidt 2006).
Dwergarenden zijn makkelijk te verwarren
met andere roofvogelsoorten, met name
Buizerd, Zwarte Wouw Milvus migrans en
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus. Een
degelijke documentatie, bij voorkeur voorzien
van fotografisch bewijsmateriaal, is dan ook

Dwergarend Hieraeetus pennatus adult lichte fase (Foto: Gerard Mornie)
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een must voor alle waarnemingen van
Dwergarend in Vlaanderen.

Er zijn twee kleurfasen bij de Dwergarend: in
westelijk Europa behoort ca. 80 % van de
vogels tot de lichte fase, terwijl dat meer naar
het oosten ca. 60 % is (Forsman 1999).

HHaavviikkaarreenndd HHiieerraaeeeettuuss  ffaasscciiaattuuss

De Havikarend kent een verbrokkeld broed-
voorkomen van het westelijke Middellandse
Zeegebied tot in Zuidoost-Azië.De populatie-
trend in Europa is al een hele tijd negatief, en
de totale populatie wordt geschat op amper
920-1.100 paren, waarvan het merendeel in
Spanje (650-713 BP) (Ferguson-Lees &
Christie 2001, BirdLife International 2004).

In Vlaanderen zijn er vier aanvaarde gevallen,
weergegeven in tabel  1 (www.bahc.be).
Daarnaast zijn er nog drie niet-aanvaarde of
niet-onderzochte meldingen (VLAVICO
1989).

Alle aanvaarde gevallen van Havikarend in
Vlaanderen dateren uit het voorjaar en de
zomer. Het ging steeds om jonge vogels. Dat
hoeft niet te verwonderen gezien adulte
vogels territoriaal zijn op de broedplaats.
Jonge vogels kunnen flinke omzwervingen
maken (Hagemeijer & Blair 1997, Ferguson-
Lees & Christie 2001).

Naast de vier gevallen in Vlaanderen liggen
voor België nog drie aanvaarde gevallen voor
uit het Waalse Gewest, waaronder eveneens
een geval uit 2004.

De herkomstgebieden van Havikarenden in
Vlaanderen liggen vermoedelijk in het
Iberisch Schiereiland en Zuid-Frankrijk. Dit
laatste werd bevestigd door de waarneming
van een gekleurringde vogel te Harchies (H) in
Wallonië van 28 tot 30 oktober 2004; dit
exemplaar was in 2003 geringd in het depar-
tement Bouches du Rhônes in Frankrijk. De
Franse broedpopulatie telde 28 BP in 2004
(Thiollay 2006).

IIJJssllaannddss  SSmmeelllleekkeenn Faallccoo  ccoolluummbbaarriiuuss  ssuubbaaee--
ssaalloonn

Het Smelleken komt voor over het ganse
noordelijk halfrond, met in totaal negen
ondersoorten. In het grootste deel van Europa
komt de ondersoort F. c. aesalon voor. In
Ijsland broedt de ondersoort subaesalon, met
een geschatte populatie van 1.000-2.000 BP.
De winterkwartieren liggen in Ierland en het
westen van Groot-Brittannië (Ferguson-Lees
& Christie 2001, BirdLife International 2004).

In Vlaanderen zijn er vijf aanvaarde gevallen,

weergegeven in tabel  1 (www.bahc.be).

Alle gevallen dateren uit maanden oktober
tot januari.
Drie van de vijf gevallen zijn in West-
Vlaanderen, wat niet hoeft te verwonderen in
het licht van noordwestelijke herkomst.

Het is opmerkelijk dat alle gevallen werden
genoteerd tussen 1980 en 1991.

IJslandse Smellekens zijn enkel in de hand met
zekerheid te herkennen aan hun grotere
afmetingen. Het hoeft dan ook niet te verba-
zen dat alle aanvaarde gevallen van deze
ondersoort betrekking hebben op ringvang-
sten, waarbij de vogels konden worden geme-
ten. Zoals wel vaker het geval is met moeilijk
te determineren ondersoorten is het voorals-
nog onduidelijk met welke frequentie dit
taxon in Vlaanderen voorkomt. De vijf geval-
len dienen dan ook geïnterpreteerd te worden
als een bewijs van voorkomen maar geenszins
als een maatstaf voor zeldzaamheid.
Uit Nederland zijn zes gevallen bekend (Van
den Berg & Bosman 1999).

Niet alle Smellekens met grote afmetingen
komen uit IJsland.Vogels uit het uiterste noor-
den van Groot-Brittannië (Shetland- en
Orkney-Eilanden en noorden van Schots vas-
teland) hebben immers waarden die binnen
de afmetingen van subaesalon vallen
(Forsman 1999, Heavisides 2002).
Voorzichtigheid is bovendien geboden omdat
een drietal ondersoorten theoretisch als
dwaalgast in aanmerking komen. Garner
(2002) bespreekt de verenkleedkenmerken
van de nominaat F. c. columbarius uit Noord-
Amerika. Minstens voor het eerste Belgische
geval, op 7 december 1980 te Merkem, is de
link met IJsland echter bewezen, aangezien de
vogel daar in juni 1982 dood werd terugge-
vonden (Van den Steen et al. 1986).

GGiieerrvvaallkk FFaallccoo  rruussttiiccoolluuss

De Giervalk in de arctische delen van Noord-
Amerika, Europa en Azië voor. In de winter
trekt een klein deel van de populatie zuid-
waarts. In Europa komen 1.300-2.300 BP voor
(Ferguson-Lees & Christie 2001, BirdLife
International 2004).

In Vlaanderen is er één aanvaard geval in de
periode 1800-2005: een adult vrouwtje,
geschoten te De Panne (W) op 15 april 1900.
(www.bahc.be).
Dit enige aanvaarde geval is inmiddels al meer
dan een eeuw oud. Er zijn nog een aantal
andere meldingen van Giervalk bekend, maar
net als bij andere grote valkensoorten, zoals
Lannervalk Falco biarmicus en Sakervalk Falco
cherrug, is het de jongste jaren vrijwel onmo-

gelijk geworden om ontsnapte valkeniersvo-
gels uit te sluiten. Het gaat daarbij soms ook
om hybriden of terugkruisingen tussen ver-
schillende soorten. Onder ideale waarne-
mingsomstandigheden is dat te merken aan
tam gedrag of de aanwezigheid van riempjes
e.d. aan de poten. Helaas blijft de herkomst
en/of de determinatie in veel gevallen onze-
ker. Naast een aanzienlijk aantal bewezen val-
keniersvogels komen wellicht af en toe dwaal-
gasten voor.

Het herkomstgebied van Giervalken in
Noordwest-Europa ligt in de eerste plaats
vermoedelijk in Scandinavië. Een deel van de
vogels is waarschijnlijk echter afkomstig uit
Groenland, te herkennen op basis van het
witte verenkleed (Forsman 1999). Op zes
aanvaarde gevallen in Nederland in de perio-
de 1800-1998 behoorden er twee tot deze
witte vorm (Van den Berg & Bosman 1999).
Ook de vogel van De Panne (W) betrof een
wit exemplaar.

OOpprrooeepp

Van de meeste soorten die in dit artikel wor-
den besproken werden in Vlaanderen meer
meldingen geclaimd dan degene die hier wor-
den opgesomd.Wanneer deze waarnemingen
niet worden ingestuurd bij het BAHC kunnen
zij niet worden beoordeeld. Dat is jammer
want daardoor ontstaat een beeld van de sta-
tus van de betrokken soorten dat niet hele-
maal met de werkelijkheid strookt. Een aantal
waarnemers stuurt zelden of nooit documen-
tatie in, nogal eens als reactie op een afgewe-
zen waarneming. Voor een aantal soorten,
zoals Slangenarend en Steppekiekendief
speelt het vermoedelijk mee dat deze soorten
tegenwoordig minder zeldzaam lijken. Ook al
komen deze soorten recent iets frequenter
voor, het zijn en blijven onvervalste zeld-
zaamheden, die documentatie verdienen.
Wij zouden dit artikel dan ook willen beëin-
digen met een oproep om waarnemingen
van zeldzame (roof)vogels zo goed mogelijk
te documenteren en in te dienen bij het
BAHC.

DDaannkkwwoooorrdd

Dank aan Gerald Driessens en Marieke
Berkvens voor de onmisbare hulp bij het
aanmaken van de figuren en tabellen.
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Gunter De Smet

In dit artikel wordt op basis van alle beschikbare historische gegevens
het voorkomen geschetst van zeldzame roofvogelsoorten in
Vlaanderen. Hierbij wordt naast het aantal aanvaarde gevallen de
spreiding in de tijd gegeven en de aantalsevolutie.

RRaarree  bbiirrddss  ooff  pprreeyy  iinn  FFllaannddeerrss  ((BBeellggiiuumm))..  
In this article the status is outlined, using all available historical data,

of all rare raptor species in Flanders. As well as the number of accept-
ed records, the distribution and the change in numbers is given

RRaappaacceess  rraarreess  eenn  FFllaannddrree  ((BBeellggiiqquuee))
Cet article, basé sur toutes les donnes historiques disponibles, esquis-
se le statut de rapaces rares en Flandre.  Outre les cas acceptés, il
montre la répartition temporelle et l'évolution des effectifs.  

SSaammeennvvaattttiinngg  ––  AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé
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bepalen van een algemene code voor roof-
vogeltrek voor heel Vlaanderen is niet rea-
listisch. Dat bleek recent nog, bij de
Buizerdtrek van half oktober 2006. Op ver-
schillende telposten in het oosten van
België werden 100 – 200 ex. roofvogels
geteld (een code 8 of  9 in de voorspelling),
in West-Vlaanderen slechts enkele (code 4
of 5).
Dit alles betekent zeker niet dat de inspan-
ningen van de VWG ZW-Vlaanderen voor
niets zijn geweest. Ze hebben de betrokken-
heid bij het fenomeen enorm gestimuleerd,
de discussie omtrent de invloeden op roof-
vogeltrek elk seizoen opnieuw aangewak-
kerd en bovendien tot andere inzichten
geleid.
De roofvogeltrekvoorspellingen gebeuren
vanaf 2007 op een meer interactieve
manier op het Natuur.Forum West-
Vlaanderen (www.natuur-forum.be >
Vogeltrek Zuid-West-Vlaanderen >
Voorspellingen vogeltrek 2007).

BBeellaannggrriijjkkssttee  ffaaccttoorreenn

Voor het bepalen van de aanvoer van roof-
vogels heb je referentiepunten nodig. In het
najaar kunnen we daarvoor vooral terugval-
len op de trektelresultaten in Falsterbo,
omdat die dagelijks via de website
www.skof.se/fbo/index_e.html beschikbaar
komen. De aantallen die daar gezien worden
gelden als een goede indicatie voor het

roofvogelpotentieel dat onderweg is, maar
niet alle in dat deel van Zweden overste-
kende roofvogels worden er geteld. Met
name bij rugwind steken ze over een breder
front over (Karlsson 2004). Ook exemplaren
met een meer noordoostelijke herkomst
kunnen ons bereiken. Of en hoe ze bij ons
geraken is van een aantal factoren afhanke-
lijk. In de eerste plaats is het soort-gerela-
teerd, omdat niet elke soort in staat is in
dezelfde tijd dezelfde afstand te overbrug-
gen en omdat hun trekroute en gedrag niet
in dezelfde mate beïnvloed worden door de
weersomstandigheden. In het algemeen
geldt echter dat een oostelijke, liefst zuid-
oostelijke wind de route van de roofvogels
naar de lage landen zal afbuigen, waarbij de
windkracht bepaalt in welke mate dat
gebeurt. Kleinere en thermiekafhankelijke
roofvogels, zoals respectievelijk Sperwer
Accipiter nisus en Buizerd Buteo buteo,
zullen zich makkelijker en verder op laten
stuwen dan betere vliegers als Wespendief
Pernis apivorus en Rode Wouw Milvus mil-
vus.
Voor het voorspellen van zichtbare trek van
Buizerd (bij kwantitatieve voorspellingen
samen met Sperwer toch de belangrijkste
soort) dienen in volgorde van prioriteit de
volgende uitgangspunten te worden
gehanteerd:

1. In welke mate is er sprake van aanvoer
van trekkers en/of is een trekkerspotentieel

Topdagen voor zichtbare roofvogeltrek zijn
in België en Nederland schaars. Vele dagen
en uren moeten op de telpost worden door-
gebracht, om zo nu en dan van echt spekta-
kel getuige te kunnen zijn. Voor veel voge-
laars is het daarom verleidelijk om zich te
richten op prognoses van goede trek, vooral
wanneer de te verwachten piek buiten het
weekend blijkt te vallen.
Vanuit de Natuurpunt VogelWerkGroep
ZW-Vlaanderen ontwikkelde Yann Feryn in
2001, op basis van zijn ervaringen en de
gegevens die hem ter beschikking stonden,
een mathematisch model om in het najaar
roofvogeltrek kwantitatief te voorspellen. In
situaties waarbij alles meezat kwamen de
voorspellingen uit. Het grootste succes
vormt wat dat betreft 9 oktober 2002, toen
op basis van zijn verwachtingen vele telpos-
ten in Vlaanderen gelijktijdig bezet werden
en er indrukwekkende aantallen roofvogels
werden gezien. De zeer gunstige weersver-
wachtingen kwamen uit en volgden op een
driedaagse massale passage in Zuid-
Zweden. Op basis van die omstandigheden
kon het feitelijk niet mis gaan.
Later volgden ook de nodige dompers.
Omdat de weersverwachtingen niet uitkwa-
men, omdat de verplaatsingssnelheid niet
correct werd ingeschat en omdat het
gewicht van de parameters en hun onder-
linge interactie niet in balans waren.
Misschien is de aanvoer en het aanwezige
potentieel van roofvogels binnen het model
niet leidend genoeg en weegt het weer te
zwaar door. Immers, de weersomstandighe-
den kunnen nog zo goed zijn, zonder aan-
voer leidt het nergens toe. Andersom, als er
op overbrugbare afstand veel trekvogels
aanwezig zijn, kunnen ook minder gunstige
omstandigheden, of kortstondige weersver-
beteringen, interessante verplaatsingen
teweeg brengen.
De VWG ZW-Vlaanderen is er steeds duide-
lijk over geweest dat het model zich voort-
durend in een experimentele fase bevond en
dat er op grond van nieuwe informatie aan
gesleuteld zou kunnen worden. Achteraf
moet worden vastgesteld dat niet alle voge-
laars zich dat voldoende gerealiseerd heb-
ben. De voorspelde codes werden te makke-
lijk als voldongen feit aangenomen.
In 2006 werden de voorspellingen geschre-
ven op kleinere schaal: ze beperkten zich tot
Zuid-West-Vlaanderen. De omvang van het
gebied waar de prognoses zich in eerste in-
stantie op richtten is dan ook een ander las-
tig punt binnen de opzet gebleken. Het
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in de omgeving aanwezig?
2. In welke mate zullen de voorspelde
windkracht en windrichting de route naar
de Lage Landen afbuigen?
3. In welke mate hebben de voorspelde
weersomstandigheden invloed op de ver-
plaatsingssnelheid?
4. In welke mate hebben de voorspelde
weersomstandigheden invloed op het zicht
van de waarnemers?

WWeeeerr

Zwakke tot matige tegenwind en een wol-
kendek geven de indruk dat ze op roofvogel-
trek van positieve invloed zijn, maar in wer-
kelijkheid zullen ze de trek vooral beter
zichtbaar maken, omdat die zich lager en
tegen een gunstigere achtergrond manifes-
teert. Wanneer de weersomstandigheden
voor trek optimaal zijn, verloopt die zo hoog
dat daar in het veld minder van te zien is.
Het belang van thermiek voor (kwalitatieve)
roofvogeltrek wordt ook wel overschat.
Diverse soorten valken en goede vliegers als
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus,
Zwarte Wouw Milvus migrans, Rode Wouw
en Visarend Pandion haliaetus verplaatsen
zich vaak in actieve vlucht en kunnen der-
halve al vroeg in de ochtend overtrekken. En
ook Buizerden zullen, als de trekdrang groot
genoeg is, soms in grote aantallen actief
flappend doorkomen of gebruik maken van
stevige wind uit een gunstige richting. Wat
dat betreft lijkt juist een gebrek aan wind
(windstil weer) een nadeel te zijn. Onder
zonnige omstandigheden zoeken dan welis-
waar veel roofvogels het luchtruim op, maar
het blijft vaak bij wat gelummel en gebuitel,
zonder dat noemenswaardige afstanden
worden overbrugd.
Het is een logische reactie om bij naderend
onweer de telpost te verlaten. Toch zijn dit
bij uitstek momenten om hoge trek uitge-
kristalliseerd te zien in de vorm van inval-
lende vogels. Bij de ontwikkeling van dat
onweer, dus de fase die aan het onweer zelf
vooraf gaat, ontstaat over het algemeen
sterke thermiek. Bedenk daarbij echter dat
de trekkende roofvogels zich op dat
moment al in de hogere luchtlagen zullen
bevinden en dat de roofvogels die gretig
omhoog cirkelen mogelijk plaatselijke
vogels zijn.

SSnneellhheeiidd

Het tempo waarin roofvogels zich tijdens de
trek verplaatsen verschilt sterk naargelang
soort en situatie.Vogels die de najaarstrek al
vroeg in ‘hun’ seizoen aanvatten lijken over
het algemeen weinig haast te hebben en
wisselen dagen met trek over grotere
afstand af met rustdagen. Latere vertrekkers

zijn doelgerichter en efficiënter in het berei-
ken van de overwinterings- of broedgebie-
den.
Buizerden en Wespendieven die vanuit
Noord-Europese broedgebieden bij het ver-
strijken van het seizoen en onder invloed
van de weersomstandigheden eenmaal
‘gelanceerd’ zijn, laten zich nauwelijks nog
ophouden. Wellicht ook omdat deze soor-
ten vanwege hun voedselkeuze onderweg
minder makkelijk nog hun energiereserves
aanvullen. Slechts ongunstige weersom-
standigheden kunnen de trek dan nog stag-
neren of vertragen, maar in tegenstelling tot
wat vaak wordt aangenomen lijken de
nachttemperaturen dan hooguit een onder-
geschikte rol te spelen.
Door de verplaatsingen van Buizerden na
trekpieken in Falsterbo via www.trektel-
len.nl te volgen kon worden vastgesteld dat
de vogels het noorden van Vlaanderen
(afstand circa 800 km) bij krachtige rugwind
al na twee dagen kunnen bereiken. Bij min-
der sterke wind, maar goede thermiek zal
dat eerder op de derde dag zijn. Een omslag
in de weersomstandigheden kan echter tot
dagenlange vertragingen leiden. Zo duurde
het in het najaar van 2006 ruim een week
eer een cohorte Buizerden vanuit Noord-
Nederland Vlaanderen bereikte.

NNiieeuuwwee  iinnzziicchhtteenn

Dankzij onderzoek met gezenderde roofvo-
gels ontstaan nieuwe inzichten met betrek-
king tot het verloop van roofvogeltrek. Een
goede indruk van soortspecifiek trekgedrag
bieden de resultaten van de Grauwe
Kiekendieven Circus pygargus die in 2005
en 2006 in het noorden van Nederland en

Duitsland gezenderd werden. De resultaten
zijn op de voet te volgen op www.grauwe-
kiekendief.nl. In 2006 werden vijf exempla-
ren met succes in het project betrokken. Eén
van de vogels, een mannetje, legde in 23,5
uur 1125 km af.Voor zover de onderzoekers
konden nagaan was dit een absoluut record
voor een roofvogel. Zij vonden in de litera-
tuur een Slechtvalk Falco peregrinus die
met 1045 afgelegde km op één dag op de
tweede plaats komt, op afstand gevolgd
door een Visarend die 681 km wist te over-
bruggen. De onderzoekers stellen dat het
haast niet anders kan dan dat deze Grauwe
Kiekendief ook ’s nachts heeft doorgevlo-
gen.

Het trekverloop van gezenderde Bruine
Kiekendieven en Wespendieven vanuit
Groot-Brittannië wordt in kaart gebracht op
de website www.roydennis.org. Van een
gezenderde Noord-Schotse Wespendief
ontving men op 14 oktober 2006 om 4.00
uur ’s ochtends een signaal boven de
Middellandse Zee tussen Mallorca en Ibiza.
De vogel bevond zich de dag erop tegen de
avond al boven de Sahara in het zuiden van
Algerije en had daarmee een afstand van
682 km overbrugd. Broer of zus legde in
minder dan drie dagen een afstand van 905
km af, waarbij onder vrij slechte weersom-
standigheden de Pyreneeën en de
Middellandse Zee tussen Spanje en Algerije
werden overwonnen. De dag erop werd nog
eens 503 km afgelegd, vervolgens 500 km in
twee dagen en daarna 813 km in anderhal-
ve dag. Ook hier spreekt de onderzoeker de
veronderstelling uit dat ’s nachts is doorge-
vlogen.
Beide Wespendieven kenden vanuit

Sperwer Accipiter nisus op doortrek bij Falsterbo (Foto: Guy Robbrecht)
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Schotland overigens een trage start. In de
eerste drie weken na hun vertrek slenterden
ze als het ware over betrekkelijk korte
afstanden naar het Europese vasteland.
Daarna veroorloofde een van de vogels het
zich om vanaf Cap Gris-Nez via de Ardennen
naar Zwitserland te vliegen, om vervolgens
langs de Franse Rivièra naar Spanje te trek-
ken. Geleidelijk kregen beide Wespendieven
echter steeds meer haast.Waar zee en woe-
stijn moeten worden overwonnen is dat ook
pure noodzaak.

NNaacchhtteelliijjkkee  ttrreekk

Over nachtelijke trek van roofvogels is nog
maar weinig bekend. Eigen waarnemingen
van trekkende Grauwe Kiekendieven en
Zwarte Wouwen (massaal!) bij het eerste
daglicht bij Eilat (Israël) en van Bruine
Kiekendieven bij het ochtendgloren al zeer
hoog boven Nederland of Vlaanderen,

vormden aanleiding voor een oproep via het
internetforum Belgian Birds. Daarin werd
gevraagd om gegevens met betrekking tot
nachttrek van roofvogels. Het leverde
slechts twee concrete reacties op:

Nicolas Selosse: “Gedurende onze laatste
trip in Andalucia, begin september 2006,
hebben we op de telpost van Algarrobo
(tussen Algeciras en Tarifa) twee
Slangenarenden gezien rond middernacht.
Ze kwamen heel laag over en konden her-
kend worden dankzij de volle maan. Ze
namen de bekende trekroute (zoals de roof-
vogels die ‘s morgens trokken) om naar
Afrika over te steken.”

