Midwinter Roofvogeltelling 2018
Inmiddels staan de roofvogels van
2019 alweer op ons netvlies. Toch
volgt hier nog een kort verslag van
de telling van vorig jaar.

Ype Hoekstra en
Wim van de Vegte

Kaart provincie | In 2018 getelde gebieden in het groen

Dekking
Verspreid over de gehele provincie worden vaste gebieden geteld. In 2018
lukte het om 28 gebieden te tellen, één
meer dan het jaar ervoor. De kaart
toont in groen de gebieden die in 2018
geteld zijn en in geel de gebieden die
niet zijn ge-teld, maar eerder wel.

Waarnemingen
Meest opvallend is het hoge aantal roofvogels dat in 2018 werd waargenomen,
bijna anderhalf keer zoveel als het jaar
ervoor. De toename komt vooral op rekening van de buizerd en de torenvalk. Ook
de sperwer liet zich duidelijk vaker zien.
De onderlinge verhoudingen blijven min of
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Grafiek 1 en de Tabel 1 laten alles nog
eens precies zien. De tabel vergelijkt de
cijfers met het vorig jaar. De percentages
in de jaarkolommen- zijn percentages van
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het totaal aantal waarnemingen. De laatste kolom toont de toe- of afname van de
aantallen in 2018 ten opzichte van 2017.

Weer

waarschijnlijk heeft bijgedragen aan
de hogere aantallen in 2018. Zoals
wellicht ook sneeuwval en dichtere
bewolking aan de lagere aantallen in
2017 hebben bijgedragen.

In hun commentaar bij de telformulieren
leggen diverse tellers een verband tussen hun telresultaten en de weersom-
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Tabel 2 | Het weer tijdens de tellingen in 2018 en 2017 in dagen
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Grafiek 1 | Eindstand 2018 na 28 gebieden geteld
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