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na de geboorte. Bij pasgeboren lammeren zouden ze 
de fontanel doorprikken. Dergelijke verstoringen en 
negatieve beeldvorming hebben eerder bijgedragen 
aan het uitsterven van Raven, maar bij voldoende 
rust en beschikbaar voedsel is het mogelijk dat zich 
in Limburg een populatie kan opbouwen.
Ten slotte wil ik Fred Hustings bedanken voor zijn 
nuttige opmerkingen en aanvullingen op eerdere 
versies van dit artikel.
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recreërende mensen. Zo lang mensen doorfietsten, 
volgde er geen reactie. Wanneer er werd afgestapt, 
werd meteen het nest verlaten onder begeleiding van 
korte ’krok’ roepjes. Dit maakte een controle bezoek 
aan het nest ook lastig. Bij aankomst bleken beide 
oudervogels al gevlogen en was er geen jong te zien. 
Hierdoor werd de indruk gewekt dat het broedsel 
misschien mislukt was. Pas toen er een bijna volgroeid 
jong op de nestrand werd waargenomen, werd het 
broedsucces bevestigd. Het jong was goed te zien 
en leek totaal niet schuw. Ook later, toen het nest 
was verlaten en het jong in z’n favoriete boom zat, 
kon de vogel tot dichtbij worden benaderd zonder 
dat deze verontrust of zenuwachtig gedrag toonde. 
De oudervogels, die nog met regelmaat kwamen 
voeren, waren aanzienlijk schuwer. Zelden lieten 
ze zich betrappen bij het jong. Bij benadering op te 
korte afstand vlogen ze meteen weg.
Na verloop van tijd werden zowel het jong als de 
oudervogels minder frequent gezien. De jonge Raaf 
werd nog zeker tot in juli gevoerd door de oudervogels. 
Vanwege de steeds groter wordende mobiliteit was 
het lastig te achterhalen tot wanneer het voederen 
duurde. Er zijn voorbeelden uit Engeland en Ierland 
dat jonge vogels pas in de nazomer het ouderlijk 
territorium verlaten (del Hoyo et al., 2009).

Tot slot

Het was slechts een kwestie van tijd dat de Raaf 
weer in Limburg zou gaan broeden. De laatste jaren 
nam het aantal waarnemingen in enkele gebieden 
sterk toe en vaak ging het ook om meerdere vogels. 
Gezien aanwijzingen voor nieuwe vestigingen zal 
het aantal broedparen in Limburg naar verwachting 
verder toenemen. Dat er vanuit de Belgische en Duitse 
grensgebieden nog altijd een beweging richting Lim-
burg plaatsvindt, is een steun in de rug. Van Horssen 
(2007), Bijlsma (2009, 2013) en anderen geven aan dat 
vestiging in onbezette regio’s een kwestie van geduld 
is, waarbij broedgevallen worden voorafgegaan door 
lange reeksen losse waarnemingen.
Spannende tijden dus voor Limburgse vogelaars, zoals 
ook voor de Raven. Desondanks zijn er ook bedrei-
gingen. Vellingen in bossen in de nawinter kunnen 
tot verstoring van nestbouwende paren leiden. Daar-
naast blijft er een determinatieprobleem bij afschot 
van Zwarte Kraaien. Bij onvoldoende kennis kunnen 
Raven gemakkelijk worden verward met die soort. 
Ook heerst er bij veel schapenhouders nog het idee 
dat Raven een gevaar zijn voor lammeren, vooral net 

voornamelijk van grote insecten en kleine ge-
wervelden leeft. Om meer grip te krijgen op de 
voedselsituatie en om adviezen te kunnen geven 
over beheer en inrichting van terreinen, is het 
dieet van Limburgse klauwieren onderzocht aan 
de hand van prooiresten in nesten.

Methode

Verzamelen van de nesten
In 2012 werden 45 territoria van de Grauwe Klauwier 
vastgesteld in Limburg, waarin tenminste 24 paar 
succesvol tot broeden kwamen (pers. med. Ruud 
van Dongen). In figuur 1 zijn alle broedgevallen 
weergegeven, inclusief de 12 nesten die door ons 

Lange tijd was de Grauwe Klauwier Lanius 
collurio een zeldzame verschijning in Limburg en 
leek de soort zelfs uit de provincie te verdwijnen 
(Hustings & Esselink, 1999). Daar is de afgelo-
pen 15 jaar gelukkig verandering in gekomen. 
De Grauwe Klauwier is nog steeds een schaarse 
broedvogel, maar met ruim 40 paar verdeeld 
over de provincie is er sprake van een substan-
tiële populatie (Bakhuizen et al., 2012) en moge-
lijkheden tot verdere groei zijn aanwezig. Veel 
geschikt uitziende locaties zijn echter nog onbe-
zet, ook op plekken met succesvolle broedparen 
in de buurt waar (her)kolonisatie geen probleem 
hoeft te zijn. Een mogelijke reden hiervoor is 
een beperkt voedselaanbod voor de soort, die 

