
De vorige aflevering van deze serie over de nieuwe Vogelatlas van Nederland ging over de verandering
van Flevoland van een door Grauwe Gans gedomineerd beeld naar dat van de grote loofbossen op
rijke kleibodem. Maar ook tal van andere veranderingen hebben zich in het landschap en daarmee de
vogelbevolking voltrokken. In dit deel gaat het over de teloorgang van de overwinteraars van het open
steppelandschap van Flevoland.

Als vogelaars in de jaren zeventig “de Flevopolders”
inkwamen, ontvouwde zich een uitgestrekt en  slechts
door de einder getekend landschap. De rietvelden
en stoppelvelden van de ontginningslandbouw
vormden een immens door mensenhanden gemaakt
steppelandschap.  Langs de lange en haaks op el
kaar gelegen rechte wegen waren her en der hooi
balen opgestapeld tot wel vier meter hoog en 10
meter lang. Steevast het uitkijkpunt van Buizerd, To
renvalk en Ruigpootbuizerd. Waar de balen niet dicht
tegen elkaar aangelegd waren, ontstonden nissen
die in trek waren bij de Kerkuilen. Uit de uitgeplozen
braakballen werd wel duidelijk waar die roofvogels
voor kwamen: Veldmuizen!

De gewassen bestonden vooral uit Koolzaad, Luzerne
en hier en daar al wat graan. Veel van de akkers
werden wel geoogst maar gingen als stoppelveld de
winter in. Waar bij het gebruikelijke onderploegen van
de stoppels veel Veldmuizen het loodje leggen, ble
ven nu de holletjes en de muizen zelf ongemoeid. De
roofvogels konden dit wel waarderen. Kijk bijvoor
beeld naar het kaartje van de Ruigpootbuizerd in de
eerste winteratlas van SOVON (veldwerk 1997-1983).
De vijf atlasblokken met de hoogste dichtheid (meer
dan tien ruigpoten per 25 km2) liggen allen in Zuid-
Flevoland! In die tijd moeten meer dan honderd
Ruigpootbuizerds in Zuidelijk Flevoland hebben over
winterd. Zet dat af tegen de aantallen uit de laatste
atlas (50-80 overwinteraars in heel Nederland en nog
geen tien in Zuid-Flevoland) en het wordt duidelijk dat
deze winterbuizerd flink wat veren heeft gelaten. Dat
is niet alleen op het conto van de landschappelijke
veranderingen in (Zuid-)Flevoland te schrijven. In de
atlas wordt ook gewezen op de halvering van de
broedpopulatie in Scandinavië in dezelfde periode.
Opwarmend klimaat, met negatieve effecten op de
prooipopulaties (zoals Lemming en Noordse Woel
muis) worden daarvoor verantwoordelijk gehouden.

De stoppelvelden waren niet alleen bij muizen maar
ook bij zaadetende vogels in trek. Enorme wolken met
vinkachtigen (met in februari 1977 een Grauwe

Gors…) zwermden rond, op de hielen gezeten door
overwinterende Sperwers en Smellekens. Ook de net
aangeplante velden met nog sprieterige boompjes
waren populair onder de vogels. Tussen de aanplant
kwamen pionierkruiden op die van nature grote
aantallen zaden produceerden. Wintergroepen van
honderden Fraters waren zeker geen zeldzaamheid.
De eerste winteratlas toont het grote belang van Zuid-
Flevoland voor de Frater in die jaren. De atlasblokken
met de hoogste dichtheden (meer da 1000 vogels)
liggen ook bij de Frater in deze polder. Meer dan 5000
Fraters overwinterden in die jaren in Flevoland. En nu?
Tijdens de laatste atlastellingen werd geen enkele
Frater meer gemeld. Op waarneming.nl zijn nog wel
wat recente meldingen, met name op de trektelpos
ten. Nu is de soort zo zeldzaam dat mensen er voor in
de auto springen om die voor de  jaar- of flevolijst te
twitchen!

Ook de Bonte Kraai is inmiddels een “omrijsoort”. Wie
had veertig jaar geleden verwacht dat deze uit Flevo
land zou verdwijnen? Op de kaart van de eerste
winteratlas is Flevoland een belangrijk kerngebied,
maar niet zo belangrijk als de diep paars kleurende
streek in Drenthe (vuilstortplaats Wijster). In die perio
de werd het aantal overwinteraars in Nederland op
26.000 geschat. Tegenwoordig zijn daar nog 50-80
vogels van over. De achteruitgang in Nederland loopt
parallel met de toename van overwinteraars in het
broedgebied. De intensivering van de landbouw
gekoppeld aan klimaatveranderingen en bevolkings
groei  (meer afval) vergroten de kans voor succesvol
le overwintering in het noorden. In Flevoland wordt de
soort nog sporadisch gezien, meestal een enkele
vogel, soms twee tot vijf. Langer braakliggende terrei
nen en de voor Kiekendief ingerichte voedselpercelen
rond de Oostvaardersplassen zijn daarbij de plekken
waar je moet zoeken. Precies dezelfde gebieden waar
de laatste Ruigpootbuizerds nog rondhangen en
sporadisch Fraters worden gezien.
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