Stijn Leestmans: “Verleden jaar twee weken
gaan trektellen bij Eilat, Israël. We zagen
daar ’s avonds roofvogels die nog super-
hoog zaten. Zo zijn we twee keer getuige
geweest van trek tot ver na zonsondergang.
En ik spreek dan niet over kleine aantallen,
maar over duizenden roofvogels (ongeveer
5000 / uur). Aan Amrams Pillars hebben we
twee avonden duizenden Steppebuizerds
met onder meer Zwarte Ooievaars,
Aasgieren, Steppearenden en Visarenden
zien doortrekken. Zelfs toen het te donker
werd om ze met het blote oog nog te onder-
scheiden, vlogen ze op een paar honderd
meter hoogte (je had zelfs je verrekijker
nodig om de ooievaars en arenden eruit te
halen) en ze leken niet echt van plan te
dalen.”

Marc Herremans vulde later aan: “Over de
Sahara in Mauritanië zagen we alles wat
actief flapt van de ochtendschemering tot
in het donker ‘s avonds (van Visarend tot
Boomvalk via kiekendieven en Dwerg-
arend). 

In het boek Vogeltrek over Nederland con-
stateert Leo Linnartz dat op ochtenden na
een goede trekdag van Bruine Kiekendieven
al vroeg noemenswaardige passage van
deze soort kan optreden. Een verklaring
daarvoor zou natuurlijk ook kunnen zijn dat
het vogels betreft die ’s nachts hebben
doorgevlogen, om de gunstige omstandig-
heden optimaal te benutten.
Op de Nederlandstalige versie van de web-
site Eaglewatch (http://www.eaglewatch.nl)
wordt gemeld dat Amerikaanse trektellers,
tijdens nachtelijke observatie’s van uilen,
twee Blauwe Kiekendieven Circus cyaneus
waarnamen bij Cape May Point in New
Jersey. Tevens merkten ze Smellekens Falco
columbarius en Amerikaanse Torenvalken
Falco sparverius op, die in de ochtendsche-
mering al een eind onderweg waren over
Delaware Bay.
Nog concreter is een tabel van DeCandido
et al.Aan de hand van literatuuronderzoek is
een overzicht samengesteld van roofvogel-
soorten waarvan nachtelijke migratie is
vastgesteld. Daarin worden uit het West
Palearctisch gebied genoemd: Wespendief
(voorjaar, overbrugging van 250 – 300 km,
van Afrika naar Italië), Bruine Kiekendief
(voorjaar, overbrugging van 300 km, van
Afrika via Malta naar Italië), Smelleken
(voorjaar/najaar, overbrugging van 400-800
km, respectievelijk van IJsland naar Groot-
Britannie en boven het Europees vasteland)
en Slechtvalk (najaar, overbrugging van 800
km, van Vietnam naar Borneo).
Ook Balkansperwer Accipiter brevipes kan
onder bepaalde omstandigheden 's nachts
gaan trekken, soms massaal, zo werd in
Israël met radar vastgesteld (Stark & Liechti
1993).
Onderzoek met gezenderde roofvogels zal
de komende jaren ongetwijfeld nog veel
meer onthullen omtrent trekgedrag en
nachtelijke trek. Wat de effectiviteit betreft
kan zendering geprefereerd worden boven
ringonderzoek, hoewel beide methoden
elkaar natuurlijk aanvullen.

TTrreekkkkaalleennddeerr

Om in staat te zijn trekprognoses te maken
is een goede kennis van het migratieverloop
en de status van de diverse soorten een ver-
eiste. Als referentiekader heb ik daarom een
roofvogeltrek-kalender samengesteld, die
poogt in één oogopslag de trekintensiteit
van de diverse soorten in voor- en najaar
weer te geven. De basisgegevens zijn met
toestemming van de initiatiefnemers van de
website www.trektellen.nl onttrokken aan
hun database. De absolute getallen betreft
de opgetelde decadetotalen van alle inge-
voerde telposten in België en Nederland in
de jaren 2000 – 2006. Ter verduidelijking:

Wespendief Pernis apivorus vrouwtje, Falsterbo augustus 2007 (Foto: Wouter Faveyts)

Even triest als befaamd is het geval van
een gezenderde juveniele Wespendief,
die in 2002 op weg van Engeland naar
het Europees vasteland door slecht
weer op drift raakte en noodgedwongen
vijf dagen en nachten onder erbarmelij-
ke omstandigheden in de lucht bleef.
Daarbij werd minimaal 1400 km afge-
legd, maar door pogingen om zwaar
weer te omzeilen waarschijnlijk veel
meer. De Azoren werden gemist en uit-
eindelijk koersend richting Noord-
Afrika is de Schotse hooglander op 300
km afstand van Madeira in de
Atlantische Oceaan omgekomen. Dit
voorbeeld markeert op bizarre wijze het
trekvermogen van Wespendieven.
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wanneer voor Buizerd onder de tweede deca-
de van oktober 32.205 staat aangegeven, dan
wil dit zeggen dat op alle aan www.trektel-
len.nl gekoppelde Belgische en Nederlandse
telposten, in de betreffende decade, voor die
zeven jaar samen zoveel exemplaren van de
soort zijn geteld. Voor een zo betrouwbaar
mogelijk beeld zijn de percentages gecorri-
geerd voor de geleverde telinspanning (het
totale aantal teluren) in de betreffende deca-
de. In de laagseizoenen voor roofvogeltrek
leidt dat bij sommige zeldzame roofvogels
(zie o.a. Zeearend) echter tot een instabiel
beeld: een vogel meer of minder bij een lage
telinspanning maakt al snel een groot ver-
schil.Voor de zeldzame soorten en vooral dan
nog in decades met weinig teltijd lopen we
tegen de nuttige grens van het cijfermateriaal
aan. Wees daar bij het raadplegen van de
kalender op voorbedacht.

De roofvogeltrek verloopt in het voor- en
najaar zowel in kwalitatief als in kwantitatief
opzicht nogal verschillend. In het najaar trek-
ken aanzienlijk meer roofvogels (zichtbaar)
over de Lage Landen dan in het voorjaar. Een
van de verklaringen daarvoor is natuurlijk, dat
zich onder het najaarspotentieel de jonge
vogels van het voorbije broedseizoen bevin-
den. Bovendien speelt de voorjaarstrek zich
door de frequentere meewindsituaties vaak
hoger af en zijn de vogels dan meer geneigd
ook onder minder goede weerscondities te
vliegen. Daardoor zal een groter deel aan de
aandacht ontsnappen. Buizerd en Sperwer
nemen tezamen trouwens het overgrote deel
van dat verschil tussen voorjaar en najaar
voor hun rekening.
Bruine Kiekendief, Grauwe Kiekendief en
Zwarte Wouw worden juist in de lentemaan-
den aanmerkelijk meer gezien dan in de
herfst. Bij de eerste soort geldt dit vooral voor
de kuststreken.

Bij het beoordelen van trektelgegevens kun-
nen we niet om het bestaan van determina-
tie- en interpretatieproblematiek heen. Niet
alle tellers zijn even beslagen in het herken-
nen van roofvogels. Het jaarlijkse ritueel dat
al in maart heel stellig Wespendieven wor-
den geclaimd is daar een voorbeeld van.
Buizerden kunnen in die periode al in
behoorlijke aantallen doortrekken en wor-
den vooral bij tegenwind makkelijk verward
met Wespendieven, doordat de kop dan ver-
der buiten de schouders uitsteekt en de
vleugels omlaag worden gehouden om bij te
sturen. Omgekeerd zullen in de tweede helft
van september, wanneer hoofdzakelijk nog
onvolwassen Wespendieven doortrekken,
exemplaren gemist worden omdat zij door
de kortere staart en bredere vleugels juist
voor Buizerden worden aanzien.
Wanneer moet een hoog cirkelende roofvo-

gel als trekker worden beschouwd? Daar
bestaan geen echte spelregels voor, omdat
elke situatie anders is. Het komt vooral aan
op de routine en het realiteitsbesef van de
waarnemer, waarbij kennis van het door-
trekverloop een waardevol goed kan zijn.
Vroeg in het voorjaar dient men bijvoor-
beeld bedacht te zijn op het feit dat plaat-
selijke Buizerden bij goed weer erg actief
worden en hoog in de lucht schijngevechten
uitvoeren, waarbij niet op een kilometertje
gekeken wordt.
Ongetwijfeld moet ook een aanzienlijk per-
centage Haviken Accipiter gentilis aan
interpretatiefouten worden toegeschreven.
Het is op z’n minst opmerkelijk dat gemid-
deld per najaar slechts 35 exemplaren over
Falsterbö worden geteld (in 2006 zelfs maar
1 ex.!), terwijl juist de Scandinavische vogels
als trekker wordt beschouwd. De
Nederlandse en Belgische populatie zou,
uitzwervende jonge vogels buiten beschou-
wing gelaten, puur uit standvogels bestaan.
Haviken glijden soms zeer hoog af, om ver-
volgens laag en ongezien weer terug te
keren. Ook zal wel eens een fors
Sperwerwijfje voor een Havik worden aan-
zien. Het gaat echter weer te ver om de
trends voor deze soort daar geheel en al aan
toe te schrijven.

In de kalender wordt de grens tussen voor-
jaars- en najaarstrek getrokken tussen
december/januari en juni/juli. Vooral wat het
jaarbegin betreft is dat niet altijd correct (zie
bespreking trekverloop).

Hieronder geven we per decade waar nodig
wat achtergronden bij de kalender.
Aangehaalde waarnemingen en dagtotalen
zijn puur illustratief bedoeld, zonder de
intentie te hebben compleet te zijn. Als
belangrijkste bronnen voor de voorbeelden
en vergelijkingen gelden de website
www.trektellen.nl, LWVT /SOVON 2002,
de jaargangen 1986-2005 van
Oriolus/Natuur.oriolus en VLAVICO 1989.
Wanneer gesproken wordt van een record,
betreft het dus alleen genoemde bronnen.
Voorts dient benadrukt te worden dat de
LWVT-gegevens, die betrekking hebben op
de jaren 1976 – 1993, tamelijk systema-
tisch werden verzameld, terwijl de telme-
thodes op de posten die hun resultaten op
www.trektellen.nl invoeren, nogal uiteenlo-
pen. Ook het gebruik van steeds betere
optiek zou bij de vergelijking tussen oudere
en jongere gegevens een factor van belang
kunnen zijn.

Ondanks deze randbemerkingen geeft de
kalender minimaal de grote lijnen van het
roofvogeltrekverloop weer.

VVEERRLLOOOOPP  VVOOOORRJJAAAARRSSTTRREEKK

JJaannuuaarrii::
In januari vinden weinig echte trekactivitei-
ten plaats. De aanwezige wintergasten en
standvogels kunnen onder invloed van het
voedselaanbod en de weersomstandighe-
den eerder gaan zwerven. Bij plotseling
invallende of lang aanhoudende (strenge)
vorst en/of sneeuwval kan zelfs noemens-
waardige zuidwaartse trek van BBuuiizzeerrddeenn,
SSppeerrwweerrss en BBllaauuwwee  KKiieekkeennddiieevveenn ontstaan.
Zo werden tijdens een vorstvlucht op 4
januari 1997 (de dag van de laatste
Elfstedentocht) 30 Blauwe Kiekendieven
geteld langs Scheveningen (NL). Mannetjes
(al dan niet in volwassen kleed) zijn dan
gewoonlijk in de meerderheid, omdat die
gemiddeld noordelijker overwinteren dan
vrouwtjes.

FFeebbrruuaarrii::
Ook in wintermaand februari staan de trek-
activiteiten van roofvogels aanvankelijk nog
op een laag pitje. Cirkelende BBuuiizzeerrddeenn zijn
dan vaak rondlummelende plaatselijke
vogels. In de tweede en derde decade kan,
wanneer het voorjaar vroeg z’n intrede
doet, op zonnige dagen een toenemend
aantal echte trekkers worden vastgesteld.
Het ‘golfje’ RRooddee  WWoouuwweenn in de tweede
decade is vrij opvallend. Waarschijnlijk
houdt dat verband met de aankomst op 
de broedplaatsen in Duitsland en de
Ardennen, aangezien de Zweedse vogels
later passeren.

MMaaaarrtt::
Eerste decade:
De ontwikkeling van roofvogeltrek hangt
nog sterk af van de lengte van de winter. Bij
relatief hoge temperaturen komen soorten
als BBuuiizzeerrdd duidelijk in beweging.

Tweede decade:
Half maart komt traditioneel de eerste
voorjaarsgolf RRooddee  WWoouuwweenn tot een climax.
Niet voor niets valt voor deze soort het dag-
record voor de Lage Landen op 15 maart
1988. Er trokken toen niet minder dan 38
ex. over Geleen (NL). Dit aantal, samenval-
lend met plotselinge gunstige trekomstan-
digheden in Zuidwest-Europa, is daarvoor
en daarna nooit meer bij benadering
gehaald.
Ook de voorjaarstrek van BBuuiizzeerrddeenn bereikt
nu, mits de winter niet lang aanhoudt, z’n
hoogtepunt. Op binnenlandse telposten
kunnen enkele tientallen exemplaren per
dag worden waargenomen. Het contrast
met het najaar zal echter groot blijven.
Van HHaavviikk en SSlleecchhttvvaallkk  lijken voor een deel
lokale vogels in de statistieken te sluipen.
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Derde decade:
De hoogste telpostaantallen voor BBuuiizzeerrdd
blijven in het voorjaar over het algemeen
onder de 100 ex. steken. Een van de uitzon-
deringen vormt 126 ex. op 25 maart 2006
over de Landschotse Heide bij Middelbeers
(NL), op voor dat jaar de eerste vorstvrije
dag met wat zon.
Het doortrekverloop van TToorreennvvaallkk  Falco
tinnunculus komt op een niveau dat tot de
derde decade van april gelijk zal blijven.
BBrruuiinnee  KKiieekkeennddiieevveenn (volgens Vogeltrek over
Nederland eerst de adulte mannetjes, ver-
volgens de adulte vrouwtjes en als laatste
de onvolwassen vogels), BBllaauuwwee
KKiieekkeennddiieevveenn, SSppeerrwweerrss en SSmmeelllleekkeennss
komen in (sterk) toenemende mate door.
Voor de zeer gespreid doortrekkende
SSlleecchhttvvaallkk geeft www.trektellen.nl als dag-
record in het voorjaar: 5 ex. op 21 maart
1996 te Breskens (NL).
De algehele roofvogeltrek zal zich in kwan-
titatief opzicht tussen 20 maart en 20 april
vrij gelijkmatig voltrekken: tussen de 11 en
15% van alle roofvogels komt nu per tien-
daagse periode door.

AApprriill::
Eerste decade:
Het dagrecord voor VViissaarreenndd staat in het
voorjaar op 8 ex. op 06 april 2002 over de
Strabrechtse Heide (NL). Op het eerste
gezicht vrij opmerkelijk, aangezien de voor-
jaarspiek voor deze soort pas twee tot drie
decades later valt, maar voor het oostelijke
binnenland ligt de piek al begin april.
Mogelijk betreft het dan voornamelijk
vogels die de kortste route richting de
broedgebieden in Scandinavië volgen.

Tweede decade:
Meer en meer soorten mengen zich in het
debat. Het aantal doortrekkende BBuuiizzeerrddeenn
loopt echter zienderogen terug. De echte
trekkers betreft later in het seizoen nage-
noeg uitsluitend nog onvolwassen vogels.
Evenals in het LWVT-boek (periode 1976 –
1993) toont BBrruuiinnee  KKiieekkeennddiieeff twee door-
trekgolven: een bescheiden piek begin april
(toegeschreven aan adulte vogels uit
Nederland en Duitsland) en een grote eind
april/eerste helft mei (onvolwassen vogels
en adulte exemplaren met Noord-Europa
als bestemming).
Een zelfde vergelijking suggereert voor de
GGrraauuwwee  KKiieekkeennddiieeff een vroegere door-
komst: de eerste exemplaren bereiken nu in

de tweede week van april de Lage Landen,
tegenover eind april in de jaren tachtig.

Derde decade:
De toptijd is aangebroken voor heel wat
soorten.Aantallen van 29 SSmmeelllleekkeennss  op 25
april 2005 langs Eemshaven (NL) en 24
BBoooommvvaallkkeenn Falco subbuteo op 27 april
1987 langs Scheveningen (NL) illustreren
hoe intensief deze valkensoorten op goede
dagen langs de kust kunnen passeren. In het
binnenland is een vijftal trekkers op een dag
al vermeldenswaard.
ZZwwaarrttee  WWoouuww is in deze periode ruim dub-
bel zo sterk vertegenwoordigd als RRooddee
WWoouuww. Op 29 april 2003 werd in Lier (A)
met 7 Zwarte Wouwen het Vlaamse dagre-
cord gevestigd.
Het betreft de laatste goede decade voor
SSppeerrwweerrss, waarvan de late exemplaren in de
eerste helft van mei de noordelijke broed-
gebieden bereiken.
In de meeste jaren worden in de laatste
dagen van april de eerste WWeessppeennddiieevveenn
opgemerkt; vroegere claims zijn doorgaans
onterecht en zouden best goed gedocu-
menteerd worden, liefst met foto’s.

MMeeii::
Eerste decade:
Zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve
zin de topdecade in het voorjaar! Een dag
met tien tot zelfs dertien overtrekkende
roofvogelsoorten op één locatie is begin
mei haalbaar.
Respectievelijk 128 en 156 BBrruuiinnee
KKiieekkeennddiieevveenn op 03 mei 1994 en 10 mei
2001 langs Breskens (NL) spreken natuur-
lijk tot de verbeelding. Voor Vlaamse
begrippen is 40 ex. op 10 mei 1981 langs
de Westkust en 33 ex. op 07 mei 2000 over

Smelleken Falco columbarius mannetje (Foto: Guy Robbrecht)

Buizerd Buteo buteo (Foto: Gerard Mornie)
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Zandvoorde (W) al uitzonderlijk. Voor het
binnenland gelden in het voorjaar maxima
van 10-15 ex. op een dag als bijzonder, met
enkele uitschieters boven de 20 ex.
Afdrijving en stuwing door krachtige oos-
telijke wind kan in deze periode, vooral aan
de kust, ook tot grote aantallen leiden van:

ZZwwaarrttee  WWoouuww: 6 ex., 01 mei 2005,
Breskens (NL); 6 ex., 01 mei 2005,
Strabrechtse Heide Eindhoven (NL); 6 ex.,
08 mei 1998, Zandvoorde (W).
RRooddee  WWoouuww: 8 ex., 04 mei 2003,
Zonnebeke (W): Vlaams dagrecord
BBllaauuwwee  KKiieekkeennddiieeff: 16 ex., 06 mei 2000,
Knokke (W): Vlaams dagrecord.
GGrraauuwwee  KKiieekkeennddiieeff: 8 ex., 02 mei 1990,
Breskens (NL); 10 ex., 08 mei 2006,
Eemshaven (NL); 7 ex., 04 mei 1995,
Zandvoorde (W); 6 ex., 02 mei 1990,
Knokke (W)
TToorreennvvaallkk: 86 ex., 03 mei 1994, Breskens
(NL); 106 ex., 02 mei 1990, Breskens (NL)
BBoooommvvaallkk: 22 ex., 03 mei 1994, Breskens
(NL); 26 ex., 01 mei 2005, Breskens (NL)
RRooooddppoooottvvaallkk Falco vespertinus: 12 ex., 05
mei 1990, Eemshaven (NL)

De Belgische en Nederlandse
WWeessppeennddiieevveenn arriveren in deze decade,
waarvan de broedvogels vrijwel onmiddel-
lijk hun territoria betrekken.

Tweede decade:
Op zich kan het na al dat roofvogelgeweld
van begin mei alleen nog maar minder.Toch
valt er nog genoeg leuks te beleven. Zo kun-
nen, met name bij oostenwind, nu ook
Scandinavische WWeessppeennddiieevveenn  bij ons
doorkomen, soms in opmerkelijke aantal-
len: op 13, 14 en 15 mei 1980 trokken ruim
250 ex. over Echt (NL), op 12 mei 1993 50
ex. over Tessenderlo (L), op 18 mei 1997 36
ex. over Tienen (Vl.B) en op 20 mei 1997 56
ex. over Zwijnaarde (O).

Waarnemingen van 7 VViissaarreennddeenn op 11
mei 1993 langs Breskens (NL) en 28
Smellekens op 15 mei 2005 langs
Eemshaven (NL) illustreren dat deze soor-
ten nog goed vertegenwoordigd kunnen
zijn. Voor de RRooooddppoooottvvaallkk behoort 12 ex.
op 14 mei 1992 langs Breskens (NL) tot de
dagmaxima die de database van www.trek-
tellen.nl ons oplepelt.
Vanaf deze periode kan soms alweer zuid-
waartse trek van (in ieder geval BBllaauuwwee en
GGrraauuwwee) KKiieekkeennddiieevveenn worden geregis-
treerd, vermoedelijk naar aanleiding van
mislukte broedsels.

Derde decade:
Voor Wespendief met 45,1% de belangrijk-
ste voorjaarsdecade. Bij (zuid)oostenwind
kunnen van enkele soorten langs de kust
opmerkelijke aantallen worden genoteerd,
zoals 18 RRooooddppoooottvvaallkkeenn bij Breskens (NL)
op 21 mei 1992 en 299 WWeessppeennddiieevveenn over
Rottumeroog (NL) op 31 mei 1992. Een
memorabele dag was vooral 24 mei 1989,
toen bij Eemshaven (NL) 117 BBrruuiinnee
KKiieekkeennddiieevveenn, 8 GGrraauuwwee  KKiieekkeennddiieevveenn, 171
Wespendieven en 6 ZZwwaarrttee  WWoouuwweenn over-
trokken. Daarnaast mag het telresultaat van
75 Wespendieven op 28 mei 1992 over
Zandvoorde (W) niet onvermeld blijven.

JJuunnii::
Met juni breekt een schemerperiode tussen
de voorjaars- en de najaarstrek aan, maar
van echte trek zal, afgezien van enkele
BBoooommvvaallkkeenn  en WWeessppeennddiieevveenn, weinig spra-
ke meer zijn.