Het dieet van Limburgse Grauwe Klauwieren
Marijn Nijssen & Marten Geertsma

Krompootdoodgraver wordt gevoerd door man Grauwe Klauwier aan nestjongen van ongeveer 4 dagen oud, Cottessen, 
juni 2000 (foto Stichting Bargerveen)
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aanhechtingspunten van dekschilden van kevers. Zo 
zijn bij resten van de krompootdoodgraver uit een nest 
behalve vier min of meer complete rechterdekschilden 
ook nog eens negen aanhechtingen van rechterdek-
schilden te zien, wat het aantal individuen op 13 
brengt (foto 3). Uiteindelijk werd van ieder nest een 
totaallijst met aantal prooien per soort, genus, familie 
en orde verkregen. De wetenschappelijke namen van 
de prooidieren zijn opgenomen in bijlage 1.

zijn onderzocht. Deze onderzochte nesten betref-
fen 50% van de (met zekerheid) succesvolle nesten 
in Limburg in 2012 en hebben een goede spreiding 
over de provincie. De 12 nesten zijn aan het einde 
van het broedseizoen verzameld door Ruud van 
Dongen, waarbij tevens gegevens over het landschap 
zijn verzameld. De prooiresten in de nesten zijn 
door de tweede auteur op naam gebracht, indien 
mogelijk tot geslacht- of soortniveau. Op basis van 
deze determinaties en de grootte van de resten is een 
inschatting gemaakt van de prooigrootte.

Sorteren van de prooiresten
Van elk van de 12 nesten is eerst de fijne nestkom 
gescheiden van het grovere buitennest (foto 1), waarna 
de nestkom boven twee zeven met een maaswijdte 
van 2 mm en 1 mm handmatig is versnipperd. De 
drie verschillende fracties (foto 2) zijn in glazen pot-
jes overgebracht. Per fractie is systematisch, op het 
oog en onder een stereomicroscoop, gezocht naar 
prooiresten. Prooiresten zijn gesorteerd op basis van 
herkenbaarheid van de verschillende taxa. Het gaat 
hierbij vooral om koppen, dekschilden, delen van het 
borststuk, pootdelen, kaken en achterlijfsaanhangsels 
(foto 3 en 4). Vervolgens werden alle overeenkomstige 
lichaamsdelen per taxon bij elkaar gelegd, waarna 

Figuur 1. Overzicht van nestlocaties van Grauwe Klauwier in Limburg 2012 (met Zuid-Limburg in detail). De rode stippen 
betreffen de nesten die in dit onderzoek zijn geanalyseerd op prooiresten.

het maximum aantal identieke lichaamsdelen werd 
gerekend als het aantal gegeten individuen van het 
betreffende taxon. Zo leveren bijvoorbeeld zeven 
linker dekschilden, zes rechter dekschilden, drie 
koppen en vijf rechter kaken van graslandschallebijter 
zeven individuen op. Prooiresten uit nesten zijn - in 
tegenstelling tot resten uit braakballen - vaak behoorlijk 
gefragmenteerd, waardoor ook geregeld kleine frag-
menten van lichaamsdelen zijn geselecteerd, zoals de 

onderzocht; mislukt

onderzocht; succesvol

overig; succesvol

Nestlocaties Grauwe Klauwier

Foto 1. Nest van Grauwe 
Klauwier verzameld in 
Limburg in 2012. Het nest 
bestaat uit twee delen, een 
buitenkant van takjes, 
stevige grassen en mossen, 
en een nestkom gevoerd 
met fijn plantaardig mate-
riaal. In de nestkom zijn 
de prooiresten zichtbaar 
die achterblijven wanneer 
braakballen van jongen in 
het nest vallen en vertrapt 
worden (Marten Geertsma).

