
OPROEP REGISTRATIE VAN PREDATOREN 
 
Beste vogelwachters.  
 
De BFVW heeft in onze provincie met 3500 nazorgers verreweg de meeste mensen in 
het veld lopen. Al deze vrijwilligers melden nesten, broedparen en waarnemingen van 
diverse vogelsoorten, vooral boerenlandvogels. Dat deze vogels het moeilijk hebben,  
is algemeen bekend. De BFVW probeert via twee sporen de situatie voor de 
weidevogels te verbeteren. Er is meer biotoop nodig van betere kwaliteit en het 
evenwicht tussen weidevogels en hun predatoren moet hersteld worden. Op dit 
moment is er echter geen provincie breed overzicht van de aantallen predatoren.  
We willen daarom onze vrijwilligers vragen om gegevens van predatoren in te voeren.  
 
Met de kennis van alle vrijwilligers (nazorgers én broedzorgers) kunnen we via het bfvwregistratie systeem en de 
fûgelwacht-app heel veel data verzamelen. Laten we deze middelen gaan benutten en een provincie breed beeld schetsen 
van de predatiedruk in Fryslân. 
 
De predatoren zijn onder te verdelen in twee categorieën, namelijk; grondpredatoren en vliegende predatoren. 
 
Hieronder per categorie een kort overzicht hoe predatoren te registreren.  
 

Grondpredator type registratie extra gegevens / notitie / foto 

Vos  waarneming  sporen / holen / cameraval  

Steenmarter waarneming  sporen / cameraval / mogelijke verblijfplaats 

Bunzing waarneming  sporen / holen / cameraval  

Hermelijn/wezel waarneming  sporen / cameraval / mogelijke verblijfplaats 

Verwilderde/huis kat waarneming  sporen / cameraval / gezien 

Hond  waarneming  sporen / cameraval / gezien 

Das  waarneming  sporen / holen / cameraval / gezien 

 

Vliegende predator type registratie   extra gegevens / notitie / foto 

Buizerd waarneming/nest/broedpaar  nest(boom) / zicht waarneming ei- en kuikenpredatie 

Bruine Kiekendief waarneming/nest/broedpaar  nestlocatie / zichtwaarneming ei- en kuikenpredatie 

Havik waarneming/nest/broedpaar  nest(boom) / predatie van kuikens/oudervogel 

Slechtvalk waarneming/nest/broedpaar  mogelijk nestlocatie / predatie oudervogel 

Roek 
Zwarte kraai 

waarneming/nest/broedpaar 
waarneming/nest/broedpaar  

nest(boom/kolonie) / zichtwaarneming ei- en kuikenpredatie 
nest(boom) / zichtwaarneming ei- en kuikenpredatie 

Kl. Mantelmeeuw 
Zilvermeeuw 
Kokmeeuw 
Ooievaar 

waarneming/nest/broedpaar 
waarneming/nest/broedpaar 
waarneming/nest/broedpaar 
waarneming/nest/broedpaar  

zichtwaarneming ei- en kuikenpredatie 
zichtwaarneming ei- en kuikenpredatie 
zichtwaarneming ei- en kuikenpredatie 
ooievaarspaal / zichtwaarneming kuikenpredatie 

Blauwe reiger waarneming/nest/broedpaar zichtwaarneming kuikenpredatie  

 

      

Predator spoor type registratie   extra gegevens / notitie / foto 

Predator spoor waarneming  pootafdrukken / uitwerpselen / vraatsporen 

vossenprint 



 
Aandachtspunten bij type registratie: 

• Nesten en broedparen registreren spreekt voor zich. 

• Waarnemingen van overvliegende predatoren zeggen niets en hoeven ook niet geregistreerd te worden.  
Dit om dubbeltellingen te voorkomen. 

• Maak foto’s van sporen, pootafdrukken, nestpredatie, etc. 

• Zie je één van bovenstaande vliegende predatoren bijvoorbeeld een kuiken grijpen registreer dit als waarneming . 

 
 

 

• Via Predator spoor  kunnen ook pootafdrukken geregistreerd worden. Vossen die gezien worden tijdens 
lichtbakken en marters, bunzingen en andere grondpredatoren  kunnen op onderstaande wijze geregistreerd 
worden.  

 

 
 
 
  



Op het kaartje hieronder zijn allemaal nesten of nestlocaties van vliegende predatoren geregistreerd.  
Het gaat hier bijvoorbeeld om zwarte kraaien en buizerds. 

 

Het kaartje hieronder laat allemaal waarnemingen zien van grondpredatoren.  
Denk hierbij aan een steenmarter die gezien is op een cameraval of sporen in de sneeuw van een vos.  

 