VVEERRLLOOOOPP  NNAAJJAAAARRSSTTRREEKK

JJuullii::
In de laatste decade van juli lijkt voor een
aantal soorten wat meer trekactiviteit op
gang te komen. Een aantal BBoooommvvaallkkeenn,
TToorreennvvaallkkeenn en kiekendieven kan, onder

invloed van negatieve broedresultaten
en/of voedseltekort, in de loop van juli
gaan uitzwerven. Bovendien kan er sprake
zijn van dispersie van jonge vogels. In som-
mige jaren komt al wel zuivere trek van
Nederlandse en Belgische adulte
WWeessppeennddiieevveenn voor.

AAuugguussttuuss::
Eerste decade:
De trek van BBoooommvvaallkkeenn en volwassen
WWeessppeennddiieevveenn uit de Lage Landen komt
merkbaar op gang.

Tweede decade:
Realistisch beschouwd de decade waarin
de najaarstrek aanvangt. De aantallen lig-
gen nog laag, maar er mogen al meer soor-
ten worden verwacht. Bij BBrruuiinnee
KKiieekkeennddiieevveenn betreft het voornamelijk
juveniele vogels, die hoofdzakelijk de kust-
lijn volgen. Vooral Wespendief doet het
met 18,4 % al goed. Gezien de nog lage
trekdrang leveren dagen met somber weer
niet veel op.

Derde decade:
Het gemiddelde vertrek van de GGrraauuwwee
KKiieekkeennddiieeff kan van jaar tot jaar tot twee
weken verschillen. Onderzoek met gezen-
derde vogels heeft uitgewezen dat vroege
vertrekkers over het algemeen kortere
afstanden per dag afleggen over een langer
traject, waarbij ze regelmatig een meer-
daagse tussenstop maken om te jagen. Bij
een later vertrek verloopt de trek meer
gehaast en gericht. Per saldo komen ze uit-
eindelijk vrijwel gelijktijdig in de overwin-
teringsgebieden aan.
Iets vergelijkbaars geldt ook voor
WWeessppeennddiieevveenn, waarvan juvenielen veel
later vertrekken, maar dankzij een meer
rechtstreekse koers – voor Zweedse vogels
via Italië – rond dezelfde tijd in de
Afrikaanse overwinteringsgebieden aanko-

Grauwe Kiekendief Circus pygargus (Foto: Guy Robbrecht)
Boomvalk Falco subbuteo adult met prooi, Uitkerke (W)

(Foto: Koen Verbanck)
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men als adulten, die de route via Spanje
prefereren.

SSeepptteemmbbeerr::
Eerste decade:
Een boeiende decade, zowel wat aantallen
als soorten betreft. Tien tot twaalf soorten
op een telpost is haalbaar en in het binnen-
land zullen op zonnige dagen enkele tiental-
len roofvogels eerder regel dan uitzondering
zijn.
Met een toenemend aandeel WWeessppeennddiieevveenn
uit Noord-Europa groeit met oostenwind de
kans op een passerend Falsterbo-busje, dat
de smalle oostelijke hoofdbaan heeft gemist.
Zo werden op 01 september 2005 71
Wespendieven geteld over de Mechelse
Heide (L) en op 05 september 2004 62
exemplaren over Eygelshoven (NL). Nog
spectaculairder was de trek van
Wespendieven op 04 september 2002 over
de Ringselvennen bij Budel-Dorplein (NL),
toen binnen drie kwartier circa 145 ex.
(waaronder een groep van tachtig) in zuid-
westelijke richting de Belgische grens over-
trokken. Het betrof die dag een smalle trek-
baan van Twente, via Nijmegen naar Budel.
Sterke doortrek van Wespendieven is bij ons
echter zeker geen jaarlijks verschijnsel!
Het afgetekende dagrecord voor BBoooommvvaallkk
(67 exemplaren langs Scheveningen (NL) op
07 september 1988) past mooi binnen het
kalenderbeeld. Ruim 36% van alle
Boomvalken trekt namelijk in de eerste
twee decades van september door.

Tweede decade:
De WWeessppeennddiieevveenntrek heeft nog hoofdzake-
lijk betrekking op onvolwassen vogels. De
doortrek van VViissaarreennddeenn neemt lichtjes af,
maar dat neemt niet weg dat dagtotalen
van 8 ex. op 13 september 1989 over Dieren
(NL) en 5 ex. op 18 september 1993 over
Gent (O) er mogen zijn. Het totaal van 30
BBrruuiinnee  KKiieekkeennddiieevveenn op 18 september 1993
over Harelbeke (W) geeft al aan dat ook
deze soort halverwege deze maand sterk
doorkomt.

Derde decade:
In kwantitatief opzicht voltrekt de roofvo-
geltrek zich gedurende de hele maand sep-
tember op een gelijk niveau, met een door-
komst van 6 tot 7% van alle roofvogels per
decade. Eind september is er sprake van een
zekere scheiding tussen twee belangrijke
doortrekperiodes in: die van de typische
zomerroofvogels en van de soorten die
nagenoeg jaarrond kunnen worden waarge-
nomen.
Het totaal van 24 BBrruuiinnee  KKiieekkeennddiieevveenn op
23 september 1989 over Lier (A) benadrukt
dat deze soort in deze decade nog vrij veel
doortrekt. Iets minder typerend voor de

periode zijn de dagtotalen van 10
RRooooddppoooottvvaallkkeenn (in één groep) op 25 sep-
tember 1976 over Ede (NL) en 6 VViissaarreennddeenn
(Vlaams dagrecord) op 22 september 2006
over Kristallijn tussen Lommel (L) en Mol
(A).
Zeer uitzonderlijk voor huidige begrippen
zijn de 6 gemelde RRuuiiggppoooottbbuuiizzeerrddeenn Buteo
lagopus op 24 september 1988 over
Lelystad (NL). Helaas kan deze waarneming
niet meer getoetst worden. Destijds waren
Ruigpootbuizerden in de Lage Landen ech-
ter veel minder zeldzaam dan nu, en de
Oostvaardersplassen vormden een van de
favoriete regio’s voor de soort. Dat er voor
deze decade tussen 2000 en 2006 nog

slechts 4 exemplaren op www.trektellen.nl
werden ingevoerd spreekt boekdelen.

OOkkttoobbeerr::
Eerste decade:
Deze decade hebben we redelijkerwijs een
laatste kans op een BBoooommvvaallkk of een
WWeessppeennddiieeff.
Voor wie het vooral om de aantallen gaat,
begint het te zinderen. De website van
Falsterbo dringt zich steeds nadrukkelijker
op als referentiepunt voor naderende roof-
vogeltrek. Over en weer wordt druk gespe-
culeerd over de vooruitzichten.

Tweede decade:

Boomvalk Falco subbuteo (Foto: Guy Robbrecht)

Torenvalk Falco tinnunculus, Zeeland (NL) (Foto: Koen Verbanck)
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Kwantitatief veruit de topdecade van het
jaar! Bijna eenderde van alle roofvogels die
in het najaar doortrekken, passeert in deze
tiendaagse periode, met zelfs 45% van de
RRooddee  WWoouuwweenn. De doorkomst van de
Scandinavische BBuuiizzeerrddeenn kondigt zich
trouw aan via de telresultaten in Falsterbo
(Zuid-Zweden). Met name op de zand-
gronden, waar relatief makkelijk thermiek
ontstaat en de vogels dus vaker in bellen
samenclusteren, zijn tientallen tot zelfs
honderden vogels per telpost een vrijwel
jaarlijks terugkerend fenomeen.
Memorabel is het aantal van 873 ex. over
Eltenberg (NL) op 16 oktober 1999, de dag
erna gevolgd door teltotalen van 410 ex.
langs Oud-Turnhout (A) en 573 ex. over
Ravels (A) (waar toen tevens 83 SSppeerrwweerrss
geturfd werden). Op 17 oktober 2005
trokken over vier telposten in de
Nederlandse Kempen (het grensgebied
met de provincies Antwerpen en Limburg)
1238 Buizerden, 10 Rode Wouwen en 12
BBllaauuwwee  KKiieekkeennddiieevveenn. Op de Vlaamse tel-
posten Braekeleer (A) (201), Mechels
Broek (A) (267) en De Maten (L) (267)
werd die dag de grens van 200 Buizerden
overschreden, terwijl over Maasvallei Zuid
6 en over De Maai bij Lommel (L) 5 Rode
Wouwen werden gezien.
Bij krachtige oostenwind kan de opstu-
wing tot aan de kust reiken, wat dan met
name daar tot spectaculaire aantallen
leidt. Op de scheiding tussen de tweede en
derde decade, op 20 oktober 1997, werden
over De Nolle bij Vlissingen (NL) 8 Rode
Wouwen en 826 Buizerden geteld. De dag
erna verliep nog opwindender met 10
Rode Wouwen, 950 Buizerden en 325
Sperwers.
Vergelijking met de resultaten in het
LWVT-boek legt het effect bloot van de
sterk gegroeide populatie Rode Wouwen
in Zweden en het afgenomen aantal
broedvogels in West-Duitsland, waarvan
we waarschijnlijk alleen in het voorjaar
iets te zien krijgen. In de periode 1976-
1993 werd de verhouding tussen het aan-
tal trekkers in het voor- en najaar
beschouwd als circa 3:1. Inmiddels mag
dat geschat worden op 1:2. Overigens is
het aantal Rode Wouwen dat bij ons in
oktober wordt waargenomen - veel sterker
dan bij de Buizerden – van krachtige oos-
tenwind afhankelijk. Als sterkere vlieger
laat de soort zich minder makkelijk uit
koers slaan.
De trek van BBrruuiinnee  KKiieekkeennddiieevveenn loopt
duidelijk ten einde. De late exemplaren
zullen naar verwachting niet verder gaan
dan hooguit het zuiden van Europa. De
kans op een ZZeeeeaarreenndd lijkt in deze decade
het grootst.

Derde decade:
Deze periode levert soms nog leuke uit-
schieters op, zoals op 24 oktober 1993
toen zowel in Lier (A) als in Paal-Beringen
(L) met 6 RRooddee  WWoouuwweenn het Vlaamse dag-
record geëvenaard werd. Op 23 oktober
1999 werd in Geel (A) het Vlaamse dagre-
cord van SSppeerrwweerr  op 100 ex. gesteld. In
Nederland worden vergelijkbare aantallen
Sperwers gemeld (103 op 26 oktober
2006, Malden). Ook een bijzondere dag
was blijkbaar 22 oktober 1990, toen 330
BBuuiizzeerrddeenn  over Ravels (A) trokken en 5
RRuuiiggppoooottbbuuiizzeerrddeenn en 39 BBllaauuwwee
KKiieekkeennddiieevveenn Scheveningen (NL) passeer-
den.

NNoovveemmbbeerr::
Eerste decade:
Met name BBllaauuwwee  KKiieekkeennddiieevveenn, BBuuiizzeerrddeenn en
SSppeerrwweerrss kunnen in de eerste helft van
november nog heel aardig doorkomen. Op De
Nolle in Vlissingen telde men op 08 november
2003 maar liefst 274 Sperwers en het dagre-
cord van 6 SSlleecchhttvvaallkkeenn op 05 november 2005
over telpost Oesterputbrug (B) illustreert dat
ook deze soort het nog goed kan doen.

Tweede decade en derde decade:
Het weersverloop is voor deze periode alles-
bepalend. Bij een zacht najaar loopt de trek
langer door. BBuuiizzeerrddeenn  zullen dan eerder op
slagvlucht doorkomen bij gebrek aan ther-
miek.

Visarend Pandion haliaetus Gavers Harelbeke (W) (Foto: Koen Verbanck)

Buizerd Buteo buteo (Foto: Gerard Mornie)
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DDeecceemmbbeerr::
Met december breekt het winterkwartaal
aan, waarin de trek zich beperkt tot ver-
plaatsingen over korte afstanden, rond-
zwervingen en – bij invallende of aanhou-
dende koude en/of sneeuw – zuidwaartse
vluchten naar gunstiger omstandigheden.

NNaawwoooorrdd

Het verloop van roofvogeltrek is van veel
factoren afhankelijk. Hoewel we dankzij
intensieve tellingen en nieuw wetenschap-
pelijk onderzoek steeds beter in staat zijn
om het migratieverloop globaal te voorspel-

len, is het beeld nog te onvolledig en de
materie te complex om er een betrouwbaar
mathematisch model voor te kunnen ont-
wikkelen. Ik hoop daarom met dit artikel
informatie te hebben aangereikt die de indi-
viduele vogelaar in staat stelt zich een beter
beeld van het doortrekverloop te vormen.
Dankzij nieuwe, effectieve methoden als
zender- en radaronderzoek komen nieuwe
feiten aan het licht en ontstaan nieuwe
inzichten.Wellicht zijn daarom bij publicatie
van dit artikel al bepaalde veronderstellin-
gen weer achterhaald. Ik houd me dan ook
van harte aanbevolen voor commentaar,
correcties en aanvullingen.

DDaannkkwwoooorrdd

In de eerste plaats ben ik de redactie van
Natuur.oriolus erkentelijk voor de uitnodi-
ging om aan dit themanummer een bijdra-
ge te leveren, in het bijzonder Koen Leysen,
Marc Herremans en Wouter Faveyts voor
hun commentaar en aanvullingen en
Marieke Berkvens voor de lay-out van de
kalender. Fred Hustings onderwierp de tekst
bij de kalender aan zijn kritische en deskun-
dige blik en voorzag me van correcties en
kanttekeningen. Frank Neijts nam het volle-
dige manuscript door en gaf me nuttig tips.
Beide ben ik daarvoor erg dankbaar. Dit arti-
kel had nooit tot stand kunnen komen zon-
der de toestemming van Jethro Waanders
en Gerard Troost, de initiatiefnemers van
www.trektellen.nl, om de basisgegevens
voor de roofvogeltrek-kalender aan hun
database te onttrekken.Tot slot is natuurlijk
een woord van dank op z’n plaats aan alle
trektellers die hun gegevens aan de
betreffende database hebben toever-
trouwd.

Blauwe Kiekendief Circus cyaneus mannetje (Foto: Guy Robbrecht)

Slechtvalk Falco peregrinus juveniel Voorhaven Zeebrugge (W) (Foto: Koen Verbanck)
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Trektellers die optimaal rendement willen laten zich graag leiden
door voorspellingen van roofvogeltrek. De materie blijkt echter com-
plex te zijn en prognoses zijn niet altijd even betrouwbaar. Het is
daarom verstandig de verwachtingen te baseren op gegevens die het
meest relevant zijn. Om daarin een actieve rol voor de waarnemers
zelf mogelijk te maken, tracht ik met dit artikel kaders en bakens aan
te reiken. Daaronder zijn een roofvogeltrekkalender en enkele relatief
nieuwe inzichten die uit onderzoek met gezenderde roofvogels resul-
teren.

PPrreeddiiccttiinngg  rraappttoorr  mmiiggrraattiioonn
This article throws light on the migration of raptors over Belgium and
the Netherlands. The relationship is shown between the weather and

migration speed. New insights into nocturnal migration are offered.
Using data from www.trektellen.nl a migration calendar has been
prepared with some notes.

PPrrééddiiccttiioonn  ddee  llaa  mmiiggrraattiioonn  ddeess  rraappaacceess
Dans cet article, il s'agit de la migration des rapaces en Belgique et
aux Pays-Bas ainsi que de la relation entre les conditions climatiques
et la vitesse migratoire. On traite également des nouvelles concep-
tions concernant la migration nocturne. Un calendrier migratoire a
été établi à l'aide de la base de données www.trektellen.nl et sera
ensuite pourvu de commentaires.

SSaammeennvvaattttiinngg  ––  AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé
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Visarend Pandion haliaetus, Mol (A), 17 september 2007 (Foto: Marc Van Meeuwen) 
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Bescherming en vervolging

� De wettelijke bescherming van roofvogels in Vlaanderen 

� Richtlijnen voor het herkennen en melden van roofvogelvervolging

Vergiftigde Havik Accipiter gentilis te Bergom- Herselt (A) (© Agentschap voor Natuur en Bos)
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Dat roofvogels bij ons wettelijk beschermd
zijn weet vrijwel iedereen, maar wat dat pre-
cies inhoudt is vaak minder duidelijk. Dit
artikel gaat in op de bescherming van roof-
vogels in Vlaanderen; in gevangenschap
gekweekte en gehouden roofvogels komen
niet aan bod.

DDee  jjuurriiddiisscchhee  bbaassiiss

De basiswetgeving voor de bescherming
van roofvogels – en vrijwel alle andere
vogelsoorten in Vlaanderen – wordt
gevormd door het KKoonniinnkklliijjkk  BBeesslluuiitt  vvaann  99
sseepptteemmbbeerr  11998811 betreffende de bescher-
ming van vogels in het Vlaamse gewest (ver-
der: het KB van 1981). Het feit dat het om
een koninklijk besluit gaat is enigszins mis-
leidend. Bescherming van de wilde fauna en
flora (en het natuurbehoud in ruime zin) zijn
reeds sedert enkele decennia onttrokken
aan de bevoegdheid van de federale,
Belgische staat en overgeheveld naar de drie
gewesten.

Het KB van 1981 beschermt alle soorten
vogels die in het wild voorkomen op het
Europese grondgebied van de lidstaten van

de Europese Unie. Daarbij wordt de zoge-
naamde ‘Voous-lijst’ als referentie gebruikt
om te bepalen of een soort al dan niet onder
bovenstaande beschrijving valt (Voous
1977). De Europese Commissie baseert zich
op dezelfde lijst voor de toepassing van de
Vogelrichtlijn, waarover hieronder meer. De
bescherming van het KB van 1981 strekt
zich uit tot ‘alle ondersoorten, rassen of
variëteiten’; hybriden vallen hierbuiten.

Wat roofvogels betreft wordt een hele reeks
handelingen en activiteiten verboden door
het KB van 1981: doden, vangen, in- of uit-
voeren, bezitten, kopen, verkopen, te koop
voor handen hebben, leveren en te koop
stellen of vragen. Bewoonde of in aanbouw
zijnde nesten zijn beschermd tegen opzet-
telijke verstoring en vernieling. Een specifie-
ke bepaling verbiedt het fotograferen of fil-
men van volwassen vogels op of bij het nest,
of zelfs maar te pogen dit te doen, met uit-
zondering van nesten die zich op een
‘bewoond erf’ bevinden. Het mag duidelijk
zijn: alle inlandse roofvogelsoorten zijn ten
allen tijde volledig beschermd.

De vermelde beschermingsbepalingen gel-
den voor zowel levende als dode exempla-

ren van de soorten in kwestie, en daarenbo-
ven ook voor ‘gemakkelijk herkenbare delen
van deze vogels of uit deze vogels verkregen
producten, inclusief eieren’.

Het KB van 1981 geeft de mogelijkheid tot
het verlenen van afwijkingen op de
genoemde verbodsbepalingen, voor welbe-
paalde redenen en onder bepaalde voor-
waarden (opgesomd in het KB van 1981).
Ten aanzien van roofvogels worden deze
afwijkingen slechts zelden toegestaan, en
dan vrijwel steeds met betrekking tot het
opzetten voor educatieve doeleinden van
dood gevonden vogels.

De beschermingsbepalingen van het KB van
1981 zijn gebaseerd op de bekende
VVooggeellrriicchhttlliijjnn (volledig: Richtlijn
79/409/EEG van 2 april 1979 inzake het
behoud van de vogelstand). De
Vogelrichtlijn was destijds de eerste norm
die door de Europese Gemeenschap werd
uitgevaardigd op het vlak van natuurbe-
scherming en zij geniet dan ook een belang-
rijke symboolwaarde. Het feit dat vogels bij
de publieke opinie steeds een grotere popu-
lariteit hebben genoten dan andere soor-
tengroepen verklaart overigens waarom
deze richtlijn specifiek op vogels betrekking
heeft. Andere soortgroepen kwamen pas in
1992 aan bod, in de Habitatrichtlijn
(Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992).
Behalve de Vogelrichtijn is tevens de zoge-
naamde BBeerrnn--CCoonnvveennttiiee van belang. Dit
verdrag dateert eveneens uit 1979, en legt
gelijkaardige bepalingen op inzake vogelbe-
scherming als de Vogelrichtlijn.

Wat hierboven beschreven staat kan wor-
den beschouwd als ‘directe’ bescherming
van roofvogels: de bescherming van de
vogels zelf, evenals hun eieren en hun nes-
ten. Daarnaast is er eveneens de gebiedsge-
richte bescherming. De reeds vermelde
Vogelrichtlijn legt aan de lidstaten van de
Europese Unie op om specifieke gebieden af
te bakenen voor 194 vogelsoorten en -
ondersoorten, opgenomen in Bijlage 1 van
de richtlijn. Dit zijn de gekende
Vogelrichtlijngebieden. In deze Bijlage 1
worden ook 33 roofvogelsoorten en -onder-
soorten vermeld, waaronder een aantal die
ook in Vlaanderen tot broeden komen, zoals
Wespendief Pernis apivorus en Bruine
Kiekendief Circus aeruginosus.
Gezien zijn belangrijkheid voor het natuur-
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De wettelijke bescherming van roofvogels in Vlaanderen

WOUTER FAVEYTS

Ontsnapte Havik Accipiter gentilis met riemen op het nest. (Foto Guy Robbrecht) 
Deze vogel was niet geringd dus allicht illegaal en/of geroofd uit de natuur. Het gebeurt geregeld
dat roofvogels uit gevangenschap ontsnappen, vaak met fatale afloop. Zo werd afgelopen jaar o.a.

een Roodstaartbuizerd Buteo jamaicensis aangetroffen in Melsele waarvan de riemen verstrikt
waren in takken, een dode Woestijnbuizerd Parabuteo unicinctus hing met zijn riemen in een 

populier te Haacht. Men kan stellen dat tegenwoordig op elk moment enkele tientallen ontsnap-
te dagroofvogels en uilen rondvliegen in Vlaanderen.
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behoud wordt dit aspect van roofvogelbe-
scherming voor de volledigheid vermeld,
maar er zal verder niet dieper op worden
ingegaan.