Foto 2. Prooiresten van
de in Limburg schaarse 
goudrandschallebijter uit 
het nest van de Berger-
heide. Rechtsonder twee 
(delen van) koppen, daar-
boven drie fragmenten van 
het halsschild. De overige 
resten betreffen delen van 
de dekschilden, die opval-
lend groen zijn met zwarte 
lengteribbels en een ken-
merkende gouden buiten-
rand (Marten Geertsma).
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waarneming uit de periode 1970-1990 in de buurt van 
Venlo (Turin, 2000) en een waarneming uit 1850 bij 
Baexem (med. Ron Felix). Opvallend was verder de 
aanwezigheid van de in Nederland niet zo algemene 
graslandschallebijter in vijf van de twaalf nesten, een 
vrij grote loopkeversoort waarvan de Nederlandse 
verspreiding zich concentreert in Limburg en langs 
de Grote Rivieren. De gewervelde prooidieren die op 
naam gebracht konden worden, betreffen aardmuis 
of veldmuis (prooiresten zijn niet te onderscheiden), 
bosmuis (in Zuid-Limburg eventueel te verwarren 
met grote bosmuis), tweekleurige bosspitsmuis en 
dwergspitsmuis. Daarnaast werden op De Zoom bij 
Nederweert resten van zes levendbarende hagedissen 
in het nest aangetroffen.

Belangrijke klauwierenprooien in Limburg
In tabel 1 is van de meest aangetroffen prooien in dit 
onderzoek het aandeel in het dieet per onderzocht 
nest weergegeven. De in Nederland algemene loop-
keversoorten als gewone zwartschild, veelkleurige 
kielspriet en roodpoothalmkruiper komen in grote 
aantallen voor in het dieet. Bladsprietkevers zijn met 

gewicht van gewervelde prooien kan zeer sterk per 
individu verschillen en is met prooiresten achteraf niet 
te bepalen. In andere studies is bij eenzelfde aandeel 
gewervelden in het dieet een gewichtsbijdrage van 
20-25% vastgesteld (Peters, 2002; Tryjanowski et 
al., 2004).
In totaal konden 91 verschillende taxa worden on-
derscheiden. Het overgrote deel kon in ieder geval 
tot op familie worden gedetermineerd, 56 zelfs tot 
op soort (bijlage 1). De meeste taxa (59) behoren tot 
de kevers; dit komt niet alleen omdat er veel soorten 
kevers voorkomen in Nederland, maar ook omdat 
ze relatief veel worden gegeten. Bovendien is de 
combinatie van vorm, grootte, kleur en patronen van 
lijnen en stippen vaak zo kenmerkend dat keverresten 
daardoor tot op soort te herleiden zijn. Ook bij de 
vliesvleugeligen konden vrij veel taxa (13) worden 
onderscheiden, bij de andere ordes slechts 1 tot 4 taxa.
Verreweg de meeste aangetroffen prooisoorten zijn 
in Nederland vrij algemeen tot talrijk. De zeldzame 
goudrandschallebijter werd tweemaal als prooi op de 
Bergerheide vastgesteld. Deze loopkeversoort wordt 
sporadisch in Limburg waargenomen, met slechts één 

Resultaten

Samenstelling van het dieet
In totaal zijn in de 12 onderzochte nesten 1027 prooi-
dieren vastgesteld die behoren tot 12 verschillende 
ordes (bijlage 1). Zoals verwacht heeft de Grauwe 
Klauwier in Limburg een zeer breed voedselspectrum. 
Uitgedrukt in aantallen (niet in gewicht) betreffen 
de meeste prooidieren kevers (53%), bijen, wespen 
en mieren (22%) en sprinkhanen (14%). De overige 
negen ordes maken gezamenlijk nauwelijks meer 
dan 10% uit van het dieet. Muizen en spitsmuizen 
zijn in vrijwel alle nesten aangetroffen, maar nergens 
in grote aantallen (1,8% van totaal dieet). Slechts bij 
één nest is een levendbarende hagedis vastgesteld als 
prooi, maar deze had hier met zes individuen wel 
direct een hoog aandeel in het dieet. Deze gewervelde 
soorten leggen letterlijk meer gewicht in de schaal 
dan de ongewervelde prooien. Het belang van ge-
wervelden in het dieet is op basis van biomassa dan 
ook meestal groter dan op basis van aantallen. Een 
goede omrekening naar gewichtsaandeel van deze 
prooien in het dieet is echter vrijwel onmogelijk. Het 

Foto 4. Voorbeeld van prooiresten na zeven en uitsorteren. 
Hierna worden de prooiresten per taxon en per lichaams-
deel gerangschikt om vervolgens het aantal individuen te 
bepalen (Marten Geertsma).

Foto 3. Prooiresten van de krompootdoodgraver uit een 
nest aan de rand van de Groote Peel. Behalve vier min of 
meer complete rechter dekschilden (onder) werden ook 
nog negen aanhechtingen van rechter dekschilden aan-
getroffen (boven), wat het aantal individuen op 13 brengt 
(Marten Geertsma).

