ZWARTE EN RODE WOUWEN IN UTRECHT,
EEN VERGELIJKING

Gert Ottens

Ook in deze Kruisbek weer een verhandeling uit het Bijzondere Soorten Projectniet broedvogels (BSP). Zoals de meesten van jullie hopelijk weten is dit project
bedoeld om waarnemingen van schaarse soorten te verzamelen die bij de overige
monitoringprojecten van SOVON een beetje buiten de boot vallen.
Hierbij aandacht voor twee verwante soorten roofvogels waarvan een waarneming
(in Nederland, maar ook wel daarbuiten) voor vrijwel iedere vogelaar het hoogtepunt van een dagje vogelen betekent: zwarte en rode wouwen.
Alleen gegevens uit het BSP-bestand zijn gebruikt. Er is dus niet geprobeerd deze
aan te vullen met data uit andere bronnen, zoals de waarnemingenrubriek van
Dutch Birding of waarneming.nl. De data zijn dus niet compleet, maar geven desondanks een aardig beeld van het voorkomen van de twee wouwen in Utrecht,
zowel in tijd als in plaats. Ook wordt hiermee duidelijk dat met het BSP-bestand
leuke dingen kunnen worden gedaan.

Figuur 1 Verspreiding van zwarte wouw in Utrecht (1989-2007,
maximum per km-hok).

Zwarte wouw
Trekkende zwarte wouwen kunnen in de hele provincie worden waargenomen.
Een blik op figuur 1 laat zien dat concentraties vogelaars (stad Utrecht en randgemeenten) en bijvoorbeeld regelmatig bezette telposten voor relatief veel waarnemingen zorgen. Daarbij lijkt het alsof ze grote open (landbouw)gebieden mijden, maar dat geeft waarschijnlijk eerder aan dat ze vooral worden gezien boven
bekende vogelgebieden.
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Pleisterende zwarte wouwen zijn uitzonderlijk en worden (overeenkomstig hun
biotoopvoorkeur) in nattere gebieden waargenomen dan rode wouwen.
In het BSP-bestand zitten negen waarnemingen van in totaal elf pleisterende vogels. Vooral een waarneming van drie vogels aan de rand van Houten op 24 september 1996 is in dat opzicht intrigerend. Waarnemingen van meer dan één zwarte wouw zijn namelijk ook zeer zeldzaam te noemen. In het bestand vinden we
namelijk verder nog twee gevallen van twee vogels en zelfs een waarneming van
vier vogels (15 mei 1992, ten westen van Hoogland), alle op trek waargenomen.
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Figuur 2 Seizoenspatroon van zwarte en rode wouw in Utrecht (19892007, aantallen per decade).

Wanneer we het seizoenspatroon van de zwarte wouw in Utrecht bekijken (fig. 2),
blijkt de soort vooral een doortrekker tijdens een korte periode in het voorjaar te
zijn. De najaarstrek valt daarbij vrijwel in het niet. Dat past uitstekend in het landelijk beeld (Bijlsma et al. 2001).
Rode wouw
De rode wouw is minder zeldzaam dan zijn donkere “neef” (rode wouw 135 waarnemingen van 137 vogels, zwarte wouw 84:91). Rode wouwen op trek worden op
ongeveer dezelfde plekken gezien als zwarte wouwen, waarbij een concentratie
waarnemingen rond telpost De Horde (bij Jaarsveld) er uitspringt (fig. 3). Van de
137 rode wouwen in het BSP-bestand werden er 22 als pleisterend gemeld, alle
eenlingen. Deze vogels hadden een lichte voorkeur voor halfopen cultuurlandschappen zoals de Gelderse Vallei en het Kromme-Rijngebied.
Verder is ook het doortrekpatroon van de beide soorten verschillend. Naast een
relatief lang durende voorjaarspiek, is er namelijk ook een duidelijk najaarspiekje
te herkennen en zijn rode wouwen in de wintermaanden minder uitzonderlijk dan
dit bij zwarte wouwen het geval is (zie fig. 2).
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Figuur 3 Verspreiding van rode wouw in Utrecht (1989-2007, maximum
per km-hok)

Broedvogels?
Zowel zwarte als rode wouwen zijn onregelmatige (maar zeer zeldzame) broedvogels in ons land, waarvan broedgevallen (of pogingen daartoe) zich tot nog toe
vooral beperken tot de oostelijke helft van het land. Recente broedpogingen van
zwarte wouw (Gelderse Poort 2005, 2006; Maasoever Stevensweert 2006; Hollands Diep 2007) geven aan dat in ieder geval bij deze soort misschien ook rekening moet worden gehouden met een poging tot broeden in het Utrechtse. De
weinige zomerwaarnemingen van deze laatste soort doen echter vermoeden dat
het nog wel enige tijd kan duren. Toch blijft het zaak om pleisterende vogels goed
in de gaten te houden. Vestiging van rode wouw kan niet worden uitgesloten,
maar ligt nog minder voor de hand. Ook in waarnemingen die (mogelijke) broedgevallen van deze soorten betreffen, is SOVON natuurlijk erg geïnteresseerd.
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OPROEP
Om het beeld van schaarse soorten als zwarte en rode wouw in Utrecht, maar ook
in de rest van het land compleet te krijgen, is SOVON afhankelijk van jullie. Om
het jullie gemakkelijk te maken is het mogelijk je waarnemingen digitaal in te
voeren, via de website van SOVON. Surf eens naar www.sovon.nl, log in (zie evt.
“Hulp en instructie”) en klik dan op “BSP” en ‘Waarneming doorgeven”.

Rode wouw - Jankees Schwiebbe (www.birdphoto.nl)

Dit artikel is eerder verschenen in “SOVON nieuws uit de provincie Utrecht”
2008-1, maart.
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