TTrreecchhtteerrvvaalllleenn

In gevallen waarin geen andere bevredigen-
de oplossing bestaat laat het KB van 1981
ten aanzien van zes vogelsoorten bestrijding
toe. Dat betekent dat de vogels, hun nesten,
eieren en jongen mogen worden verjaagd,
gevangen en gedood. Deze bestrijding is
enkel toegelaten om bepaalde redenen en
met behulp van bepaalde middelen, zoals
opgesomd in het KB. Eén van de middelen
die zijn toegelaten voor het bestrijden van
Zwarte Kraai Corvus corone, Ekster Pica pica
en Gaai Garrulus glandarius zijn trechterval-
len. Dit zijn constructies met een opening
aan de bovenkant, zo gebouwd dat de
vogels er wel in maar niet uit kunnen. Voor
Gaai en Ekster zijn dit geen geschikte vang-
tuigen, maar voor Zwarte Kraaien wel.
Vooral soorten als Buizerd Buteo buteo en
Havik Accipiter gentilis komen makkelijk in
deze trechtervallen terecht, zeker wanneer
vleesafval of ander lokaas gebruikt wordt,
ondanks het verbod daarop (zie verder). Om
die reden wordt hier in dit artikel kort op
ingegaan.

De wanden van deze trechtervallen dienen
te bestaan uit draden waartussen een cirkel
met een straal van 2 cm kan worden getrok-
ken. Deze vallen mogen worden gebruikt
vanaf 16 februari, op akkers tot en met 15
oktober en in bossen tot en met 10 juli.
Buiten deze periodes mogen de trechterval-
len niet vangklaar worden opgesteld.
Personen die dergelijke vallen wensen te
gebruiken, moeten vooraf het provinciaal
diensthoofd van het Agentschap voor
Natuur en Bos, bevoegd voor de betrokken
provincie, schriftelijk op de hoogte brengen
van de plaats waar de val zal worden opge-
steld en schriftelijk verklaren dat zij het toe-
zicht van de overheid op de vallen aanvaar-
den. Ook de burgemeester van de gemeente
waar de val wordt opgesteld moet schrifte-

lijk op de hoogte worden gebracht. De val-
len moeten dagelijks worden nagezien en
alle andere vogels dan Zwarte Kraaien,
Eksters en Gaaien, zoals bijvoorbeeld roof-
vogels, moeten dadelijk in vrijheid worden
gesteld. In de val mogen geen slachtafval of
vlees worden gebruikt als lokmiddel, wat de
vallen al heel wat minder aantrekkelijk zou
moeten maken voor roofvogels.

AAffsscchhoott  oopp  hheett  nneesstt

De bepalingen omtrent bestrijding in het KB
van 1981 verbieden overigens expliciet het
beschieten van nesten in bomen. Dit verbod
is ingesteld met het oog op de bescherming
van broedende roofvogels. Met name val-
ken, zoals Torenvalk Falco tinnunculus en
Boomvalk Falco subbuteo, gebruiken
immers vrijwel steeds oude nesten van
Zwarte Kraai en Ekster om in te broeden.
Ook Ransuil Asio otus doet dit trouwens.
Het doorschieten van nesten van deze
kraaiachtigen vormt dan ook een reëel risi-
co voor broedende roofvogels.

NNaaaarr  eeeenn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  
oovveerreeeennkkoommsstt  vvoooorr  rrooooffvvooggeell--
bbeesscchheerrmmiinngg??  

De Bonn-Conventie is een internationale
overeenkomst gericht op de bescherming
van trekkende diersoorten, waaronder
vogels. Ze vormt een zogenaamd kaderver-
drag waaraan andere, meer specifieke over-
eenkomsten kunnen worden gehangen. Een
voorbeeld is de AEWA-overeenkomst
(African-Eurasian Migratory Waterbirds
Agreement), waartoe België toetrad in
2006. Momenteel wordt bekeken wat de
mogelijkheden zijn voor het opzetten van
een gelijkaardige overeenkomst voor trek-
kende roofvogels. Dergelijke overeenkom-
sten kunnen belangrijke instrumenten zijn
om de specifieke bescherming van bepaalde
soorten of soortengroepen na te streven.

BESCHERMING EN VERVOLGING Natuur.oriolus
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Havik Accipiter gentilis in kraaienval met Zwarte Kraaien Corvus corone
(© Agentschap voor Natuur en Bos)

Referenties

Voous K.H. 1977. List of Recent Holarctic Bird Species. British Ornithologists’ Union. London. Ed. 1980

Interessante website
EU Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn: http://ec.europa.eu/environment/nature/
Bonn-Conventie: http://www.cms.int/ 

Wouter Faveyts, Moerbekeplein 24 bus 1, B-9500 Geraardsbergen;

wouter.faveyts@telenet.be
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IInnlleeiiddiinngg

Roofvogels genieten in Vlaanderen al sinds
meerdere decennia een volledige en strikte
bescherming (Faveyts 2007). De Torenvalk
Falco tinnunculus was de eerste soort die
een beschermd statuut kreeg, in 1956. Pas
tien jaar later, in 1966, kregen alle dagroof-
vogels de wettelijke bescherming die ze ver-
dienen (Desmet 1987). Tot dan waren deze
dieren vogelvrij verklaard, en was er zelfs
sprake van een actief vervolgingsbeleid. Het
is opmerkelijk dat in die vervlogen tijden
zelfs de meeste natuurliefhebbers actief
opriepen tot het verdelgen van roofvogels,
‘ter bescherming van de fauna’. De vervol-
ging kende haar hoogtepunt in de jaren ’50
en ’60. De Koninklijke Belgische Duivenbond
betaalde destijds premies voor elke gedode
roofvogel. Deze bedroegen 40 BEF
(Belgische frank) in de periode 1955-1964
en 20 BEF in 1965-1966 (Desmet 1987).
Merk daarbij op dat dit premiestelsel zelfs in
voege is gebleven tot vlak voor het instellen
van de wettelijke bescherming. Alleen reeds
in de periode 1960-1964 werden in het
kader van dit systeem maar liefst 27.691
roofvogels gedood in België (Desmet 1987)! 
Het op dergelijke schaal en dan nog vol-
strekt legaal afslachten van roofvogels is
vandaag ondenkbaar. Dat neemt niet weg
dat roofvogelvervolging nog steeds aan de
orde van de dag is. De schaal waarop het
plaatsvindt is heel wat kleiner dan een halve
eeuw terug, maar het blijft een verschijnsel
dat we moeten bekampen. Het opzet van
dit artikel is het verschaffen van een aantal
richtlijnen voor het herkennen van roofvo-
gelvervolging en weergeven van de aange-
wezen manier om dit te melden aan de
bevoegde autoriteiten.

HHooee  kkaann  mmeenn  rrooooffvvooggeellvveerrvvooll--
ggiinngg  hheerrkkeennnneenn??  

Roofvogels kunnen sterven aan allerlei
zaken zoals ouderdom, ziekten, het verkeer
enzovoort. Bij vondst van een dode roofvo-
gel is het belangrijk om voor ogen te hou-
den dat dit in het merendeel van de geval-
len niets met menselijke vervolging te
maken heeft. In de praktijk is het niet altijd
even evident om te oordelen of een dode
vogel al dan niet op een verdachte wijze om
het leven is gekomen. Een aantal omstan-
digheden kunnen echter nuttige aanwijzin-
gen opleveren.

De onderstaande aanwijzingen zijn slechts
richtlijnen. Bij een aantal gevallen zal de
interpretatie niet duidelijk zijn. Indien er
gegronde vermoedens zijn dat een dode of
stervende roofvogel het slachtoffer is van
vervolging kan men best de bevoegde auto-
riteiten op de hoogte te brengen.

De Werkgroep Roofvogels Nederland heeft
in dit kader overigens een interessante
publicatie uitgebracht (Jansman 2000).

Algemene aanwijzingen voor roofvogelver-
volging

1. We vinden meer dan één dode of ster-
vende roofvogel in dezelfde omgeving. Met
name buiten het broedseizoen zijn roofvo-
gels solitaire dieren. Het vinden van meer-
dere dode of stervende vogels op eenzelfde
plaats kan dan ook verdacht zijn en kan wij-
zen op een lokale vervolgingshaard.

2. Het vinden van andere dode of zieke die-
ren dan roofvogels in dezelfde omgeving,
zowel vogels als zoogdieren. Naast roofvo-
gels zijn ook andere diersoorten vaak het
slachtoffer van illegale vervolging of legale
bestrijding, zoals bijvoorbeeld marterachti-
gen of kraaiachtigen. Kadavers lokken

natuurlijke opruimers als aaskevers . In geval
van een krachtige gifstof kunnen deze er
echter zelf het loodje leggen. Dode aaske-
vers vormen dan ook een bijkomende aan-
wijzing voor een verdacht overlijden.

3. Kadavers, ander lokaas, eieren, enz., al dan
niet in de buurt van een dode roofvogel.
Roofvogels kunnen aangetrokken worden
door lokaas dat kan bewerkt zijn met een
gifstof. In bepaalde gevallen is dit onmiddel-
lijk zichtbaar door de felle kleur van het gif
op het lokaas. In andere gevallen wordt ech-
ter meer ingenieus tewerk gegaan, en is het
gif in het kadaver zelf aangebracht. Lokaas
kan ook worden gebruikt bij valklemmen en
dergelijke.

4. Het voorkomen van regelmatige meldin-
gen uit eenzelfde gebied. Wanneer in een
bepaald gebied frequent dode of stervende
roofvogels worden aangetroffen kan dit een
aanwijzing zijn dat er sprake is van vervol-
ging.

5. De conditie van de roofvogel (die is te
bepalen door te voelen hoeveel borstvlees
aanwezig is rond het borstbeen; bij magere
vogels is de benige kam van het borstbeen
heel goed voelbaar). Bij een mager exem-

Richtlijnen voor het herkennen en melden van 
roofvogelvervolging
WOUTER FAVEYTS

Vergiftigde Havik Accipiter gentilis te Bergom – Herselt (A). Ernaast liggen restanten van een
jonge  huisduif. Eén poot was verwijderd, mogelijk omdat een ring de herkomst van deze prooi

zou kunnen verraden. Het beestje was volgestouwd met gif en vastgemaakt aan een touw om zo
als lokaas te dienen voor roofvogels e.d.

(© Agentschap voor Natuur en Bos)
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plaar ligt een natuurlijke doodsoorzaak als
uitputting of ziekte eerder voor de hand. Een
vogel die goed in het vlees zit, vooral met
een goed gevulde krop, is verdachter. Een
gevulde krop bevat recent gegeten voedsel
en valt op door een uitpuilende keelstreek.
Dit kan wijzen op vergiftiging.
Dit criterium is echter niet absoluut: aange-
schoten of vergiftigde roofvogels die niet
dadelijk sterven kunnen snel gewicht verlie-
zen en daardoor mager zijn. Anderzijds kan
een ogenschijnlijk gezonde vogel bijvoor-
beeld ook omkomen tengevolge van het
verkeer.

6. Het vinden van één of meerdere kadavers
in de buurt van trechtervallen gebruikt voor
de bestrijding van kraaiachtigen. Het hou-
den van duiven, Kauwen Corvus monedula
of andere potentiële prooidieren in een
kraaienval is verdacht. Dit wijst op pogingen
om Havik en Sperwer gericht te vangen, wat
verboden is. Zie Faveyts (2007) voor het
legale statuut van dergelijke vallen in het
Vlaamse gewest.

7. Sommige soorten roofvogels zijn extra
kwetsbaar voor vervolging. Soorten die zich
regelmatig voeden met aas, zoals Buizerds
Buteo buteo en wouwen Milvus spec., zijn
bijvoorbeeld erg vatbaar voor vergiftiging
door middel van lokaas. Afschot komt voor-
al voor bij soorten die opvallend aanwezig
zijn in open landschap, zoals Buizerds.
Sperwers Accipiter nisus daarentegen zijn
bijvoorbeeld veel onopvallender en eten
ook slechts zelden aas (Newton 1986), en
zijn daarom minder gauw het slachtoffer
van vervolging.

Aanwijzingen voor vergiftiging

De meest voorkomende manier om roofvo-
gels illegaal te verdelgen is het gebruik van
gifstoffen. Bepaalde zaken kunnen specifiek
wijzen op vergiftiging van een vogel met
bepaalde toxische stoffen, naast de meer
algemene aanwijzingen die hierboven al
werden aangehaald.
Vergiftiging is niet steeds rechtstreeks op
roofvogels gericht. In bepaalde gevallen vor-
men Vossen Vulpes vulpes het voornaamste
doelwit. Uiteraard is lokaas echter hoege-
naamd niet-selectief, en roofvogels kunnen

evenzeer het slachtoffer worden van niet
voor hen bestemd aas.
Bij vergiftiging moet tevens worden opge-
merkt dat roofvogels ook getroffen kunnen
worden door zogenaamde ‘secundaire ver-
giftiging’. In dat geval gaat het om gif dat
werd gebruikt om organismen te bestrijden
die lager op de voedselketen voorkomen
dan roofvogels (pesticiden, rodenticiden,
insecticiden). Bij een bepaald onderzoek in
Groot-Brittannië bleek bijvoorbeeld dat 66
% van de onderzochte dode Rode Wouwen
restanten bevatten van dergelijke rodentici-
den, als gevolg van het zich voeden met ver-
giftigde ratten (Newbery et al. 2003).

Een aantal aanwijzingen kunnen specifiek
op vergiftiging wijzen.

1. De roofvogel ligt op zijn buik, met
gespreide vleugels en verkrampte poten.
Een dergelijke houding kan het gevolg zijn
van het feit dat de gebruikte giffen er voor
zorgen dat de vogel zich niet meer kan ont-
spannen.

2. Vooral in het geval van nog levende roof-
vogels: verkrampte houding en schuim of
slijmen die uit de bek komen.

3. Vergiftigde roofvogels zoeken vaak water
op om te drinken; exemplaren die in de
buurt van water worden gevonden kunnen
verdacht zijn.

Belangrijke opmerking: hou er rekening mee
dat de gebruikte giffen veelal zeer sterk
toxisch zijn. Zij kunnen ook voor de mens
een reëel risico vormen. Gelieve dergelijke
kadavers niet aan te raken! 

Detail van binnenste dode huisduif. De blauwe kleur wijst op
carbofuran (© Agentschap voor Natuur en Bos)

Detail dode Havik Accipiter gentilis. De verkrampte poten wijzen op vergiftiging.
(© Agentschap voor Natuur en Bos)
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Aanwijzingen voor afschot

Naast vergiftiging vormt ook afschot van
roofvogels een belangrijke illegale doods-
oorzaak.

Een aantal aanwijzingen kunnen specifiek
op afschot duiden.

1. Schotwonden. Bij het gebruik van zwaar-
dere kalibers is dit vrijwel steeds duidelijk,
maar in geval van het gebruik van hagel is dit
niet zo eenvoudig vast te stellen. Vaak blijkt
dit dan pas bij het nemen van röntgenfoto’s.

2. Perforaties en breuken van de veren in de

vleugels en de staart op meerdere plekken
kunnen wijzen op afschot met hagel.

3. Het feit dat een vogel meerdere breuken
vertoont kan een aanwijzing vormen.

Aanwijzingen voor gebruik van klemmen
Met name roofvogels die frequent gebruik
maken van weipalen en dergelijke kunnen
op gruwelijke wijze het slachtoffer worden
van specifiek geplaatste klemmen. Deze tui-
gen kunnen echter ook op de grond
geplaatst worden. Klemmen zijn verboden
op basis van het Koninklijk besluit van 9 sep-
tember 1981 betreffende de bescherming
van vogels in het Vlaamse gewest.

Behalve het effectief vinden van dergelijke
klemmen zelf kan ook het feit dat een roof-
vogel gebroken of afgeknapte poten heeft
een zeer sterke aanwijzing zijn.

Aanwijzingen voor het roven van nesten of
het verstoren van nesten
Roofvogelvervolging kan ook gericht zijn
tegen broedplaatsen van roofvogels, waarbij
moedwillig nesten worden verstoord of ver-
nietigd. Het gebeurt tevens dat de inhoud
van nesten (eieren of jongen) wordt
geroofd. De meeste roofvogelsoorten broe-
den in bomen; kiekendieven Circus species
nestelen echter op de grond in dichte vege-
tatie, zoals rietvelden.

1. Klimsporen op de boom waarin zich een
roofvogelnest bevindt kunnen wijzen op
kwaad opzet. Hou er weliswaar rekening
mee dat vogelringers in bepaalde gebieden
jonge roofvogels op het nest ringen en daar-
bij ook naar het nest klimmen.

2. Platgetrapte vegetatie rondom de nest-
boom. Hier geldt dezelfde opmerking in ver-
band met vogelringers.

3. In bepaalde gevallen wordt geen moeite
genomen om naar het nest te klimmen,
maar wordt het vanaf de grond beschoten.
Dit kan blijken uit de inslag van geweerha-
gel in de boom, wat uiteraard niet steeds
makkelijk zichtbaar is. Dode jongen en/of
een dode oudervogel kunnen na beschieting
nog in het nest liggen.

4. Een drastische en opvallende wijze van ver-
volging is het omzagen van de nestboom.

Geschoten Rode Wouw Milvus milvus, voorjaar 2007.
(© Natuurhulpcentrum Opglabbeek  www.natuurhulpcentrum.be)
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Klimsporen bij een Grove Den Pinus silvestris
die leiden naar een nest van een Buizerd

Buteo buteo. Jongen van hooguit een tweetal
weken werden uit het nest geroofd. 22 mei

2007. Groot Schietveld, Brecht (A) 
(Foto: Herman Nuytemans)
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5.Voor wat betreft grondbroedende soorten
is het verdacht wanneer sporen door de
vegetatie bij een nestplaats worden opge-
merkt.

6. Kadavers van roofvogels in de buurt van
een nestplaats. Zie daarbij ook hierboven
voor aanwijzingen voor vergiftiging en
afschot.

Aanwijzingen voor niet-verdachte omstan-
digheden
Zoals reeds hogerop gesteld zal een dode of
stervende roofvogel die in de natuur wordt
gevonden in de meeste gevallen niet op ver-
dachte wijze om het leven zijn gekomen.
Een aantal aanwijzingen maken vervolging
weinig waarschijnlijk. Toch is het ook
belangrijk om bij ogenschijnlijk niet ver-
dachte omstandigheden waakzaam te blij-
ven. Soms worden geschoten of vergiftigde
roofvogels als afleidingsmanoeuvre precies
op onverdachte plaatsen gedumpt bv. in
prikkeldraad gehangen, langs een drukke
weg gelegd enz…

1. Roofvogels, hoofdzakelijk Sperwers, die
worden gevonden bij ramen of andere gla-
zen constructies hebben zich hiertegen
waarschijnlijk hiertegen dood gevlogen in
hun jachtvlucht.

2. Hoogspanningslijnen en windmolens vor-
men eveneens gevaarlijke hindernissen voor
vogels. Dieren die in de buurt hiervan wor-
den aangetroffen zijn waarschijnlijk bot-
singslachtoffers. Met name bij windmolen-
slachtoffers is dat meestal duidelijk, vermits
de snel roterende wieken van windmolens
de vogels dikwijls in twee splijten.

3. Bij dode roofvogels langs een autoweg of
een spoorweg gaat het veelal om verkeers-
slachtoffers.

4. Let op de algemene conditie: sterk ver-
magerde exemplaren kunnen er op wijzen
dat deze eerder door uitputting of ziekte
zouden kunnen gestorven zijn (zie hoger).

5. Met name kleinere soorten roofvogels
worden frequent het slachtoffer van grote-
re en meer krachtige soorten; bijvoorbeeld
Sperwers die worden geslagen door Haviken
Accipiter gentilis. Kadavers van roofvogels
omringd door plukresten hoeven dan ook
niet als verdacht te worden beschouwd.

WWaatt  ttee  ddooeenn  iinn  ggeevvaall  vvaann  mmooggee--
lliijjkkee  vveerrvvoollggiinngg??  

Het is belangrijk om te weten wat men pre-
cies dient te doen wanneer men in het veld
geconfronteerd wordt met een dode of ster-
vende roofvogel, en waarbij op basis van één
of meerdere van de hoger vermelde aanwij-
zingen kwaad opzet mag worden veronder-
steld.

Sinds de winter 2005-2006 werden bij de
bevoegde Vlaamse overheidsinstantie, het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB),
meldpunten opgezet. In elke Vlaamse pro-
vincie is er nu zo’n meldpunt waar men
terecht kan met meldingen van verdachte
gevallen. Hieronder zijn de coördinaten te
vinden van deze meldpunten.

Wanneer het gaat om verdachte gevallen
kan een bevoegde ambtenaar ter plaatse de

nodige vaststellingen doen. Het is daarbij
van belang te beseffen dat het doden van
roofvogels een strafrechtelijk misdrijf is.
Enkel personen met de vereiste opsporings-
bevoegdheid kunnen op legale wijze vast-
stellingen doen en deze personen weten
hoe ze met dergelijke gevallen moeten
omgaan.
Raak dus de kadavers niet aan. Hierbij speelt
trouwens ook het reeds vermelde gezond-
heidsrisico voor de mens in geval van vergif-
tiging.

Nog levende roofvogels kunnen steeds wor-
den overgebracht naar een erkend opvang-
centrum voor vogels en wilde dieren (zie
http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=
611).
Gelieve steeds duidelijk te vermelden dat
het om het doorgeven van een melding
betreffende mogelijke roofvogelvervolging
gaat en tracht zo veel mogelijk nuttige
details te geven.

Antwerpen 0499 / 94 91 35

ant.anb@vlaanderen.be

Limburg 011 / 74 24 50

lim.anb@vlaanderen.be

Oost-Vlaanderen 09 / 265 46 40

ovl.anb@vlaanderen.be

Vlaams-Brabant 016 / 21 11 83

vbr.anb@vlaanderen.be

West-Vlaanderen 0479 / 89 01 09

wvl.anb@vlaanderen.be

Tabel 1. Provinciale meldpunten 
roofvogelvervolging bij het Agentschap voor

Natuur en Bos.
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IInnlleeiiddiinngg

Op 27 januari 2001 wordt voor het eerst
een paartje Slechtvalk Falco peregrinus
gezien op de Sint-Baafskathedraal van Gent.
Het gaat de soort dan al enkele jaren voor
de Vlaamse wind (zie elders in dit nummer).
Na het verbod op bepaalde pesticiden
(waardoor persistente organochloorverbin-
dingen zich niet langer in de voedselketen
opstapelden) herstelde de Europese popula-
tie langzaam van een dramatische crash.
Het aantal winterwaarnemingen nam elk
jaar toe en door het plaatsen van aangepas-
te nestkasten door het Fonds voor
Instandhouding van Roofvogels (F.I.R.) werd
in 1996 het eerste succesvolle broedgeval in
Vlaanderen sinds 1958 een feit (Vermeersch
& Robbrecht 2004). Ook Gent kwam aan de
beurt. In 1995 werd een baltsend paartje
opgemerkt bij de centrale van Rodenhuize
maar de vogels werd het broeden belet door
een ontsnapte giervalkhybride. Pas in 1999
was het daar wel raak. In 2002 broedt een
tweede paar op de oude krachtcentrale van
Langerbrugge en in 2006 wordt het eerste
zekere broedgeval van het derde Gentse
koppel vastgesteld op de Sint-
Baafskathedraal.