Tabel 1. Belangrijkste prooitaxa voor Grauwe Klauwieren in Limburg (broedseizoen 2012) gebaseerd op prooiresten 
in 12 succesvol uitgevlogen nesten (% aandeel in dieet per nest, gesorteerd op uitvliegdatum). De arcering duidt 
op ‘bulksoorten’ in het dieet: Donkerblauw = prooi maakt >25% uit van het dieet; Lichtblauw = prooi maakt met 
één of twee andere prooien samen meer dan 50% van het dieet uit.

Uitvliegdatum 26-jun 26-jun 03-jul 06-jul 07-jul 07-jul 14-jul 17-jul 24-jul 31-jul 02-aug 06-aug
nestcode Li-2 Li-8 Li-3 Li-4 Li-6 Li-12 Li-11 Li-5 Li-10 Li-7 Li-9 Li-1

Groene distelsnuitkever 40        
Veelkleurige kielspriet 7   2        
Kleine junikever    12        1
Zwarte veldmestkever 9 13 10 2    6 10   1
Meelbloemkever 2 13 10 14 4 29      
Pilkever sp. 1 2  6 1   1    
Gewone oorworm  4     1 12    
Graslandschallebijter  4   3  3 12  12  
Roodpoothalmkruiper  2   8  2     6
Gewone zwartschild 9   10   30   2  1
Krompootdoodgraver 6 4 10 7 8  2 1 5 10  9
Hommel sp. 13 16 5 7 19  8 26 5 5 4 30
Schubmier sp.  11  2   3  4   3
Spin sp.  4 10 2 1 12 8 1 1  8 2
Aard / Veldmuis  2 5 1 5  1 3    1
Veldsprinkhaan sp.   14 1 1  17 5 32 26 36 14
Sabelsprinkhaan sp.  2   3  6  29 24 20 3
Stinkende kortschild     14  8 5  7  
Voorjaarsmestkever            13

Totaal % in dieet 90 75 62 64 66 41 89 73 86 86 68 83
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gelijk om te onderzoeken wat het relatieve belang 
is van prooidiversiteit en prooigrootte.
In figuur 2 is de verdeling van prooigroottes weergege-
ven van alle 1027 prooien, verdeeld in lengteklassen 
van 5 mm. De meeste prooien vallen in de klassen 
van 10-15 en 15-20 mm. De gemiddelde prooigrootte 
wijkt niet significant af van een eerder dieetonderzoek 
in Cottessen bij Epen, een favoriete broedplek van 
Grauwe Klauwieren (Peters, 2002). De gemiddelde 
prooigrootte bij Cottessen in 2000 en 2012 is ove-
rigens groter dan in de overige Limburgse nesten. 
De gemiddelde prooigrootte blijkt geen verband te 
houden met het aantal jongen dat succesvol uitvliegt 
per nest. Wanneer echter de prooigrootte wordt 
uitgezet tegen de tijd in het seizoen, blijkt dat deze 
toeneemt van gemiddeld 11 naar 17 mm (R2 = 0.49: 
p< 0.05). Dit komt vooral doordat er naar het einde 
van het seizoen veel grote veld- en sabelsprinkhanen 
worden gevoerd.

Het vergelijken van prooidiversiteit tussen nesten is 
niet eenvoudig; een grote hoeveelheid prooiresten 
geeft immers per definitie meer kans om veel prooi-
soorten en prooigroepen te vinden dan een kleine 
hoeveelheid prooiresten. Alleen bij een gelijke steek-
proefgrootte kan een eerlijke vergelijking tussen de 
onderzochte nesten gemaakt worden. Daarom zijn 
per nest alle keversoorten, alsook alle families en 
ordes tegen het aantal gevonden prooiresten uitgezet. 
Vervolgens is door de puntenwolken de best passende 
lijn geplot (figuur 3). Dit bleek in alle drie gevallen een 

acht soorten vertegenwoordigd, waaronder voorjaars-
mestkever, zwarte veldmestkever, meelbloemkever 
en kleine junikever. Overige keversoorten die een 
belangrijk deel van het dieet uitmaken zijn groene 
distelsnuitkever, krompootdoodgraver en stinkende 
kortschild.
Ook hommels worden veel gegeten door klauwieren. 
Determinatie tot op soort op basis van prooiresten is 
zeer lastig, zodat er geen goed beeld kon worden ver-
kregen van de variatie in hommelsoorten in het dieet 
binnen of tussen nesten. Veld- en sabelsprinkhanen 
vormen een andere belangrijke prooigroep, maar ook 
deze kunnen vaak niet tot op soort gedetermineerd 
worden. Spinnen en de gewone oorworm vormen 
eveneens een wezenlijk onderdeel van het dieet; 
van de overige ongewervelde prooigroepen werden 
slechts enkele individuen gevonden.

Prooigrootte versus prooidiversiteit
Grauwe Klauwieren moeten tijdens de nestperiode 
in korte tijd veel voedsel aanbrengen. Aangezien 
zij slechts één prooi tegelijk in hun snavel kunnen 
vervoeren, is het belangrijk dat prooien groot zijn 
en/of in ruime mate aanwezig in de nabijheid van 
het nest. Daarnaast moet er voldoende variatie in 
prooisoorten aanwezig zijn om op elk moment van 
de dag en bij wisselende weersomstandigheden over 
zichtbare en bereikbare prooien te kunnen beschikken 
(Hornman et al., 1998; Karlsson, 2004; Golawski, 
2007 Golawski & Meissner, 2008; Pedersen et al., 
2012). De dataset van dit onderzoek maakt het mo-

logaritmische curve te zijn. De bijbehorende vergelij-
kingen van deze curven zijn gebruikt om het aantal 
gevoerde keversoorten, resp. totaal aantal families en 
ordes bij een vast aantal prooien te schatten. Voor 
deze extrapolatie hebben we het aantal gevoerde 
prooien per jong bij een gemiddeld klauwierennest 
genomen, dat zijn ongeveer 700 prooien tijdens de 
ca.14 dagen dat ze in het nest zitten.

Zowel de variatie in ordes, families als keversoorten 
neemt af gedurende het seizoen (R2 = 0.76: p< 0.05). 
Vóór half juli is dus vooral een grote variatie aan 
prooien van belang, maar na half juli vindt er een 
omslag plaats naar grotere prooien afkomstig van een 

kleinere variatie aan prooitaxa (figuur 4). De afname 
van de variatie in het dieet is deels een effect van de 
gebruikte methodiek, aangezien hommels en sprink-
hanen niet tot op soortniveau zijn gedetermineerd. 
Echter, de afname in variatie geldt in Limburg ook op 
ordeniveau en voor keversoorten. Uit tabel 1 blijkt 
bovendien dat in juni de prooigroepen gelijk verdeeld 
zijn over het dieet en er meestal geen prooigroep als 
bulkvoedsel aanwezig is, terwijl vanaf 7 juli elk nest 
wel bulksoorten kent. Een vergelijkbare afname in 
prooivariatie is eerder vastgesteld in het Bargerveen 
op basis van nestobservaties (van den Burg et al., 
2011). Daar zijn het vanaf begin juli bladsprietke-
vers, waterkevers en libellen die belangrijk worden 

Figuur 2.
Verdeling van prooi-
grootte over lengteklassen 
van 5 mm voor 9 nesten 
met minimaal 25 prooien 
in Limburg (onderzocht 
in 2012), voor 2 nesten bij 
Cottessen (onderzocht in 
2000; Peters, 2002) en voor 
1 nest bij Cottessen-oost 
(onderzocht in 2012). De 
prooien in de nesten van 
Cottessen in 2000 en 2012 
zijn gemiddeld iets groter 
t.o.v. de overige nesten 
in Limburg, met vooral 
een grotere bijdrage in 
de klasse 15-20 mm.

Figuur 3. Verhouding tussen het aantal prooiresten aangetroffen per nest en het aantal vastgestelde ordes, families en 
keversoorten. De logaritmische curven zijn gebruikt als basislijn om verschillen in prooidiversiteit tussen nesten te berekenen.

Figuur 4.
Prooigrootteen prooi-
diversiteit (gemiddeld 
voor ordes, families en 
keversoorten) in de loop 
van het seizoen voor alle 
12 onderzochte nesten. 
De metingen zijn gerela-
teerd aan de gemiddelde 
prooigrootte en de ge-
middelde prooidiversiteit 
van de nesten (waarde 1 
op de Y-as). In de loop 
van het seizoen worden 
steeds grotere prooien 
gevoerd, maar neemt 
de diversiteit af.
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in het dieet, terwijl eind juli sprinkhanen en grote 
dag-actieve nachtvlinders als spinners en gamma-uil 
gaan domineren.