MMaatteerriiaaaall  eenn  mmeetthhooddee

Vanaf 2001 waren de Slechtvalken rond de
kathedraal echter al een vaste verschijning.
De soort was er jaarrond aanwezig en dit
was ook te merken aan de prooiresten aan
de voet van de kathedraal. Eerst Kluut
Recurvirostra avosetta, dan Dodaars
Tachybaptus ruficollis, Geoorde Fuut
Podiceps nigricollis,Wintertaling Anas crec-
ca, ... Al gauw werd de idee opgevat om
regelmatig de directe omgeving van de
kathedraal te controleren op prooiresten.
Dit gebeurde niet gestandaardiseerd. Soms
werd meermaals per dag gezocht, in andere
periodes slechts enkele keren per maand.
Meestal werden de gevonden prooiresten
onmiddellijk verwijderd om dubbeltellingen
uit te sluiten. Ook details werden vaak
genoteerd (bv. intact, vers, enkel linkervleu-
gel, kop, leeftijd en/of geslacht, …). Het
overzicht in dit artikel levert 151 prooien op,
verdeeld over 40 soorten (Tabel 1a). Hierbij
moet worden opgemerkt dat het aantal
Huisduiven (Columba livia forma domesti-

KORTE BIJDRAGENNatuur.oriolus
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Wie weet wat de Slechtvalk Falco peregrinus (‘s nachts) eet?
Gentse Slechtvalk wordt nachtactief door monumentverlichting

Sint-Baafskathedraal (Foto: Filip Verbelen)

ca) dat in tabel 1a is opgenomen geenszins
representatief is. Deze prooisoort werd door
de meeste waarnemers immers niet (syste-
matisch) doorgegeven. Vermoedelijk is dit
nochtans wel de meest algemene
Slechtvalkprooi. Bovendien werden bijna
uitsluitend prooiresten gemeld aan de voet
van de kathedraal aangezien de toren zelf
niet voor het publiek toegankelijk is. Enkel
tijdens de Gentse Feesten konden de 444
trappen van de Sint-Baafskathedraal wor-

den beklommen en werd door enkele feest-
vierders een aantal prooiresten in de dakgo-
ten opgemerkt.

DDiissccuussssiiee

SSlleecchhttvvaallkkeenn  ddooeenn  hheett  ’’ss  nnaacchhttss!!

Opvallend feit: de soortenlijst bevat heel
wat uitgesproken nachttrekkers (Dodaars,
Geoorde Fuut) waarvan sommige er gedu-

DOMINIQUE VERBELEN
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troosioorptroosioorptroosioorptroosioorp

Huisduif Columba livia  * 16 Huisduif Columba livia 42 Huisduif Columba livia 42 Goudplevier Pluvialis apricaria 31
Wintertaling Anas crecca 16 Spreeuw Sturnus vulgaris 30 Spreeuw Sturnus vulgaris 13 Houtsnip Scolopax rusticola 11
Spreeuw Sturnus vulgaris 13 Kwartel Coturnix coturnix 27 Houtsnip Scolopax rusticola 13 Houtduif Columba palumbus 8
Waterhoen Gallinula chloropus 11 Kramsvogel Turdus pilaris 21 Kokmeeuw Larus ridibundus 5 Huisduif Columba livia 7
Dodaars Tachybaptus rucollis 10 Merel Turdus merula 17 Koperwiek Turdus iliacus 4 Kievit Vanellus vanellus 4
Zanglijster Turdus philomelos 8 Zanglijster Turdus philomelos 15 Kwartel Coturnix coturnix 4 Wintertaling Anas crecca 4
Houtsnip Scolopax rusticola 6 Waterral Rallus aquaticus 14 Merel Turdus merula 4 Rosse Grutto Limosa lapponica 3
Watersnip Gallinago gallinago 6 Zomertortel Streptopelia turtur 14 Waterral Rallus aquaticus 3 Merel Turdus merula 2
Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 5 Houtsnip Scolopax rusticola 12 Appelvink C. coccothraustes 2 Bokje Lymnocryptes minimus 1
Grutto Limosa limosa 5 Dodaars Tachybaptus rucollis 10 Kievit Vanellus vanellus 2 Bonte Strandoper Calidris alpina 1
Koperwiek Turdus iliacus 5 Kokmeeuw Larus ridibundus 9 Kramsvogel Turdus pilaris 2 Geoorde Fuut Podiceps nigricollis 1
Kwartel Coturnix coturnix 5 Grauwe Klauwier Lanius collurio 7 Kwartelkoning Crex crex 2 Grutto Limosa limosa 1
Kemphaan Philomachus pugnax 4 Kauw Corvus monedula 6 Veldleeuwerik Alauda arvensis 2 Kanoetstrandloper Calidris canutus 1
Goudplevier Pluvialis apricaria 3 Appelvink C. coccothraustes 4 Waterhoen Gallinula chloropus 2 Kauw Corvus monedula 1
Turkse Tortel Streptopelia decaocto 3 Waterhoen Gallinula chloropus 4 Wintertaling Anas crecca 2 Kluut Recurvirostra avosetta 1
Waterral Rallus aquaticus 3 Watersnip Gallinago gallinago 4 Beflijster Turdus torquatus 1 Kramsvogel Turdus pilaris 1
Kanoetstrandloper Calidris canutus 2 Gierzwaluw Apus apus 3 Boompieper Anthus trivialis 1 Meerkoet Fulica atra 1
Kievit Vanellus vanellus 2 Koperwiek Turdus iliacus 3 Drieteenmeeuw Rissa tridactyla 1 Scholekster Haematopus ostralegus 1
Kluut Recurvirostra avosetta 2 Veldleeuwerik Alauda arvensis 3 Fazant Phasianus colchicus 1 Tureluur Tringa totanus 1
Koekoek Cuculus canorus 2 Ekster Pica pica 2 Gierzwaluw Apus apus 1 Visdief Sterna hirundo 1
Kwartelkoning Crex crex 2 Zomertaling Anas querquedula 2 Grauwe Franjepoot Ph. lobatus 1 Waterhoen Gallinula chloropus 1
Visdief Sterna hirundo 2 Bonte Strandoper Calidris alpina 1 Heggenmus Prunella modularis 1 Waterral Rallus aquaticus 1
Steenloper Arenaria interpres 2 Graspieper Anthus pratensis 1 Porseleinhoen Porzana porzana 1 Zilverplevier Pluvialis squatarola 1
Tureluur Tringa totanus 2 Groenling Carduelis chloris 1 Roodborst Erithacus rubecula 1
Bokje Lymnocryptes minimus 1 Grote Karekiet Acroceph.arundinacus 1 Turkse Tortel Streptopelia decaocto 1
Fazant Phasianus colchicus 1 Grote Lijster Turdus viscivorus 1 Visdief Sterna hirundo 1
Gaai Garrulus glandarius 1 Huismus Passer domesticus 1 Watersnip Gallinago gallinago 1
Gierzwaluw Apus apus 1 Keep Fringilla montifringilla 1 Wulp Numenius arquata 1
Groenpootruiter Tringa nebularia 1 Kemphaan Philomachus pugnax 1 Zanglijster Turdus philomelos ?
Grote B.Specht Dendrocopos major 1 Kievit Vanellus vanellus 1
Grote Stern Sterna sandvicensis 1 Middelste B.Specht Dendrocopos mediu 1
Houtduif Columba palumbus 1 Oeverloper Actitis hypoleucos 1
Kokmeeuw Larus ridibundus 1 Porseleinhoen Porzana porzana 1
Krakeend Anas strepera 1 Torenvalk Falco tinnunculus 1
Kramsvogel Turdus pilaris 1 Turkse Tortel Streptopelia decaocto 1
Veldleeuwerik Alauda arvensis 1 Vink Fringilla coelebs 1
Vink Fringilla coelebs 1 Wintertaling Anas crecca 1
Zilverplevier Pluvialis squatarola 1 Witte Kwikstaart Motacilla alba 1
Zomertortel Streptopelia turtur 1 Zwarte Ruiter Tringa erythopus 1
Zwarte kraai Corvus corone 1

32 :netroos latnaa92 :netroos latnaa93 :netroos latnaa04 :netroos latnaa

a) vastgesteld op 3 - 4 locaties
a) confirmed at 3 - 4 locations
b) nachttrekker vastgesteld op 1 - 3 locaties 
b) nocturnal migrant confirmed at 1 - 3  locations
c) nachttrekker vastgesteld op 3 - 4 locaties
c) nocturnal migrant confirmed at 3 -4  locations

1002 traam - 9991 .ced3002 iem 13 - 1002 iem 627002 iluj 3 - 2002 .naj 52 29 sept. 2004 - 30 maart 2005 
12 sept. 2005 - 15 maart 2006

dnalredeN ,eezkireiZkjirknarF ,esuohluMkjirknarF ,trofleBëigleB ,tneG

 latnaa latnaa latnaa latnaa

Tabel 1. Vergelijking tussen de resultaten van een prooionderzoek van Slechtvalk Falco peregrinus aan de voet van vier verlichte monumenten. (Bron: eigen gege-
vens 2007, Macronot 2003, Daske 2002, van den Ende 2006)
* Huisduiven Columba livia forma domestica werden in Gent pas systematisch ingezameld sinds 15 maart 2007 en zijn ondervertegenwoordigd.
Table 1. Comparison of the results of a study of the prey of Peregrine Falcon Falco peregrinus at the foot of four floodlit monuments. (Source: own data 2007,
Macronot 2003, Daske 2002, van den Ende 2006)
* Feral pigeons Columba livia forma domestica have only been systematically collected in Gent since 15 March 2007 and are under-represented.

rende de dag een zeer verborgen levenswij-
ze op nahouden (bv. Houtsnip, Waterral,
Kwartelkoning, Kwartel). Hoe slaagt een
Slechtvalk er in om deze soorten te vatten? 
Het antwoord is hypothetisch maar kan
goed worden onderbouwd. De Sint-
Baafskathedraal is, als één van de meest
indrukwekkende historische monumenten
in Gent, elke nacht volledig verlicht.
Nachttrekkers worden aangetrokken door
licht, zelfs wanneer dit zich in het centrum
van een stad bevindt. Het lijkt aannemelijk
dat de ‘Kathedraalslechtvalk’ een deel van
zijn prooien slaat wanneer ze, aangetrokken
door de lichtgloed, enige tijd rond de toren
vliegen. De Gentse Slechtvalk is in deze geen
alleenstaand geval. In Europa werd al vaker

vastgesteld dat Slechtvalken jagen in het
licht van schijnwerpers. In Belfort (Frankrijk)
werd herhaaldelijk gezien hoe Slechtvalken
succesvol jaagden in het schijnwerperlicht
van een kasteel (Marconot 2003). De
Slechtvalken bij de Dom van Keulen sloegen
minimaal 26 Houtsnippen (Doering 1990)
terwijl het paartje van de Alexanderplatz in
Berlijn o.a. 15 Dodaarzen en 14 Waterrallen
buit maakte (Altenkamp & Sömmer 2001).
Bij een broedpaar op een flatgebouw van
het Hutni-Project in Pilzen (Tsjechië) wer-
den 107 prooiresten gedetermineerd waar-
onder 14 Kwartels, 5 Waterrallen en 4
Dodaarzen (Mlikovsky & Hruska 2000). En
ook bij het koppel op de 99 m hoge en even-
eens ’s nachts verlichte kerk van Mulhouse

(Frankrijk) werden 115 prooien op naam
gebracht. Dit leverde 29 soorten op (Daske
2002). Net als in Gent, werd in Belfort en in
Mulhouse eveneens een prooionderzoek
aan de voet van die verlichte monumenten
uitgevoerd (Tabel 1). Opvallend is de gelijk-
lopende samenstelling van de soorten die
het meest werden gevonden op elk van deze
locatie. Let vooral op het aantal uitgespro-
ken nachttrekkers!
De meest gedetailleerde studie naar de nach-
telijke activiteiten van Slechtvalk op een
hoog, verlicht gebouw is afkomstig uit de
Verenigde Staten waar een groep ornitholo-
gen in 2004 tijdens de voorjaars- en najaars-
trek gedurende 77 nachten het gedrag van
enkele lokale Slechtvalken bestudeerde van
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op het 325 m hoge observatieplatform van de
Empire State Building (New York City)
(DeCandido & Allen 2006). Jagende
Slechtvalken werden gezien tijdens 41 van de
77 nachten. Het vangstsucces lag opmerkelijk
hoog: 33% van de achtervolgingen werd suc-
cesvol afgerond, een resultaat dat aanzienlijk
hoger licht dan bij ‘dagjagen’. Een treffende
illustratie: op 10 oktober 2004 probeerde een
mannetje Slechtvalk tussen 20u12 en 20u42
maar liefst 25 keer een prooi te slaan, 9 keer
met succes. Na elke succesvolle poging, keer-
de de Slechtvalk terug naar de Empire State
Building om er de prooi te verbergen.

Werd ook in Gent al nachtelijk jagen vast-
gesteld? Eigenlijk is hier nog nooit echt aan-
dacht aan besteed. Een enkele keer werd
gezien hoe een volwassen Slechtvalk kort na
middernacht van de toren wegvloog om
enkele minuten later met een vers geslagen
Huisduif terug te keren (mond. med. G.
Spanoghe). Ook ‘indirecte waarnemingen’
bevestigen het nachtelijk foerageergedrag
van Slechtvalken in de omgeving van de
Sint-Baafskathedraal. Een tiental keer werd
de volledige kathedraalbuurt rond 22u afge-
zocht. Alle gevonden prooien werden inge-
zameld en verwijderd. De volgende ochtend

werd rond 6u hetzelfde traject afgezocht en
werden opnieuw prooien gevonden. Hieruit
blijkt in elk geval ondubbelzinnig dat (een
aantal van de gevonden) prooien ’s nachts
op het Sint-Baafsplein terechtkomen (L.
Lens, in litt.) 

WWeellkk  lliicchhtt  sscchhiijjnntt  iinn  ddee  dduuiisstteerrnniiss??

Terug naar de Sint-Baafskathedraal in Gent.
Hoewel doorgaans resten van vogels wer-
den gevonden (vleugels, koppen, leeggege-
ten karkassen), lagen vaak ook intacte verse
vogels aan de voet van de kathedraal (o.a.
Grote Bonte Specht, Koperwiek, Kwartel,
Kwartelkoning, Turkse Tortel, Veldleeuwerik,
Visdief, Waterral, Wintertaling, Zwarte
Kraai). Ook in Mulhouse werden heel wat
gave exemplaren aangetroffen (Daske
2002). Aanvankelijk werd gedacht dat het
ging om vogels die zich (eventueel bij mis-
tig weer) tegen het gebouw hadden te plet-
ter gevlogen. Dit lijkt echter weinig waar-
schijnlijk. Een gebouw dat volledig wordt
verlicht heeft immers nooit het verblinden-
de lichtbundeleffect zoals gekend bij vuur-
torens. Om deze hypothese verder te ont-
krachten, werd ook naar (intacte) dode
vogels gezocht rond de Sint-Niklaaskerk en
het Belfort, twee hoge torens vlakbij die, net
als de Sint-Baafskathedraal, de ganse nacht
zijn verlicht. Deze zoektochten leverden
echter geen dode vogels op.

Of wordt de Sint-Baafskathedraal mis-
schien op een totaal verschillende manier
verlicht als de twee nabijgelegen monu-
menten? Navraag bij Eandis, het onafhan-
kelijk distributienetbedrijf voor elektriciteit

Slechtvalk Falco peregrinus met Huisduif
Columba livia forma domestica als prooi

(Foto: Manu De Hauwere) Huisduif Columba livia forma domestica als prooirest van Slechtvalk Falco peregrinus bij 
Sint-Baafskathedraal, 2 mei 2007 (Foto: Manu De Hauwere)

Kwartelkoning Crex crex en Waterral Rallus aquaticus als prooiresten van Slechtvalk Falco 
peregrinus bij Sint-Baafskathedraal, 22 jan. 2003 (Foto: Dominique Verbelen)
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en aardgas dat instaat voor de verlichting
van de drie torens, leverde geen afdoende
verklaring op. Het ogenblik waarop de ver-
lichting van elk van de drie torens aangaat,
is identiek en wordt gestuurd via fotocel (D.
Van Haesebroeck, in litt.). Zowel de Sint-
Baafskathedraal als het Belfort worden ver-
licht met lage druk kwikdamplampen en
hoge druk natriumlampen (de Sint-
Niklaaskerk enkel met hoge druk natrium-
lampen). Wel is er een verschil tussen de
totale wattage waarmee elk van deze
gebouwen in het licht wordt gezet. De 104
armaturen die het Belfort verlichten, zijn
goed voor 10.832 W; de 34 armaturen op de

Sint-Niklaaskerk staan voor 11.000 W ter-
wijl de Sint-Baafskathedraal met 91 arma-
turen en 28.850 W de kroon spant.
Bovendien is dit het enige gebouw waar ook
armaturen met halogeenlampen (van 100
en 250 W) aanwezig zijn. Het lijkt echter
weinig waarschijnlijk dat deze verschillen
ertoe zouden leiden dat vogels zich wel
tegen het ene en niet tegen het andere
gebouw zouden te pletter vliegen, net
omdat de verlichting naar de gebouwen toe
gaat en niet van de monumenten weg-
straalt (zoals bij een vuurtoren).

Maar als het niet zou gaan om te pletter

gevlogen beesten, wat zou dan wel de ver-
klaring kunnen zijn voor de niet aangevre-
ten, gave vogels aan de voet van de kathe-
draal? Bij de eerder vermelde studie van op
de Empire State Building werd herhaaldelijk
gezien hoe een Slechtvalk wel een prooi
sloeg maar er niet in slaagde om de ver-
wonde of gedode vogel in zijn klauwen te
kunnen houden. Slechtvalken jagen immers
vaak volgens het ‘kill-on-impact’-principe.
Doordat ze zich vanop grote hoogte tegen
een zeer hoge snelheid op hun vliegende
prooi storten, wordt deze vaak enkel al door
de kracht van de slag gedood. In een natuur-
lijke omgeving stort die prooi niet zelden te
pletter op de grond waar ze door de
Slechtvalk wordt opgepikt. Het scenario op
het Empire State Building verliep soms ech-
ter enigszins anders. Doordat de meeste
prooien ’s nachts op geringe hoogte werden
geslagen, had de Slechtvalk soms onvol-
doende tijd om de vallende vogel in de lucht
te kunnen recupereren. De geslagen exem-
plaren vielen op de grond in de drukbe-
woonde buurten van Manhattan en werden
niet meer door de Slechtvalk opgepikt. Een
gelijkaardig scenario voor de Gentse Sint-
Baafskathedraal ligt voor de hand. Een
andere verklaring ligt vermoedelijk in het
feit dat de Sint-Baafskathedraal op de nest-
bak na nauwelijks geschikte platforms heeft
om een prooi te plukken. Een verkeerde
beweging of een windstoot kan volstaan om
de greep op de prooi te verliezen. Zoals al
eerder aangehaald, lijkt het weinig waar-
schijnlijk dat een dode vogel nog door de
Slechtvalk zal worden ‘gerecupereerd’ eens
die op de grond (i.e. het vaak drukke Sint-
Baafsplein) ligt.

Kemphaan Phylomachus pugnax als prooirest van Slechtvalk Falco peregrinus bij 
Sint-Baafskathedraal, 22 jan 2003 (Foto: Geert Spanoghe)

Kwartel Coturnux coturnix en Kanoet Calidris canutus als prooiresten van Slechtvalk 
Falco peregrinus bij de Sint-Baafskathedraal, 13 mei 2007 (Foto: Stefan Claeys)

Slechtvalk Falco peregrinus vliegt op met
Spreeuw Sturnus vulgaris van drakenkop

tegen Sint-Baafskathedraal, 2 maart 2007 
(Foto: Manu De Hauwere)
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Voor alle duidelijkheid: de Gentse
Kathedraalslechtvalken jagen uiteraard ook
overdag! Zo werd op 22 maart 2005 gezien
hoe een Slechtvalk een Dodaars aan het
oppeuzelen was op één van de kapittels en
op 2 maart 2007 leek het mannetje het
wijfje naar de nestbak te lokken met een
vers geslagen Spreeuw.

OOpprrooeepp

Iedereen die prooien vindt omheen de Sint-
Baafskathedraal in Gent wordt verzocht dit
door te geven op onderstaande coördina-
ten. Vermeld hierbij zeker ook details (bv.
leeftijd, geslacht, ‘staat van versheid’, welk
onderdeel van de vogel werd gevonden, …)

en verwijder steeds de prooien zodat dub-
beltellingen kunnen worden uitgesloten.
Belangrijk: meld zeker ook alle (restanten
van) Huisduiven. Deze soort is immers zeer
interessant  aangezien ze mogelijk de voor-
naamste voedselbron van de Gentse (en
andere stedelijke) Slechtvalken vormt. Dit
artikel is tegelijk ook een oproep om een
gelijkaardig onderzoek op te starten in de
omgeving van andere verlichte en toegan-
kelijke broedgebouwen in Vlaanderen.

DDaannkkwwoooorrdd

Dank aan allen die hun gevonden prooien
doorspeelden: Peter Adriaens, Stefaan
Claeys, Manu Dehouwere, Luc Lens, Griet

Nijs, Roel Samson, Geert Spanoghe, Luc
Teugels, Eef Thoen, Hugo Van Doorslaer,
Nicolas Vanermen, Steven Vantieghem, Filip
Verbelen, Jan Verhoeye en Hilbran
Verstraete. Walter Belis, Marc Herremans,
Koen Leysen, Guy Robbrecht en Frederik
Thoelen speelden nuttige literatuur door.
Luc Lens nam een eerste versie van het arti-
kel kritisch door. Een bijzonder woord van
dank aan Philip De Roo (Stadsbestuur Gent)
en Daniël Van Haesebroeck (Eandis) die de
gegevens over de verlichting van de drie
torens doorspeelden. Geert Spanoghe,
Manu De Hauwere en Stefaan Claeys lever-
den foto’s aan.
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Slechtvalken die broeden op verlichte gebouwen maken gebruik van
deze nachtverlichting om vogels in het lichtschijnsel te vangen.
Hierdoor worden vooral nachttrekkers het slachtoffer. Een regelma-
tige controle aan de voet van een dergelijke verlicht gebouw (Sint-
Baafskathedraal, Gent) levert niet alleen een beter inzicht in de
prooikeuze van een nachtactieve (grootstedelijke) Slechtvalk maar
toont deels ook aan welke (vaak onverwachtse) soorten zelfs over
drukke stadscentra migreren.

WWhhoo  kknnoowwss  wwhhaatt  tthhee  PPeerreeggrriinnee  FFaallccoonn  FFaallccoo  ppeerreeggrriinnuuss  eeaattss  ((aatt
nniigghhtt))??
Gent Peregrine Falcon becomes active at night due to monument
floodlighting
Peregrine Falcons which breed on floodlit buildings make use of this
night lighting to catch birds in the light. The main victims are night
migrants. A regular control at the base of one of these floodlit build-

ings (St Baaf’s Cathedral, Gent) not only gave an improved insight
into the choice of prey of a nocturnally active (urban) Peregrine
Falcon, but also showed which (sometimes unexpected) species
migrate even over busy city centres.

QQuuee  mmaannggee  llee  FFaauuccoonn  ppèèlleerriinn  FFaallccoo  ppeerreeggrriinnuuss  ((llaa  nnuuiitt))??
Le Faucon pèlerin gantois s'active dès que les monuments s'illumi-
nent
Les Faucons pèlerins qui nichent sur des bâtiments illuminés profi-
tent de l'éclairage pour capturer des oiseaux s'aventurant dans la
lumière.  Les migrateurs nocturnes sont les principales victimes.  Un
contrôle régulier au pied de la cathédrale Saint-Bavon à Gent donne
non seulement un meilleur aperçu du choix des proies d'un Faucon
pèlerin citadin, actif la nuit, mais nous apprend également quelles
espèces peu habituelles migrent au-dessus du bruit des centres
urbains. 

SSaammeennvvaattttiinngg  ––  AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé
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Uit de overzichten van Collar et al. (2003),
Rheinwald (2003) en Dekker et al. (2005)
blijkt dat men nog heel wat kan leren van
dode vogels. Meestal gaat het daarbij om
oud museummateriaal, maar Väisänen &
Tornberg (2003) meldden dat de zoölogi-
sche musea van Helsinki en Oulu in de laat-
ste 20 jaar ongeveer 3400 recente roofvo-
gel- en uilspecimens verkregen in het kader
van het Finse nationale monitoring pro-
gramma. Dit maakt de helft uit van hun ver-
zameling.Vermits alle dag- en nachtroofvo-
gels in Finland nu beschermd zijn, komt elk
gevonden dood dier aan de staat toe (die
het overmaakt aan de musea). Het belang
van zo’n groeiende collectie is groot: weef-
sel wordt ingevroren voor DNA-analyse en
men beschikt nu over uitgebreide reeksen
van elke soort, voorzien van goede gege-
vens, o.m. leeftijd (vele geringde vogels),
doodsoorzaak, enz. Er is voldoende capaci-
teit om per jaar 550 balgen te prepareren.
Ze worden met een uitgestrekte vleugel
bewaard, wat onderzoek naar rui ten goede
komt. Bovendien vormen deze van datum
voorziene dieren een ijklijn voor latere stu-
dies (voor ruistudie, maar ook voor popula-
tiestudies met technieken die nu nog in de
kinderschoenen staan, zoals bijvoorbeeld
isotopenonderzoek, of onderzoek naar ver-
vuiling door zware metalen, zie o.m.
Hogstad et al. 2003). Een studie op dit
materiaal leert bijvoorbeeld dat de leeftijd
van Oehoe Bubo bubo, waarvoor men over
750 huiden beschikt, voor de eerste vijf
levensjaren kan gedetermineerd worden.
Tornberg et al. (1999) bewezen door het

meten van een grote reeks van Haviken
Accipiter gentilis dat een afname van ruig-
poothoenders (Tetraonidae), een belangrij-
ke prooi, de richting van de natuurlijke
selectie  op lichaamsgrootte van de Havik
veranderde.
Met materiaal uit Denemarken konden
Yom-Tov & Yom-Tov (2006) aantonen dat
daar de lichaamsgrootte van de Havik in de
loop van de twintigste eeuw afnam.

Dergelijk studiemateriaal kon en kan ook bij
ons voor de wetenschap bewaard worden.
Het bezorgen aan een wetenschappelijk
museum van zowel oude opgezette als
nieuw dood gevonden dieren moet aange-
moedigd worden. Ook in beslag genomen
vogels zijn nuttige studiespecimens.
Newton (1979) kon tengevolge van een
enquête beschikken over 961 dode
Sperwers Accipiter nisus, wat hem goed van
pas kwam bij zijn studie van de rui, niette-
genstaande hij ook zeer veel levende dieren
kon onderzoeken (Newton & Marquiss
1982). Newton (1979) vermeldt anderzijds
enkele cijfers over afschot van roofvogels in
West-Europa, terwijl ongetwijfeld daar
bovenop nog grote aantallen niet geregis-
treerd werden. Het ‘verdelgen’ van roofvo-
gels was eeuwenlang gebruikelijk. Zelfs
heden ten dage worden bv. in de Kaukasus
jaarlijks nog veel Accipiter spec. geschoten
(Van Maanen et al. 2001). Over de aantallen
in België in de twintiger jaren van vorige
eeuw geven Stevens & van Laere (1985)
enig inzicht. Er werden blijkbaar vooral veel
Sperwers geschoten. Dit is verwerpelijk van-

uit natuurbeschermingsstandpunt. Het ver-
volgens laten verloren gaan van deze dieren
betekent bovendien het verlies van een rijke
bron van informatie, o.a. over de rui. Het is
duidelijk dat er grote hoeveelheden bruik-
baar onderzoeksmateriaal moet hebben
bestaan. Een deel van deze slachtoffers zal
ongetwijfeld ooit her en der als opgezet stuk
een schoorsteenmantel hebben ‘versierd’.
Het aantal Haviken dat in het verleden in
Belgische musea terechtkwam is niet bijster
groot. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen, Brussel, bezit uit
België twee nestjongen, 16 vogels in jeugd-
kleed en acht in adult kleed. De meeste van
deze vogels werden voor 1932 geregis-
treerd. Bij de recente aanwinsten zijn er die-
ren die zich dood vlogen tegen een raam. In
Limburgse Natuurcentra zijn evenmin veel
Haviken aanwezig: één in Het Groene Huis
(Bokrijk) en zeven in het Bosmuseum
Gerhagen (Tessenderlo).
Op voorwaarde dat hiervoor een projectlei-
der aangesteld wordt om de voor de moti-
vatie van de medewerkers noodzakelijke
opvolging te garanderen, zou nieuw materi-
aal kunnen worden verzameld met een net-
werk zoals dat voor marterachtigen bestaat
in Vlaanderen. Ook verkeersslachtoffers vor-
men een onuitputtelijke bron. Zonder veel
(extra) wetgeving zou dus al aanzienlijk
resultaat worden verkregen.

Twee voorbeelden van informatie die op
specimens te verkrijgen valt:
Figuren 1 en 2: In beslag genomen opgezet-
te Havik Accipiter gentilis in het Hongaars

Roofvogelspecimens: nuttig bij de ornithologische studie
MICHEL LOUETTE, ATTILA BANKOVICS & JAN STEVENS

Figuren 1 en 2. Specimen uit Hongarije. Detail van de borst- en de vleugelrui van jeugdkleed naar eerste adult kleed bij Havik Accipiter gentilis
(resp. ventraal zicht en dorsaal zicht op de armpennen). (Foto’s: Kirill Orci)

Figure 1 and 2. Specimen from Hungary. Detail of wing moult from juvenile plumage to first adult plumage in Northern Goshawk Accipiter gentilis
(ventral view and dorsal view on the secondaries). (Kirill Orci)
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Natuurhistorisch Museum. Zij werd met
open vleugels op een tak geprepareerd. Dit
wijfje is in overgang van jeugdkleed naar vol-
wassen kleed, ongetwijfeld einde zomer-

begin winter tweede kalenderjaar. Het leng-
teverschil tussen de volgroeide nieuwe
(veren van de tweede generatie) en oude
(veren van het jeugdkleed) armpennen lijkt
onbeduidend, maar er is een opvallend ver-
schil in patroon: de oude pennen zijn meer
gebandeerd dan de nieuwe (zie Kuehnapfel
2002). De borst en buik zijn bijna volledig
dwars gebandeerd, maar er zijn enkele juve-
niele veren overgebleven (een tiental op de
borst, alsook op beide flanken). Alle kleine
ondervleugeldekveren zijn nieuw (dwars
gebandeerd). Ongeveer 50 % van de middel-
ste ondervleugeldekveren is nieuw. Oude en
nieuwe veren staan netjes afwisselend. Bijna
alle grote ondervleugeldekveren zijn jeugd-
veren; in de oksels staan een paar nieuwe. De
kleine bovenvleugeldekveren zijn nog oud; de
middelste en grote bovenvleugeldekveren
zijn – op twee na - al nieuw. De kop- en nek-
veren zijn oud. De onderstaart is geruid en
telt nog slechts twee oude veren. De kleine
bovenstaart- en stuitveren zijn oud, alsmede
de zijkant van de staartaanzet. De grote
bovenstaartveren zijn nieuw.

Figuur 3:
Dit specimen is te bezichtigen in Bokrijk. Het
betreft een adult wijfje, de vogel is immers
grijs (niet grijsbruin) op de bovenzijde. De
buikzijde is bleek, er is een duidelijk contrast
tussen de witte wenkbrauwstreep en de don-
kere bovenkop. De handpenrui begint bij de
binnenste pen, dan volgt de tweede, enz. Zij is
links in actieve rui van de vier binnenste hand-
pennen (de eerste drie in groei, de vierde in
pin). Ellenberg & Dietrich (1981) meldden
inderdaad dat Havikwijfjes de drie binnenste
handpennen ruien binnen de 8-10 dagen na
de eileg. Glutz et al. (1989) geven 2-6 dagen
tussenpoos tussen iedere pen aan. Dit dier
werd dus ongetwijfeld van het nest gescho-
ten. Rechts ontbreken deze pennen. Mogelijk
heeft de preparateur deze weggeknipt.
Bloedpennen worden immers verfoeid door
taxidermisten.

DDaannkkwwoooorrdd

Onze dank gaat uit naar Kirill Orci die de
Hongaarse Havik fotografeerde.

Figuur 3. Specimen in Provinciaal
Natuurcentrum Groene Huis. Snelle groei van de
binnenste drie handpennen in de linkervleugel
bij de rui van een >= derde kalenderjaar wijfje

Havik Accipiter gentilis. (Foto: Jan Stevens).
Figure 3. Specimen in ‘Groene Huis’ Nature
Centre, Belgium. Rapid growth of the moul-

ting inner three primaries in a female >= third
calendar year Northern Goshawk Accipiter

gentilis (Jan Stevens).
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UUssee  ooff  rraappttoorr  sskkiinnss  iinn  oorrnniitthhoollooggiiccaall  ssttuuddiieess
The importance that dead birds stored in museums can have for
study is emphasised. In countries such as Finland there is a law that
dead animals are the property of the state. This has yielded large
numbers of raptors and owls. From this sort of material in museums
moult patterns can be learnt; two examples of Northern Goshawk
Accipiter gentilis, from Belgium and Hungary are illustrated.

LL''uuttiilliittéé  ddeess  ppeeaauuxx  pprrééppaarrééeess  ddee  rraappaacceess  ppoouurr  ll’’ééttuuddee  oorrnniitthhoollooggiiqquuee
Cet article souligne l'importance des spécimens de musée. Dans cer-
tains pays, comme la Finlande, les animaux morts sont adjugés de
droit à l'Etat, ce qui donne un nombre important de rapaces et de
hiboux. Grâce à ce matériel, nous apprenons quels sont les modèles
de mue. Voici deux exemples d'Autours des palombes Accipiter gen-
tilis, originaires de Belgique et de Hongrie. 

AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé
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Bij een vogel in de hand kan men de ken-
merken van elke veer noteren, scherpe
foto’s laten dat soms ook toe. Op de foto’s
van een wijfje Havik Accipiter gentilis op het
nest (Arendonk, 17 mei 1980) is goed te
zien dat het om een vogel in eerste of post-
juveniele rui gaat. Deze rui valt meer op dan
de rui op latere leeftijd, vermits de veren van
het jeugdkleed valer zijn dan de grijze veren
van de tweede (en latere) generaties.
Jeugdkleed en volwassen kleed zijn bij deze
soort erg verschillend, in zoverre dat
Linnaeus in zijn “Systema Naturae” (1758)
eerst de Havik in jeugdkleed, met zijn verti-
caal grof gestreepte buikzijde en bruine
kleur als ‘Falco gentilis’ beschreef en later de
volwassen vogel, fijn dwars gebandeerd en
grijs van kleur als ‘Falco palumbarius’.
Veerpatroon- en kleur hebben echter in de
eerste plaats een functie in de natuur.
Herkenning aan de hand van kleur- en teke-
ningdetails naargelang geslacht en leeftijd
lijkt vooral van groot belang voor de vogels
zelf. Geslacht- en leeftijdklassen zijn dankzij
de aanzienlijke verschillen tussen eerste- en
ouderejaars Haviken goed herkenbaar. Het
ligt voor de hand dat potentiële partners of
concurrenten hier gebruik van maken.

Het cryptische jongkleed bij de Havik is wel-
licht niet ontstaan in functie van de eigen
jachtnoden. Wel biedt het ongetwijfeld
meer bescherming tegen predatie.
Waarschijnlijk kan de jonge Havik ook beter
overleven tussen zijn territoriale soortgeno-
ten, die grotendeels standvogels zijn, omdat
hij met dit ‘low profile’-uiterlijk minder
agressie zal uitlokken (Kenward 2006).
“Assortative mating” (het kiezen van een
partner van dezelfde leeftijd) is van veel
vogelsoorten bekend (Black 1996). Bij Havik
is dit niet altijd het geval (Bijlsma 1991),
omdat er vaak alleen vogels in jeugdkleed
(tweede kalenderjaar) beschikbaar zijn wan-
neer een territoriumhoudende adult
omkomt. Beide partners op het nest te
Arendonk waren echter in jeugdkleed.
Vervolgingsdruk is wellicht niet het enige
element dat meespeelt. Het feit dat
Haviken in jeugdkleed gaan broeden, kan
evengoed te maken hebben met populatie-
uitbreiding.
Dit was vermoedelijk het geval in Arendonk.
Deze Havik was namelijk één van de eersten
die zich opnieuw in het gebied ten noorden
van Turnhout vestigde vanuit Nederland
(ringgegeven). Bij de vestiging van een
nieuw territorium in de buurt van

Geraardsbergen in 1999 was zeker het
vrouwtje in jeugdkleed, wellicht ook het
mannetje. Dit ging om het eerste zekere
broedgeval van Havik in Oost-Vlaanderen,
resulterend in drie uitgevlogen jongen
(Wouter Faveyts, pers.meded.). Rutz et al.

(2006) bespreken de vervolgings- en de ves-
tigingshypothesen op Europese schaal.
Een broedende Havik in jeugdkleed is geens-
zins uitzonderlijk; diverse studies hebben
uitgewezen dat het aantal broeders in
jeugdkleed in stabiele populaties minder

Een broedende Havik Accipiter gentilis in jeugdkleed
MICHEL LOUETTE & GUY ROBBRECHT

Figuren 1 en 2. Havik Accipiter gentilis in jeugdkleed en postjuveniele rui bij het nest. Arendonk,
17 mei 1980. De nieuwe donkergrijze handpennen, hand- en armdekveren, rugveren en tertiaire

pennen contrasteren met de bruine eerste generatie veren. (Foto: Guy Robbrecht)
Figure 1 and 2. Immature Northern Goshawk Accipiter gentilis in postjuvenile moult on the nest.

Arendonk (Belgium), 17 may 1980. The new grey feathers (primaries, primary and secondary
coverts, back and tertials) contrast with the brown feathers of the first generation. 

(Guy Robbrecht) 
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Op 11 Juli 2006, om 7u45, sta ik onder een
sperwernest in de warande van Tervuren
(Vl.B). Dit nest werd daags voordien ont-
dekt, na het roepen van de (minstens) drie
jongen (vermoedelijk pas uitgevlogen). Een
Sperwer (het adult mannetje?) komt aange-
vlogen en vliegt snel weer weg; even later
zie ik een tweede vogel (vermoedelijk het
adult wijfje) op een ander nest, ongeveer
100 m van het nieuwe nest gelegen. Dit nest
heeft in tegenstelling tot het nieuwe nest
geen donsvlokken, meststrepen, ruiveren of
onderliggende prooiresten (en is dus dit jaar
niet in gebruik). De oudervogel plukt of ver-
scheurt een prooi. Er wordt echter geen
overgave van voedsel aan de jongen waar-
genomen, mogelijk onder invloed van mijn

aanwezigheid. Misschien besliste de ouder-
vogel op het laatste moment naar het
“oude” nest (of speelnest?) te vliegen
omdat ik te dicht bij het nieuwe nest had
postgevat. Tijdens de volgende drie weken
roepen de jonge Sperwers geregeld, maar
worden visueel alleen waargenomen bij het
heen en weer vliegen in de kruinlaag.
Het nieuwe nest bevindt zich ca. 18 m hoog
in een Beuk van ca. 22 m met 122 cm
omtrek op borsthoogte en het “oude” ca. 17
m hoog in een Beuk van ca. 21 m met 104
cm omtrek op borsthoogte, in een perceel
met bijna uitsluitend Beuken met een dicht-
heid van ca. 10 tot plaatselijk ca. 20 bomen
per are. De nestbomen horen bij de dikste
van het perceel en staan beide dicht bij

kruispunten van bospaden. De warande
bestaat in haar geheel vooral uit beukenbos
(de bomen in sommige percelen zijn veel
ouder) met een gesloten bladerdak, zonder
noemenswaardige ondergroei en met een
permanente bodembedekking van dood
beukenblad.
De Sperwer bouwt in de regel een nieuw
nest in de nabijheid van dat van het vorige
jaar (Newton 1986). Newton vermeldt ook
het gebruik van het oude nest als plukplaats
en H. Berghmans vond in de Zuiderkempen
éénmaal een oud sperwernest  op ongeveer
20 meter van het nieuwe bezette nest dat
vol lag vol met vogelveertjes van geplukte
prooien. Newton gaat niet in op het ver-
scheuren en verdelen van prooi op het oude

dan 10 % bedraagt, terwijl dit kan oplopen
tot meer dan 30 % in kleine populaties of
populaties die sterk toenemen (Kenward
2006). In Zwitserland stelde men dat feno-
meen vast bij 25% van de wijfjes die voor
het eerst broeden (Bühler et al. 1987).
Bovendien zag men hier ook vaak eerste-
jaars wijfjes baltsen in territoria waarin pas

het volgende jaar werd gebroed. Bijlsma
(1991) gaf voor een Nederlandse populatie
‘zonder vervolging’ 10 % eerstejaars wijfjes
(n = 291) op. In een andere populatie, met
hevige vervolgingsdruk, liep dit op tot zes
van de negen broedpogingen! Deze cijfers
suggereren dat het broeden van deze vogels
vooral plaats vond in territoria die na ver-

volging vrij kwamen. Nielsen & Drachmann
(2003) toonden aan dat jonge wijfjes klei-
nere legsels hebben en dat het broedsucces
van deze wijfjes slechter was dan van oude-
re vogels. Krüger (2005) wijst er bovendien
op dat een ‘jong’ begin geen gunstig effect
heeft op hun conditie of op het totale
broedsucces gedurende hun leven.
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AA  bbrreeeeddiinngg  NNoorrtthheerrnn  GGoosshhaawwkk  AAcccciippiitteerr  ggeennttiilliiss iinn  iimmmmaattuurree
pplluummaaggee
Two photos of a female Northern Goshawk on its nest document
the phenomenon of breeding in the second calendar year (immature
plumage). In this case it is part of a population expansion.

UUnn  AAuuttoouurr  ddeess  PPaalloommbbeess  AAcccciippiitteerr  ggeennttiilliiss nniicchheeuurr  eenn  pplluummaaggee  jjuuvvéé--
nniillee
Deux photos d'un Autour des palombes femelle sur son nid illustrent
la nidification en deuxième année (plumage juvénile). Cette nidifi-
cation cadre dans une extension de la population. 

AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé

Sperwer Accipiter nisus : nesten in middelgrote Beuk Fagus
sylvatica en interactie met Havik A. gentilis
MICHEL LOUETTE
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EEuurraassiiaann  SSppaarrrroowwhhaawwkk  AAcccciippiitteerr  nniissuuss  nneessttss  iinn  mmiiddddllee--ssiizzeedd  BBeeeecchh
FFaagguuss  ssyyllvvaattiiccaa aanndd  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  NNoorrtthheerrnn  GGoosshhaawwkk  AA..  ggeennttiilliiss
Year after year an Eurasian Sparrowhawk bred in a middle-sized
beech tree in the Park of Tervuren: the choice of this tree species is
unusual in our region. The Eurasian Sparrowhawk pair divided prey
for their young on one of their old nests and apparently came into
conflict with a Northern Goshawk.

EEppeerrvviieerr  dd''EEuurrooppee  AAcccciippiitteerr  nniissuuss::  nniiddss  ddaannss  uunn  HHêêttrree  FFaagguuss  ssyyllvvaattiiccaa
ddee  ttaaiillllee  mmooyyeennnnee  eett  iinntteerraaccttiioonn  aavveecc  uunn  AAuuttoouurr  ddeess  ppaalloommbbeess  
AA..  ggeennttiilliiss
Un Epervier d'Europe nidifie d'une année à l'autre dans un hêtre de
taille moyenne du parc de la Warande à Tervuren. Le choix de cette
essence est exceptionnel dans nos régions. Ce couple distribuait une
proie à ses jeunes sur un ancien nid, et est apparement entré en
conflit avec un Autour des palombes à une autre occasion.

AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé

nest. Cramp & Simmons (1980) laten ver-
staan dat de prooi vanaf de late nestfase in
haar geheel aan één jong gegeven wordt:
misschien betrof het in het door mij geob-
serveerde geval een grote prooi? Eénmaal
(op 28 juli) wordt een mogelijke prooirest,
nl. een afgestripte vleugel van een mees
Parus sp., onder het “oude” nest gevonden.
Newton (1986) benadrukt dat het oude
nest vooral zal gebruikt worden voor het
plukken bij een dichte bomenstand in het
perceel; in minder dichte bestanden situeert
hij de plukplaatsen op zowat 50 m van het
nest op de grond. Toch gebeurde plukken
van prooi hier niet exclusief op kruinhoogte,
want Alain Reygel vindt op 12 juli verse
plukresten van Huismus Passer domesticus
op de grond, vlak bij het nieuwe nest.
Sperwernesten in Beuk zijn eerder zeldzaam
in West Europa. Glutz et al (1989): „Buche,
… kommen vor, haben außerhalb reiner
Laubwaldgebiete aber als Ausnahmen zu
gelten“. Bühler (1991) noemt de Beuk wel
als eerste van de loofbomen, die naargelang
het gebied 1-18% van de nestbomen uit-
maken in Zwitserland. In Nederland vond
Bijlsma (1993) er geen. In België vond J.Van
Kerckhoven in de Zuiderkempen op 459
sperwernesten er maar drie in loofhout,
tweemaal in Berk en eenmaal in Zomereik
(H. Berghmans, pers. meded.); nochtans ver-
meldt Verheyen (1943) “af en toe op “zware

beuken”, …Dit is betwistbaar, want de
Sperwer vertoont duidelijk een voorkeur
voor relatief dichte en dus vrij jonge aan-
plant (Selaas 1996), en die is in de warande
van Tervuren her en der aanwezig. Dat zijn
quasi allemaal Beuken (er zijn echter ook
rijen coniferen te vinden, maar die staan
minder beschut).
De Havik is een geduchte predator van
Sperwer, vaak van nestjongen, maar ook van
adulten (Newton 1986, Bijlsma 1993, H.
Berghmans pers.meded.). Selaas (1996)
geeft aan dat de Sperwer als er een horst
van Havik in de buurt is zijn nest in de meest
dichte percelen plaatst. De havikhorst die
mij bekend is, bevindt zich op 2 km van dit
sperwernest. Op 2 augustus vind ik op
zowat 30 m van het sperwernest een 
staartveer van een adult vrouwtje Havik
(bepaald met Kühnapfel  2002 en
http://www.feathers.tk/). Deze veer ver-
toonde een bloedspoor aan de basis en was
dus uitgerukt (wellicht in een gevecht) en
niet afgeworpen in een normaal ruiproces.
Een horst van Buizerd Buteo buteo staat op
1,2 km van het sperwernest (de drie soorten
roofvogels brachten jongen groot). Tijdens
deze periode wordt in Tervuren interactie
waargenomen zowel tussen Sperwer en
Havik, Sperwer en Buizerd als Buizerd en
Havik. Op 6 augustus verjaagt een Sperwer
een niet geïdentificeerde grotere roofvogel

op 1 km van het sperwernest ter studie:
mogelijk bevindt zich daar een nest van een
tweede koppel.
Bedelroep van minstens twee (en één) jonge
Sperwers wordt nog gehoord in de omge-
ving van het nest tot 3 (en 8) augustus,
zodat het bezoek van de Havik niet voor alle
jonge (of voor geen van hen) fataal afliep.
Vedder & Dekker (2004) wezen er op dat de
Sperwer zijn nest succesvol tegen de Havik
kan verdedigen (ook zij vonden havikveren
onder het sperwernest).
Ook in 2007 bouwde een Sperwerpaar een
nieuw nest in hetzelfde beukenperceel,
maar was dat jaar niet succesvol.
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Op 3 september 2006, om 15h15, slaat een
adult vrouwtje Sperwer (zie foto’s 1 en 2:
grootte; gruisbruine kleur van bovenzijde,
scherpe ventrale bandering; diepgele oog-
kleur) een Turkse Tortel Streptopelia
decaocto in de lucht, boven een veranda in
Duisburg (Tervuren,Vl.B), tot algemene con-
sternatie van de gasten. Sperwers worden
hier door de bewoners zowat dagelijks
geobserveerd, en reeds meermaals bij gesla-
gen Turkse Tortels. De prooi wordt op de
grond, op 3 meter van de veranda dood
‘gekneed’, een proces dat meerdere minu-
ten duurt. De Sperwer probeert dan met
deze vrij zware prooi weg te vliegen. Mede
door een hinderlijke draad slaagt zij daar
niet in en belandt op 2 meter van de veran-
da (foto onder). Verstoord door de druk
fotograferende bewoners laat de Sperwer
de prooi liggen. Mogelijk blijft ze in de buurt
want na 7 minuten keert ze terug. Ze plukt
nu de Turkse Tortel gedeeltelijk (de meeste
vleugelpennen staan nog ingeplant) gedu-
rende 4 minuten en eet een deel van het
achterlichaam (foto boven). Na 14 minuten
kroppen tracht zij opnieuw met de prooi
weg te vliegen, maar die ontglipt haar al na
20 meter.
Hoe lang na het slaan en verlaten van een
prooi zou een Sperwer hier nog kunnen naar
terugkeren?
Op 14 juni 2005, om 7h05, vind ik op het
gazon van dezelfde tuin, op 7 meter van de
veranda een vers kadaver van een Turkse
Tortel, midden in een krans van geplukte
lichaamsveren. Bij deze prooi zijn de borst-
spieren van de rechterhelft flink aangevre-
ten, maar de rest is nog intact en groten-
deels bepluimd (de staart- en de
vleugelpennen staan nog ingeplant). De
dader is andermaal ongetwijfeld een
Sperwer. Daar ik hem echter niet zie en geen
alarm van andere vogels hoor, neem ik het
kadaver weg (maar laat de losse veren lig-
gen) en kijk er verder niet naar om. Er heerst
die voormiddag zeker geen drukte in of nabij
de tuin. Om 12h15 observeren Chris
Labeeuw en ikzelf vanuit de veranda een
Sperwer nabij de plukplaats. Hij zit eerst op
een terrastafel, vliegt dan naar de veren op
de grond en loopt hier even rond over gazon
en bloemperk, duidelijk de plukplek inspec-
terend. Hij blijft 3-4 minuten ter plaatse en
vliegt dan naar een nabij staande pick-nick-
tafel, zit daar even stil, kijkt nog even rond
en verdwijnt tenslotte uit het gezicht.
Minutenlang blijft het alarm van Merels
Turdus merula hoorbaar. Deze Sperwer was
ongetwijfeld een adult mannetje (grootte;

erg rosse kleur van de dwarsbandering op de
borst en buik; diepgeel oog). Hij leek niet
echt op zijn hoede en werd niet door ande-
re vogels belaagd. Ongetwijfeld was het de
bedoeling het niet volledig geconsumeerde
kadaver verder te nuttigen of mee te nemen
naar het nest. Ik vermoed inderdaad dat het

de jager zelf was die hier later naar zijn prooi
terugkeerde (en in dit geval niet de hele tijd
in de buurt was gebleven).
Weinig auteurs gaan op de details in van dit
gedrag. Owen (1932) zegt dat ‘wanneer een
Sperwer bij zijn prooi wordt verstoord, hij er
vaak naar zal terugkeren, maar het interval
voor de terugkeer kan uren bedragen’ en ook
Newton (1986) vermeldt terloops terugkeer
naar de eigen prooi. Het vreten van aas, dat
niet door de Sperwer zelf werd geslagen,
wordt door deze beide auteurs en ook door
Verheyen (1943) en Cramp & Simmons
(1980) uitvoeriger besproken. Ashmole
(1987 en pers. comm.), Needle & Dougall
(2001), Hood (2002) en Cinderey (2003)
noteren daarentegen wel het verbergen en
terugkeren naar de prooi (respectievelijk
een Kauw Corvus monedula, tweemaal een
Huisduif Columba livia forma domestica en
een Merel), maar telkens door
Sperwervrouwtjes. Dit zou dus de eerste
geregistreerde en getimede terugkeer van
een adult mannetje naar een achtergelaten
prooi zijn.

Sperwers Accipiter nisus die later hun prooi ophalen
MICHEL LOUETTE

Adult vrouwtje Sperwer Accipiter nisus met
Turkse Tortel Streptopelia decaocto als prooi,

14 sep 2006, Tervuren (Vl.B) 
(Foto: Chris Labeeuw)

Adult vrouwtje Sperwer Accipiter nisus plukt prooi (Turkse Tortel Streptopelia decaocto). Bemerk
groeiende staartpen. 14 sep 2006, Tervuren (Vl.B) (Foto: Chris Labeeuw)
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EEuurraassiiaann  SSppaarrrroowwhhaawwkkss  AAcccciippiitteerr  nniissuuss  rreettrriieevviinngg  pprreeyy
On 14 September 2006, in Tervuren (Vlaams-Brabant), a female
Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus returned after 7 minutes to a
Collared Dove Streptopeia decaocto she had earlier killed. On 14
June 2005 the same behaviour was observed for a male Eurasian
Sparrowhawk. It is important here that the interval was timed (at
least 5 hours and 10 mins) and also that this was a male. In the lit-
erature this sort of behaviour is as yet only documented for females.

EEppeerrvviieerrss  AAcccciippiitteerr  nniissuuss  rreepprreennaanntt  lleeuurr  pprrooiiee  
Le 14 septembre 2006 une femelle d'Epervier d'Europe Accipiter
nisus retourne à la proie, une Tourterelle turque Streptopelia decaoc-
to, qu’elle avait tué 7 minutes auparavant à Tervuren (Brabant
Flamand). Le 14 juin 2005, un comportement identique a été noté
chez un Epervier d'Europe mâle. L'intervalle a été chronométré à au
moins 5.10 h. Jusqu'à présent, les articles parus au sujet d'un tel com-
portement ne concernent que des femelles.  

AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé
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Slechtvalkenmythe ontsluierd
René-Jean Monneret, Frankrijks Slechtvalken-
specialist, heeft nauwgezet de jachtvlucht van
de Slechtvalk Falco peregrinus beschreven.
Deze bestaat uit 3 fasen: in eerste instantie
benadert de roofvogel klapwiekend zijn prooi
zonder evenwel recht op het slachtoffer af te
gaan. De Slechtvalk bereikt dan snelheden van
80 tot 100 km/uur. Sommige auteurs zien
hierin een tactisch manoeuvre waarbij de
Slechtvalk de prooi te grazen zou nemen.
Monneret ontmantelt deze theorie en geeft
een verklaring gebaseerd op fysische wetten.
Indien de roofvogel van punt (A) een bewe-
gende prooi op punt (B) benadert en deze
prooi zich lager bevindt dan (A), dan is de kort-
ste tijd om zich van (A) naar (B) te verplaatsen
een curve. De tweede fase is een duikvlucht
waarbij de snelheid varieert, al naargelang de
Slechtvalk zijn vleugels dichtvouwt of open
spreidt. Het eerste deel van de duikvlucht is
een curve, alsof de roofvogel naast de prooi
mikt, maar in het laatste deel gaat de
Slechtvalk recht op zijn doel af. In de laatste
fase grijpt de roofvogel de prooi met zijn klau-
wen of stoot met uitgestoken klauwen tegen
de prooi aan.Vervolgens herpakt de Slechtvalk
zich om de prooi definitief te grijpen. Het is tij-
dens de laatste fase dat de Slechtvalk z’n top-
snelheid bereikt. Op de Balearen noteerde men
bij een individu van de ondersoort brookei –
iets kleiner dan de nominaatvorm - snelheden
tussen 130 en 184 km/uur en in het
Amerikaanse Colorado mat men bij een man-
netje Falco p. anatum een snelheid van 144 tot
252 km/uur. De maximale snelheid is o.a.
afhankelijk van de massa en het gewicht van
de vogel, de aërodynamische bouw, de hoek
ten opzichte van de grond en de lengte van het
duiktraject. (Nos Oiseaux, 51 (4) 2004: 245-
250)

Verschillen tussen Blauw en Grauw
Ofschoon Blauwe Kiekendief Circus cyaneus
iets groter is dan Grauwe Kiekendief Circus
pygargus en er ook verschillen zijn in het soci-
aal broedgedrag, vertonen de voedingspatro-
nen van beide soorten veel gelijkenissen wan-
neer ze in eenzelfde geografisch gebied
aanwezig zijn. In het broedseizoen overlappen
ze elkaar voor 55 % tot 95 %. Dit mocht blij-
ken uit een onderzoek, uitgevoerd in 1997-
1998, in het noordoosten van de provincie
Madrid. Voor het overige joeg Blauwe
Kiekendief op grotere prooien. Dit onder-
scheid manifesteerde zich voornamelijk in de
gemiddelde grootte van primaire prooien:
haasachtigen of lagomorpha en alternatieve
prooien: vogels voor de Blauwe Kiekendief en
insecten voor de Grauwe. Dit verschil werd
later in het seizoen alsmaar duidelijker. Ook

het jachtgedrag vertoonde verschillen. Het
jachtgebied van Blauwe Kiekendieven bevond
zich dichter bij het nest dan dat van Grauwe.
(Ibis, 147 (1) 2005: 144-154)

Onopgelost raadsel
In 2002 werden in Litouwen jonge – nog
levende – Buizerds Buteo buteo aangetroffen
in twee nesten van Zeearend Haliaeetus albi-
cilla. Dit zou een raar voedingspatroon kun-
nen zijn: het aanbrengen van levende prooien
die in eerste instantie gevoed worden, om ze
nadien aan de eigen jongen te geven. Ofwel
gaat het om een vorm van broedparasitisme.
(Acta Zoologica Lituanica, 14 (1) 2004: 76-
79)

Rotsbroedende Buizerd
De meeste Buteo-soorten broeden in bomen
en alle soorten bouwen een nest. In 2003
werd een koppel Buizerd Buteo buteo waar-
genomen in de Gorges d’Héric (departement
Hérault, Frankrijk) dat broedde op een rotsri-
chel zonder enige vorm van nest te maken.
Het vrouwtje had de eieren in een graskom
gedeponeerd en drie jongen zijn uitgevlogen.
Dit is de eerste maal dat dit gedrag bij Buizerd
wordt waargenomen en het is des te verba-
zend omdat er absoluut geen tekort aan
bomen was in de buurt. (Ornithos, 12 (4),
2005: 228-229)

Wendbare vliegende deur
Op 10 november 2004 zagen twee
Nederlandse ornithologen, terwijl ze ganzen
en eenden aan het tellen waren in de
IJsselmonding, hoe een overvliegende Havik
Accipiter gentilis, met een prooi in de klau-
wen, op de hielen werd gezeten door een

onvolwassen Zeearend Haliaeetus albicilla.
De achtervolging duurde 3 à 4 minuten en de
wendbare Zeearend had geen moeite om de
Havik in te halen en aan te vallen. In paniek
liet deze zijn prooi vallen die vervolgens
gezwind uit het water werd opgevist door de
Zeearend. (De Takkeling, 13 (1) 2005: 80-81)

Noodzaak wordt deugd
In de Franse wijnstreek Corbières werd, in mei
2003, een boombroedende Steenarend
Aquila chrysaetos waargenomen. De
Steenarend kiest voor een boomnest wan-
neer steile rotswanden ontbreken. Gemiddeld
wordt in Zuid-Europa slechts 10 % van de
nesten in bomen geteld, terwijl in de
Ebrodelta dit aantal oploopt tot 40 %. In
Oost-Europa en Scandinavië, waar rotswan-
den schaarser zijn, is het “boombroeden” vrij
algemeen. Vermoedelijk kadert dit geval, het
derde in de Corbières, in de gestage toename
van de soort in Frankrijk. Trouwens, in het
Centraal-Massief komt “boombroeden” reeds
vaker voor. (Meridionalis, 6, 2004 [verschenen
in 2005]: 27-32)

Vleermuis ook overdag bedreigd
Naast Boomvalk Falco subbuteo, Slechtvalk
Falco peregrinus, Eleonora's Valk Falco eleo-
norae (cfr.Aves Ichnusae, 5 (1-2): 41-43, pers.
comm.) en Sperwer Accipiter nisus, jaagt ook
de Torenvalk Falco tinnunculus soms op
vleermuizen. Tot deze vaststellingen kwamen
twee Zwitserse ornithologen in Frankrijk. Een
vrouwtje Torenvalk zat een vleermuis – Vale
Vleermuis Myotis myotis of Rosse Vleermuis
Nyctalus noctula – achterna. Deze laatste
wist, dankzij een paar loopings, telkens te
ontkomen. De tiende poging van de Torenvalk
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werd de Vleermuis echter fataal. In Nederland
was dit gedrag al eerder vastgesteld (cfr.
Myotis, 29: 91-95, 1991) (Nos Oiseaux, 51
(4) 2004: 251-252)  

Spectaculaire confrontatie
In de Franse Alpen vertoeven enkele uitgezet-
te paren Lammergier Gypaetus barbatus.
Deze leven vreedzaam samen met de aanwe-
zige Steenarend Aquila chrysaetos. In februari
2005 merkte een ornitholoog hoe beide soor-
ten toch slaags geraakten. Een Lammergier
uitte zijn agressie tegenover een Steenarend
en beide vogels tuimelden, de klauwen in
elkaar gestrengeld, tegen hoge snelheid naar
beneden. De twee vogels losten tijdig hun
greep en kwamen er zonder "kleerscheuren"
vanaf. Ofschoon het spektakel nauwelijks 30
seconden duurde, wist onze ornitholoog toch
enkele mooie kiekjes te maken. Heel waar-
schijnlijk was het louter een daad van intimi-
datie. Door zijn dieet is de Lammergier een
rustige vogel, waarvan zelfs beweerd wordt
dat hij niet kan doden… (Ornithos, 12 (4),
2005: 226-227)

Eureka
De Hongaarse populatie Roodpootvalk Falco
vespertinus wordt op 600 koppels geschat en
is na de Russische de grootste van Europa. De
laatste jaren nam de populatie dramatisch
snel af en deze terugval werd gelinkt aan de
afnemende populaties van Roek Corvus frugi-
legus. Roodpootvalken bouwen zelf geen nest
en zijn afhankelijk van beschikbare roeken-
nesten. De Hongaarse Roodpootvalk had
inmiddels haar toevlucht genomen tot
eksternesten. Eksters Pica pica zijn, in tegen-
stelling tot Roeken, solitaire broeders en de
resultaten van de Roodpootvalken die ver-
spreid aan het broeden gingen lagen bedui-
dend lager dan van de koloniebroeders. In
1998 besloot men om in het Péteriwoud
namaaknesten (korven) op te hangen. Dit was
geen succes en men besloot bloempotten en
nestkasten te gebruiken. De nestkasten wer-
den onmiddellijk in gebruik genomen en een
jaar later was de plaatselijke populatie

Roodpootvalk verdubbeld. Het initiatief trok
ook Torenvalk Falco tinnunculus en Ransuil
Asio otus aan. Ondanks een ruim voedselaan-
bod namen de populaties van Torenvalk en
Ransuil nauwelijks toe in de periode 2002-
2003, terwijl deze van Roodpootvalk van 12
broedparen in 2002 naar 23 in 2003 steeg
(British Birds, 98, 2005: 317-319).