Conclusies

Patronen in het dieet
De Limburgse klauwieren kennen een divers prooi-
enspectrum, waarin een flink aantal keversoorten, 
hommels, veldsprinkhanen en sabelsprinkhanen een 
belangrijke rol spelen. Resten van kleine gewervelden 
als muizen en hagedissen zijn in veel nesten aange-
troffen, maar nergens in hoge aantallen. Er is geen 
verband gevonden tussen de prooidiversiteit of de 
gemiddelde prooigrootte in het dieet en het aantal 
uitvliegende jongen. Onbekend is of de conditie 
van de nestjongen verschilde tussen de onderzochte 
nesten en ook is niet bekend of het dieet van niet-
succesvolle broedparen een andere samenstelling 
heeft, aangezien in niet-succesvolle nesten vrijwel 
geen prooiresten achterblijven. De resultaten uit dit 
onderzoek geven daarom alleen aan welke prooien 
belangrijk zijn voor succesvolle broedgevallen.
Aangezien alleen onverteerbare onderdelen van 
prooien teruggevonden worden in braakballen, kan 
de steekproef van prooiresten in nesten een vertekend 
beeld geven van het gehele dieet. Vooral rupsen en 
andere zachte larven, regenwormen, vliegen en in 
mindere mate ook spinnen zullen ondervertegen-
woordigd zijn of geheel ontbreken in deze steekproef. 
Uit nestobservaties van voerende dieren blijkt echter 
dat deze prooigroepen samen meestal minder dan 
10% van het dieet uitmaken (o.a. Hornman et al., 
1998; Kuper et al., 2001; Peters, 2002, Tryjanowski 
et al., 2004).
Uit de resultaten komt duidelijk naar voren dat vóór 
half juli vooral een grote variatie aan prooien van 
belang is. Na half juli vindt er een omslag plaats 
naar grotere prooien van een beperkter aantal taxa. 
Het meest logische mechanisme achter dit patroon 
is dat in Nederland veel soorten (zoals sprinkhanen) 
als ei of half volgroeide larve overwinteren, of (zo-
als hommels) elk seizoen een nieuw volk moeten 
opbouwen. Deze soorten hebben in het voorjaar 
en vroege zomer nog veel warmte en voedsel 
nodig en zijn pas in de tweede helft van de zomer 
beschikbaar als (grote) prooi. Bladsprietkevers zoals 
kleine junikever, junikever en meikever vormen 
een belangrijke insectengroep die in het Limburgse 
prooispectrum vrijwel ontbreekt, met uitzondering 
van de meelbloemkever, waarschijnlijk doordat ze 

op de klauwierenplekken in Limburg schaars zijn. 
Deze kevers kunnen bij geschikte habitatcondities 
al vroeg in het seizoen hoge dichtheden bereiken 
en sommige soorten zijn dan ook bekende plaag-
insecten in de landbouw die daar actief worden 
bestreden. De verschillende soorten kennen vrijwel 
allemaal een gesynchroniseerde activiteitsperiode 
en kunnen met hun afwisselende populatiepieken 
een belangrijke aanvulling vormen op het dieet van 
de Grauwe Klauwier in de periode dat sprinkhanen 
en hommels nog niet in hoge dichtheden aanwe-
zig zijn. In natte voedselarme natuurterreinen, 
zoals hoogveen en bij vennen, kunnen ook vroeg 
vliegende libellen als viervlek en witsnuitlibel-
len als bulksoort optreden aan het begin van het 
broedseizoen.

Adviezen voor beheer
Voor een succesvolle uitbreiding van de populatie 
Grauwe Klauwieren zijn zowel diversiteit aan prooi-
dieren (vroeg in het seizoen) als een flink aanbod 
van grote prooien (later in het seizoen) van belang. 
Nestjongen die vroeg in het seizoen uitvliegen, 
profiteren eerst van een grote variatie aan prooien 
en later in het seizoen van een ruim aanbod van 
grote prooidieren om verder te ontwikkelen en op 
te vetten voor de eerste trek naar de overwinte-
ringsgebieden in zuidelijk Afrika. Uit onderzoek 
is gebleken dat zowel een hoog lichaamsgewicht 
als een vroege uitvliegdatum voor jonge Grauwe 
Klauwieren positief doorwerken op de overlevings-
kansen in het eerste jaar, en daarmee op de groei 
van deelpopulaties (van den Burg et al., 2011).
Voor de Grauwe Klauwier moeten binnen een 
relatief klein gebied verschillende factoren aanwe-
zig zijn: geschikte nestgelegenheid, uitkijkposten 
en voldoende voedsel. De hoogste dichtheden 
worden dan ook aangetroffen in kleinschalige 
cultuurlandschappen, waar als gevolg van enige 
mate van verstoring (met name maaien, grazen, 
plaggen) het landschap half open wordt gehou-
den en tegelijkertijd een behoorlijke productie 
van prooisoorten plaatsvindt (van den Burg et al., 
2011). Afwisseling in het terrein zorgt niet alleen 
voor nestgelegenheid en uitkijkposten, maar ook 
voor variatie in prooisoorten. Tijdens maaibeheer, 
begrazing en inrichtingsbeheer kan door fasering 
van maatregelen rekening worden gehouden met 
deze variatie, vaak op een zeer eenvoudige manier 
(Nijssen et al., 2013, 2014). Zo hoeven bij het 
handmatig verwijderen van bosopslag niet alle 