TTrreekk

Tegendraads
Op de Zuid-Franse trektelpost Fort de la
Revère worden jaarlijks in de herfst gemid-
deld 3 tot 5 Dwergarenden Hieraaetus pen-
natus waargenomen. In 2004 trokken er maar
liefst 450 individuen over het trektelpunt en
bovendien vlogen ze in noord-oostelijke rich-
ting. Uit contacten met Spaanse, Italiaanse
en Tunesische ornithologen vernam men dat
deze exemplaren afkomstig waren uit Spanje.
Normaal maken ze de oversteek naar het
Afrikaanse continent via Gibraltar, maar om
een onverklaarbare reden kozen ze radicaal
voor de tegenovergestelde richting, vlogen
noordwaarts in Spanje, volgden in Frankrijk de
Middellandse Zeekustlijn en bereikten uitein-
delijk Tunesië via Italië en Sicilië. Door dit
manoeuvre werd de trek met één maand ver-
traagd, geraakten enkele vogels totaal uitge-
put of stierven onderweg. Enkele individuen
verkozen zelfs in Zuid-Frankrijk te overwinte-
ren. (LPO PACA Infos, 26, 2005: 4)

Zwarte Wouw klokvast
Gedurende de najaarstrek over de Pyreneeën
benut Zwarte Wouw Milvus migrans de
opwarming van de luchtlagen om in zweef-
vlucht de bergketen over te steken, meestal
tussen 8 en 16 uur. De soort is er erg trouw
aan de trekdata. In Organbidexka zelf trekt
ongeveer 10 % reeds over omstreeks 26 juli
maar de piek voor de Pyreneeën situeert zich
rond 5 augustus. Rond 19 augustus is ± 90 %
van de Zwarte Wouwen gepasseerd en de
laatste doortrekker ooit in de Pyreneeën
waargenomen, werd op 2 november geno-
teerd. Opmerkelijk is het vervroegen van de

trekdata. Bovendien geldt deze opmerking
voor alle roofvogels die de Sahara oversteken
en ook voor ooievaars. Hoewel nog geen
wetenschappelijke verklaring gevonden werd,
vermoedt men dat klimatologische wijzigin-
gen hier niet vreemd aan zijn. (Organbidexka
Col Libre, 47, 2005: 4-5)

Pa en ma eerst
Van langeafstandstrekkers wordt algemeen
aanvaard dat juvenielen later migreren dan
volwassen vogels. Tijdens het voorjaar vindt er
steeds een indrukwekkende doortrek van
Wespendief Pernis apivorus plaats in de Straat
van Messina. Wespendieven gebruiken deze
passage om van Afrika, via Sicilië, Zuid-Italië te
bereiken.Van 27 april tot en met 31 mei 2004
werd de doortrek er op een observatiepost
geregistreerd. De piek vond plaats van 7 tot en
met 11 mei, toen werden 11.145
Wespendieven geteld.Van 487 exemplaren,die
dichtbij de observatiepost passeerden, kon de
leeftijd bepaald worden. 469 individuen waren
volwassen vogels en 18 vertoonden een juve-
niel verenkleed en waren hoogstwaarschijnlijk
in het tweede kalenderjaar. In de tweede helft
van mei namen de hoeveelheden af maar
steeg het aantal juvenielen procentueel.
(British Birds, 99, 2005: 95-96) 

Voorjaarstrekker weldra vaste broedvogel?
Roodpootvalk Falco vespertinus wordt in
Frankrijk voornamelijk tijdens de voorjaarstrek
waargenomen, vooral in de periode van 5 tot
20 mei. Ongeveer 96 % van de waarnemingen
komen uit het zuidoosten van het land
(Provence) en Corsica. De helft van de obser-
vaties betreft solitaire dieren, wat niet weg-
neemt dat ook groepen van meer dan 200
exemplaren geregistreerd worden. Tot op
heden heeft de Roodpootvalk in Frankrijk suc-
cesvol gebroed in 1993 (3 paren), 1996 en
2001 (telkens 1 paar). Aangezien de doortrek-
kende aantallen ook in andere Europese landen
blijven toenemen, worden nieuwe broedgeval-
len in Frankrijk niet uitgesloten. Uit de doppen
kijken in juni-juli kan mooie waarnemingen
opleveren. (Ornithos, 12 (4) 2005: 183-192)
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VVooggeellppooppuullaattiieess  eenn  
vveerrsspprreeiiddiinnggssoonnddeerrzzooeekk

Nederland de loef afgestoken
Eind november 2003 werd de eerste terug-
melding van een Nederlandse Slechtvalk
Falco peregrinus uit Engeland bekendge-
maakt. Dit was bijzonder want tot 1996
waren er in gans Groot-Brittannië nooit
Slechtvalken van het continent gevonden,
met uitzondering van Fennoscandinavische
overwinteraars. Wij deden nog beter want
op 28 september 2002 werd in Groot-
Brittannië een jonge Slechtvalk – weliswaar
dood – aangetroffen op een boogscheut van
een kerncentrales. Dit individu werd op 3
mei 2002 te Vilvoorde geringd. Het is eerder
onwaarschijnlijk dat er nooit eerder
Slechtvalken van het West-Europese vaste-
land in Groot-Brittannië zijn terechtgeko-
men. Beide populaties behoren tot dezelfde
ondersoort zodat er toch enige mate van
genetische uitwisseling moet zijn geweest.
Het ontbreken van terugmeldingen uit het
verleden is ongetwijfeld een gevolg van de
beperkte ringactiviteiten. (Slechtvalk
Nieuwsbrief, 10, 2004: 13-15)   

Samenloop van omstandigheden wordt
Blauwe Kiekendief fataal
De laatste 20 jaar is de populatie Blauwe
Kiekendief Circus cyaneus op de Orkney
eilanden met 70 % gedaald.Tal van oorzaken
hebben dit in de hand gewerkt. Het landge-
bruik is er drastisch gewijzigd de laatste 40
jaren. Hoge grassen ruimden plaats voor
intensieve landbouw en her en der nam
Struikheide Calluna vulgaris aanzienlijk toe.
Bovendien verdubbelde de schapenpopula-
tie de laatste 20 jaar. (Ibis, 147 (1) 2005: 37-
47) 

Oplossing dringend gezocht
De broedpopulatie van Visarend Pandion
haliaetus op de Canarische Eilanden La
Gomera en El Hierro werd in 2003 en 2004
onderzocht. Alle nesten bevonden zich aan
de zuidkant van beide eilanden; 5 territoria-
le paren, waarvan er 3 genesteld hebben,
werden aangetroffen op La Gomera en één-
tje op El Hierro. Dit betekent dat 30 % van
de Canarische populatie of 16 à 17 % van de
Spaanse populatie zich op deze twee eilan-
den concentreert. Allerlei menselijke activi-
teiten, zoals trekking, zeilen of kamperen
hebben zeker en vast een negatieve invloed
op de broedresultaten. Eigenlijk ligt de
broedproductiviteit te laag om een stabiele
populatie in stand te houden. (Airo, 15,
2005: 85-90 [verschenen in 2006])

Drang naar ruimte
De Franse populatie van de Visarend Pandion
haliaetus bestaat uit twee kernen. Eén
bevindt zich op Corsica en telt ongeveer 25
à 30 broedparen, de andere ontstond in

1984 in de Loirestreek. Overzomeraars wer-
den her en der in Frankrijk opgemerkt. In
2005 maakte een koppel gebruik van een
kunstnest en bracht er succesvol 3 jongen
groot. In 2002 had hetzelfde paar er al een
nest gebouwd, maar daar was het toen bij
gebleven. Vermoedelijk is de populatie van
Centraal-Frankrijk, die nu een twintigtal
broedparen telt, in expansie. (Ornithos, 13
(2) 2006: 124-127)

De 24ste broedroofvogelsoort voor Frankrijk 
Frankrijk is een broedvogelsoort rijker. In
2003, 2004 en 2005 heeft de
Schreeuwarend Aquila pomarina in het oos-
ten van het land (Franche-Comté) gebroed.
In 2004 mislukte het broedsel door de slech-
te weersomstandigheden maar in 2003 en
2005 werd telkens succesvol één jong groot-
gebracht. De dichtstbijzijnde broedgebieden
van deze soort in Europa bevinden zich in
het oosten van Duitsland, Tsjechië en
Slovenië, op zo’n 700 km van de Franse
broedplaats grenzend aan Zwitserland.
(Ornithos, 12 (6) 2005: 310-320) 

Geen gejammer rond de Lammer
In 1986 werd de herintroductie van de
Lammergier Gypaetus barbatus in de Alpen
gestart en het eerste succesvolle broedgeval
dateert uit 1997. In 2004 vlogen er 5 jongen
uit en in 2005 wel zeven. Aanvankelijk lag
het broedsucces laag en gingen veel nesten
verloren door lawines en smeltwater maar
nu zijn de paren meer ervaren. Terwijl het
herintroductieplan gespreid was over
Zwitserland, Frankrijk, Oostenrijk en Italië,
vonden alle succesvolle broedgevallen plaats
aan Italiaanse en Franse zijde. Een situatie
vergelijkbaar met deze in de Pyreneeën waar
80 % van de lammergierenpopulatie aan
Spaanse zijde broedt. (De Takkeling, 13 (3)
2005: 171)

Onopvallende dwerg
De status van de Dwergarend Hieraaetus pen-
natus in de Aude, maar ook ruimer genomen
op regionaal vlak, blijft twijfels oproepen. In de
eerste Atlas des oiseaux nicheurs (Thiollay,
1976) werd de soort zelfs niet als potentiële
broedvogel voor de Languedoc-Roussillon
vermeld. Het eerste broedgeval voor de Aude
werd tussen 1977 en 1979 genoteerd en dat
voor de Pyrénées-Orientales aan het einde
van de jaren 1980. Recente waarnemingen
laten uitschijnen dat deze discrete soort in de
Aude talrijker aanwezig is als broedvogel dan
gedacht werd. (Meridionalis, 6, 2004 [ver-
schenen in 2005]: 34-38)

Mediterraan onderonsje
De Griekse BirdLife-partner is tot een ver-
heugende vaststelling gekomen na de cen-
sus van Eleonora’s valk Falco elenonorae.
Griekenland herbergt 75 % van de wereld-
populatie en de telling was geen sinecure
met de meer dan 2000 eilandjes in de
Egeïsche Zee. Volgens de EBCC Atlas of
European Breeding Birds van Hagemeijer
W.J.M. & M.J. Blair (1997) waren er naar
schatting 4500 broedparen. De Griekse orni-
thologen kwamen tot meer dan 15.800 indi-
viduen of meer dan 10.500 broedparen op
Griekse bodem. Elders in Europa waren er in
2004-2005 (tenzij een ander jaartal vermeld
staat) 1081 broedparen in Spanje, 718
(2003) in Marokko, 505 – 585 (2000) in
Italië, 191 op Cyprus, 120 (1999) in Algerije,
120 in Tunesië, 66 in Kroatië en 7 in Turkije.
De totale wereldpopulatie, die tot voor kort
op 6250 paren geschat werd, bedraagt nu
zo’n 13.500 broedkoppels. (La Garcilla, 126,
2006: 34-35)

Babyboom
In de lente van 2004 kwamen 98 paren
Kleine Torenvalk Falco naumanni tot broe-
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den in de Crauvlakte (Zuid-Frankrijk), 55 %
meer dan in 2003 (63 broedparen). Verbazend
resultaat temeer omdat de po-pulatie sinds
2000 quasi stabiel bleef rond 60 paren. Liefst
197 jongen waren vliegklaar, wat een gemid-
delde van 3,13 pulli per nest betekende, bedui-
dend hoger dan het langjarige gemiddelde
(1,96). De overlevingskansen lagen in 2004 ook
veel hoger dan in 2002 en 2003 en veel jonge
exemplaren vestigden zich op hun beurt in de
Crau. Bovendien worden de Franse kolonies uit
de Crauvlakte en de departementen Aude en
Hérault "gevoed" door Catalaanse exemplaren.
(LPO PACA Infos, 26, 2005: 14-15)

Status bevestigd
De Schreeuwarend Aquila pomarina werd voor
het eerst in 1979 in het noorden van Algerije
waargenomen. Toen werd reeds vermoed dat
de soort er broedde. Na enkele losse waarne-
mingen in de jaren 1980 werd het eerste zeke-
re broedgeval pas in 1990 vastgesteld. In juni
2005 werd de soort opnieuw opgemerkt aan
het Tongameer in het uiterste noordoosten van
het land. Het zijn de uitzonderlijke biologische
en ecologische rijkdommen van dit 2700 ha
tellende zoetwatermoeras die het voor 1 à 2
broedparen mogelijk gemaakt hebben om zich
zo ver van het verspreidingsgebied te handha-
ven. De Schreeuwarend vindt een geschikt
habitat in dit moerassig gebied omringd met
uitgestrekte wouden. (Alauda, 73 (3) 2005:
461-462)  

DDeetteerrmmiinnaattiiee

Taxonomisch kluwen
De systematiek van arenden van het genus
Aquila is nog onderhevig aan wijzigingen.
Denken we maar aan de opsplitsing van
Keizerarend Aquila heliaca en Spaanse
Keizerarend Aquila adalberti in twee aparte
soorten. Het veelvuldig voorkomen van hybri-
disatie tussen Bastaardarend Aquila clanga en
Schreeuwarend Aquila pomarina in Wit-
Rusland en de Baltische staten, wijst op het
acute van dit probleem. In sommige gevallen
gaat het over koppels bestaande uit 2 zuivere

soorten, in andere gaat het om een “pure”soort
gekoppeld aan een hybride. Hybride jongen zijn
vruchtbaar en bijgevolg in staat om zich op hun
beurt voort te planten. De graad van hybridisa-
tie is hoger in gebieden waar Bastaardarend
schaarser is. (Nos Oiseaux, 52 (1) 2004: 27-30)

BBeesscchheerrmmiinngg  eenn  bbeeddrreeiiggiinngg

Geen samenleving mogelijk
In twee Griekse kolonies van Eleonora’s Valk
Falco eleonorae op de Sporaden, heeft Birdlife
succesvol ratten uitgeroeid. Deze knaagdieren
vernietigden 25 % van de eieren en de kuikens.
De eerste resultaten na de ingreep blijken
hoopvol te zijn. (La Garcilla, 125, 2006: 33)

Waar is het (gezond) verstand?
In Niederösterreich werden op het nippertje
144 Bruine Kiekendieven Circus aeruginosus, of
de helft van de populatie, van de dood gered.
Wetenschappers wilden een onderzoek opstar-
ten naar het dieet van deze soort en vermits het
observeren van de nesten teveel verstoring zou
betekenen, had men niet beter bedacht dan de
vogels af te slachten. Het Oostenrijkse WWF
heeft met een internationale petitie deze ramp
kunnen voorkomen. (Circus’laire, 7, 2005: 2) 

Daar is een mouw aan te passen
Kleine Torenvalk Falco naumanni blijft een
sterk bedreigde vogelsoort en een gebrek aan
geschikte nestgelegenheden maakt het de
soort bijzonder moeilijk. Tot deze bevinding
kwamen Portugese vorsers. Zij controleerden
het aanbod aan nestplaatsen in dorpen en
steden waar zich kolonies bevonden en kwa-
men tot de conclusie dat een geschikte nest-
gelegenheid ongeveer 29 à 30 cm lang is, 300
tot 340 cm hoog en een broedkamer van 16,5
à 18 cm breed moet kunnen bevatten. Slechts
15 % van de holen en gaten die men aantrof
in de gebouwen beantwoordde aan deze ver-
eisten. Kleine Torenvalk kijkt bij voorkeur uit
naar openingen in daken en muren van
gebouwen die omgeven zijn door graanvel-
den of braakliggende terreinen. (Ibis, 147 (4)
2005: 657-666) 

VVooeeddsseell  eenn  eenneerrggiiee

Toeval is onnatuurlijk
Uit een onderzoek naar een populatie Giervalk
Falco rusticolus in Noord-Zweden, van 1996
tot en met 2000, is gebleken dat het
Alpensneeuwhoen Lagopus mutus het hoofd-
bestanddeel (90 % van de biomassa) van het
voedsel uitmaakt. Het dieet van de Giervalken
in het studiegebied werd helemaal niet beïn-
vloed door schommelingen in het aantal kleine
knaagdieren, wel werd er een verband aange-
toond tussen het aantal jonge
Alpensneeuwhoenders dat uitvloog en de
Giervalkpopulatie. Ofschoon niet alle
Giervalken op kleine knaagdieren joegen,was er
toch een duidelijke relatie tussen de aantallen
kleine knaagdieren, aanwezig in het studiege-
bied, en het aantal koppels Giervalk die jaarlijks
een broedpoging ondernamen. (Ibis, 147 (3)
2005: 587-597)

Aanpassingsvermogen
Gemiddeld bedraagt de broedproductiviteit van
Schreeuwarend Aquila pomarina in Litouwen
0,61 jongen per paar. Ongeveer 59 % van de
broedparen zijn er succesvol maar slechts 3 %
brengt 2 jongen groot. De productiviteit is
afhankelijk van het voedselaanbod. Wanneer
het aanbod aan kleine knaagdieren daalt, scha-
kelen de Schreeuwarenden over op amfibieën.
(Acta Zoologica Lituanica, 14 (2) 2004: 83-87)

TTeerrrriittoorriiaa  eenn  ppaarriinngg

Weinig bestudeerd maar toch duidelijk aan-
wezig
In 1989 werd in het Spaanse Catalonië het eer-
ste nest van Dwergarend Hieraaetus pennatus
aangetroffen. Van één paar toen is deze popu-
latie inmiddels uitgegroeid tot 13 broedparen
in 2001. De soort mijdt er de bebouwde omge-
ving maar stoort zich niet aan de aanwezigheid
van verharde of onverharde wegen. Bij de nest-
plaatskeuze gaat de voorkeur uit naar grote
bomen – bij voorkeur Oostenrijkse Den Pinus
nigra – in uitgestrekte, schaduwrijke bossen,
liefst aan de noordzijde. Deze laatste keuze

Bruine Kiekendief Circus aeruginosus juveniel (Foto: Raymond De Smet) Buizerd Buteo buteo (Foto: Raymond De Smet)
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wordt waarschijnlijk beïnvloed door de wind-
richting, de hoogte en de zonne-inslag.
(Ardeola, 52 (2) 2005: 225-233 [verschenen in
2006]) 

Honkvast maar toch niet echt succesvol
In een studie van één van de dichtste Europese
populaties in het noordoosten van Griekenland,
werd gedurende drie jaar de Slangenarend
Circaetus gallicus op de voet gevolgd. Elk jaar
werden dezelfde broedplaatsen benut en de
nesten waren gemiddeld 2,7 km van elkaar ver-
wijderd. De volwassen vogels arriveerden tus-
sen half maart en half april. Elk nest telde
slechts één ei en na gemiddeld 68,9 dagen
waren de jongen vliegklaar. De arenden ver-
trokken tussen 8 september en 2 oktober. De
populatie wist zich te handhaven maar de leg-
selgrootte was eerder gering. Het duurt 3 tot 5
jaar vooraleer een Slangenarend volwassen is.
(Bird Study, 53 (3) 2005: 330-338) 

Extraatje doet wonderen
Maar liefst 143 territoria van de Spaanse
Keizerarend Aquila adalberti werden van 1988
tot en met 2003 onderzocht met als doel te
achterhalen welke factoren de broedproducti-
viteit beperkten. Sterfte onder de jongen maar
ook broeder- en zustermoord op het nest kon-
den drastisch worden teruggedrongen door
extra voedsel in de onmiddellijke omgeving van
het nest aan te bieden. Met een voedselaanbod
steeg het aantal uitgevlogen jongen van 0,72 in
een controlenest tot 1,56 in een bevoordeeld
nest. Bij subadulte paren steeg dit aantal van
0,53 naar 1,57. In kwalitatief goede territoria
mat men 1,36 jongen in een controlenest en
2,32 uitgevlogen jongen per bijgevoederd nest
op en in minder gunstige territoria 0,54 en 1,35.
Het bijvoederen van Keizerarenden is vooral
aangewezen wanneer de natuurlijke populatie
harde klappen heeft ondergaan of wanneer
voedsel schaars is. (Biological Conservation,
129 (4) 2006: 477-486)

OOppmmeerrkkeelliijjkkee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn

Op zoek naar betere oorden?
In 2005 heeft een koppel Grijze Wouw Elanus
caeruleus succesvol gebroed bij de Franse stad
Lyon. Deze soort was, in hetzelfde jaar, met 12
broedparen aanwezig in het zuidwesten van
Frankrijk. Is deze kleine populatie (20 vliegvlug-
ge jongen in 2005) aan een uitbreiding bezig?
In 1998 broedde de soort in de Cévennes
(Ornithos, 6 (1) 1999: 50-51). De Europese
populatie weet zich op peil te houden maar wij-
zigingen in het habitat en nieuwe landbouw-
praktijken kunnen de toekomst van de soort op
de helling plaatsen. (Ornithos, 13 (2) 2006:
114-119)

Niet bepaald vliegende hollander
De verzwakte “Torenvalk”, die op 5 november
2000 in de duinen bij Bergen (Noord-Holland)
werd aangetroffen en even later overleed in een

vogelasiel, bleek een eerstejaars vrouwtje
Kleine Torenvalk Falco naumanni geweest te
zijn. Voor Nederland is dit het eerste geval.
(Dutch Birding, 27 (2) 2005: 116-124) 

Rasechte Lammergier
De Lammergier Gypaetus barbatus die in juni
2002 in Noord-Holland werd waargenomen is
heel vermoedelijk van wilde origine. In tegen-
stelling tot andere waarnemingen, had dit
exemplaar geen merktekens zoals ringen of
gebleekte pennen in vleugel of staart, zodat een
projectvogel uit een herintroductieplan kon
worden uitgesloten. Aangezien het om een
jong exemplaar ging, is het hoogst onwaar-
schijnlijk dat de gebleekte pennen al zouden
vervangen zijn. (Dutch Birding, 27 (3) 2005:
195-201) 

VVaarriiaa

Mimicry 
Het verenkleed van jonge Wespendieven Pernis
apivorus gelijkt sterk op dat van Buizerds Buteo
buteo hoewel beide soorten taxonomisch niet
aan elkaar verwant zijn. De auteur veronder-
stelt dat deze aanpassing tot stand is gekomen
omdat jonge, argeloze individuen in de West-
Palearctische broedgebieden vaak ten prooi
vallen aan Havik Accipiter gentilis. De gelijkenis
met de talrijkere en wijd verspreide Buizerd zou
een middel zijn om de predatiedruk naar bene-
den te halen. (British Birds, 99: 118-128, 2006)

Onopgelost raadsel
Tijdens een nestcontrole werden in een nest
van Bruine Kiekendief Circus aeruginosus twee
kleine jongen en acht eieren aangetroffen. Bij
de broedplaats werd nooit meer dan één
vrouwtje gezien. Jammer dat de eieren niet
opgemeten werden, want dit had meer kunnen
vertellen over de samenstelling van het legsel.
Indien het legsel door twee vrouwtjes zou zijn
geproduceerd, was de kans groot geweest dat

men twee sets eieren zou hebben aangetroffen.
(De Takkeling, 13 (3) 2005: 185-186)

Voorzichtige start
Met behulp van 3 jonge Steenarenden Aquila
chrysaetos, uitgerust met een zendertje, kon
men achterhalen welke afstanden per uur en
per dag afgelegd werden. Ongeveer 64 % van
de vluchten die binnen het uur verricht werden
waren korter dan 1 km en 95 % was korter dan
9 km. De langste vluchten werden uitgevoerd
tussen 11 en 18 uur, vooral wanneer de vogels
door de opwarming gebruik konden maken van
thermiek en opwaartse winden. (Journal of
Ornithology, 147 (1) 2006: 69-72.

Trieste gangmaker
Bij de controle van een Sperwerbroedsel in
Nordrhein-Westfalen, bleken alle jongen – met
uitzondering van één vrouwtje – aangetast
door de parasiet Trichomonas gallinae. De
auteur vermoedt dat dit het eerste vastgesteld
geval is bij in het wild levende Sperwers
Accipiter nisus. (Die Vogelwarte, 42 (4)
2004:352-354)

Woningnood?
In de omgeving van het Nederlandse Baarn
werd in een oud haviknest een ei van een
Buizerd Buteo buteo aangetroffen maar van de
Buizerds was geen spoor te bekennen. Toen
men enkele dagen later het aantal eieren wilde
gaan tellen,bleek het ei bebroed te zijn geweest
en was het nest bewoond door een Havik
Accipiter gentilis, evenwel niet de broedvogel
die de voorgaande jaren zijn territorium daar
had. Bij een derde bezoek was het nest bezet
door een Wespendief Pernis apivorus. (De
Takkeling, 13 (2) 2005: 121-123)

Walter Belis
Hoverheide 51, B- 2540 Hove
walter.belis@telenet.be
Voor boekbesprekingen zie 
www.natuurpunt.be/oriolus
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