boompjes te worden verwijderd, maar kan om de 
10-20 m een exemplaar blijven staan. Dit levert 
direct uitkijkposten op en uiteindelijk kan er voor 
gekozen worden om de meeste boompjes alsnog op 
te ruimen en enkele exemplaren door te laten groeien, 
om ook op de langere termijn meer structuurvariatie 
in het landschap te krijgen. Ook het uitrasteren van 
kleine oppervlaktes op begraasde plekken is een 
eenvoudige maatregel die zowel nestgelegenheid 
als uitkijkposten oplevert.
Begrazing houdt de vegetatie laag, waardoor klauwie-
ren prooien beter kunnen ontdekken en bereiken. De 
warmte die doordringt in de bodem lijkt bovendien 
gunstig voor de ontwikkeling van de ondergronds 
levende bladsprietkevers. Een aanzienlijk deel van 
het dieet van Grauwe Klauwieren kan bestaan uit 
mestfauna (o.a. Tryjanowski et al., 2004; Golawski, 
2007; Golawski & Meissner, 2008). In dit onderzoek 
is mestfauna in elk begraasd terrein aangetroffen, 
maar vormt het nergens bulkvoedsel voor klauwieren. 
Het is onbekend of het aan vee toedienen van me-
dicijnen veel voorkomt in de onderzochte terreinen. 
Behandeling van vee heeft als neveneffect dat zich 
minder mestfauna in de uitwerpselen ontwikkelt 
(o.a. Lahr & van der Pol, 2007; Lahr et al., 2007). 
Alternatieven voor het standaard toedienen van ont-
wormingsmiddelen zijn onder andere (a) het alleen 
ontwormen wanneer uit mestmonitoring blijkt dat 
het vee problemen ondervindt van wormen, (b) het 
toedienen van medicijnen buiten het voortplantings-
seizoen van de meeste mestfauna, of (c) het uit de 
kudde halen en apart behandelen van zieke dieren 
(Lahr & van der Pol, 2007).

Dankwoord
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leverde informatie over de recente verspreiding van 
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enkele determinaties. Jan Kuper bezorgde gegevens 
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orde familie genus soort NL-naam tot Li-1 Li-2 Li-3 Li-4 Li-5 Li-6 Li-7 Li-8 Li-9 Li10 Li-11 Li-12
Kevers Pilkevers Byrrhus pilula Gewone Pilkever 12  2  7 1 1  1    
 Soldaatjes Cantharis fusca Zwart Soldaatje 2  1         1 
 Loopkevers Harpalus affinis Behaarde Kruiper 5      5      
  Carabus problematicus Blauwzwarte Schallebijter 2 1       1    
  Amara aulica Distelglimmer 1      1      
  Amara fulva Gele Glimmer 3 3           
  Abax parallelepipedus Gewone Breedborst 1        1    
  Nebria brevicollis Gewone Kortnek 3  3          
  Anisodactylus binotatus Gewone Roodkruin 2   2           
  Calathus fuscipes Gewone Tandklauw 2    2        
  Pterostichus melanarius Gewone Zwartschild 83 2 19  12 1 1 1    47 
  Carabus nitens Goudrandschallebijter 2 2           
  Carabus monilis Graslandschallebijter 23     9 2 5 2   5 
  Poecilus lepidus Heidekielspriet 6 4   2        
  Carabus granulatus Kettingschallebijter 1   1          
  Poecilus cupreus Koperen Kielspriet 3      2 1     
  Calathus cancellatus Rasterschallebijter 1           1 
  Pterostichus madidus Rondhalszwartschild 2       2     
  Clivina fossor Roodbruine Graver 1   1          
  Harpalus rufipes Roodpoothalmkruiper 19 8 1    6  1   3 
  Poecilus versicolor Veelkleurige Kielspriet 17  15  2         
  Carabus violaceus Violette Schallebijter 2      2      
  Harpalus latus Zandkruiper 1 1           
 Boktorren Rutpela maculata Geringelde Smalboktor 2      1  1    
  Corymbia rubra Gewone Smalboktor 5 2   2     1   
  Clytus arietis Kleine Wespenboktor 1    1        
  Strangalia attenuata Slanke Smalboktor 1    1        
  Spondylis buprestoides Wortelboktor 6 3   3         
 Lieveheersbeestjes Halyzia sedecimguttata Meeldauw-
    lieveheersbeestje 1        1    
 Snuitkevers Chlorophanus viridis Groene Distelsnuitkever 86   86          
 Waterroofkevers Colymbetes fuscus Bruine Duiker 3    3        
  Acilius  canaliculatus Gestreepte
      Haarwaterroofkever 2    2        
 Kniptorren Agrypnus  murina Muisgrijze Kniptor 1      1      
 Bladsprietkevers Geotrupes vernalis Voorjaarsmestkever 18 18            
  Melolontha melolontha Gewone Meikever 1      1      
  Amphimallon solstitiale Junikever 1    1        
  Anomala dubia Kleine Junikever 15 1   14        
  Hoplia philanthus Meelbloemkever 39  5 2 17  3  7    5
  Phyllopertha horticola Rozenkever 1  1          
  Aphodius fossor Zwarte veldmestkever 46 2 20 2 2 5   7  7  1
 Aaskevers Silpha tristis (aaskever) 2          1 1 
  Nicrophorus vespilloides Gewone doodgraver 1    1        
  Nicrophorus vespillo Krompootdoodgraver 56 13 12 2 9 1 6 4 2  4 3 
  Phosphuga atrata Slakkenaaskever 5  3      1    1 
 Kortschildkevers Ocypus olens Stinkende kortschild 30     4 11 3    12 
 Oorwormen Chelidurella guentheri Bosoorworm 1           1 
  Forficula auricularia Gewone oorworm 13  1   9   2   1 
 Wantsen Coreus marginatus (randwants) 2  1         1 
  Palomena prasina Groene stinkwants 8 1   1 1   2  1 1 1
 Mieren Lasius flavus Gele weidemier 1          1  
  Lasius fuliginosus Glanzende houtmier 1    1        
  Lasius niger/platythorax wegmier/humusmier 1           1 
Libellen Glazenmakers Aeshna  grandis Bruine glazenmaker 1           1 
 Sabelsprinkhanen Tettigonia viridissima Grote groene
      sabelsprinkhaan 17      2   5  10 
Zoogdieren Spitsmuizen Sorex minutus Dwergspitsmuis 2    1  1      
  Sorex coronatus Tweekleurige bosspitsmuis 1  1           
Reptielen Hagedissen Zootoca vivipara Levendbarende hagedis 6    6        

Bijlage 1. Lijst van aangetroffen prooidieren, met wetenschappelijke naam.

met tenminste een korte beschrijving en vaak ook 
een foto en/of geluidsopname. Dit komt de kwaliteit 
van het waarnemingenbestand ten goede.
Niet alle vogelsoorten zijn in dit overzicht meege-
nomen:
•	Van	enkele	trekvogelsoorten	overwinteren	steeds	
meer individuen in de provincie Limburg. Dit zijn 
onder meer Ooievaar, Roodborsttapuit, Zwarte Rood-
staart, Zwartkop en Tjiftjaf. Deze soorten houden 
zich in de winter ook op in potentiële broedbiotopen 
waardoor niet vast te stellen is of de eerst gemelde 
(zingende) vogel een overwinteraar is of een net 
gearriveerd exemplaar. Winterwaarnemingen van 
de Boomleeuwerik blijven schaars en de soort wordt 
daarbij relatief weinig in geschikte broedbiotopen 
waargenomen. Daarom worden waarnemingen van 
zingende Boomleeuweriken wel behandeld in dit 
artikel.
•	Door	 het	 lage	 aantal	 waarnemingen	 van	 enkele	
schaarse Limburgse broedvogels valt over hun aan-

Voorjaarsfenologie 2013 en 2014

Zoals de laatste jaren gebruikelijk verschijnt ook 
in deze editie een bijdrage over de vroege voor-
jaarswaarnemingen van zomervogels in Limburg. 
De aanpak is enigszins afwijkend ten opzichte 
van de afgelopen vijf jaar. Deze keer worden 
twee voorjaren tegelijkertijd behandeld (2013 en 
2014) en wordt in de tabel de gemiddelde aan-
komst over de periode 1970-2000 ter vergelijking 
vermeld.

Materiaal en methode

Evenals in de voorgaande jaren 2008-2012 (o.a. 
Zeegers, 2013) is dankbaar gebruik gemaakt van de 
ingevoerde waarnemingen op waarneming.nl. Enkel 
geaccepteerde waarnemingen zijn meegenomen in 
dit overzicht. Zeer vroege meldingen moeten net zo 
kritisch beschouwd worden als echte zeldzaamhe-
den, ook al is de soort nog zo algemeen. Gelukkig 
worden deze steeds meer goed gedocumenteerd, 

Jan Joost Bakhuizen

Fitis, Groote Peel Nederweert, 20 mei 2011 (O. Plantema)


