Kiek uit naar

Bruine Kiekendief, 19 april 2008, Werkendam,
Zuid-Holland. Foto: Hans Gebuis

Figuur 1. Verspreiding van
de Bruine Kiekendief in 1998-2000.

de Kiekendief!

De eerste Bruine Kiekendieven zijn inmiddels alweer terug uit westelijk Afrika. Op
dit moment zijn evenwel duizenden Bruine
Kiekendieven nog onderweg naar WestEuropa en vliegen misschien op dit moment
over de Pyreneeën of de Middellandse Zee
om dadelijk in gebieden zoals de Vendéé of
de Camargue even op krachten te komen.
Next stop: Nederland! Niet wetende dat
Nederland dit jaar in het teken staat van deze
geweldige vogel. Samen met honderden, zo
niet duizenden enthousiaste vogelaars gaan
we proberen om zo veel mogelijk potentiële
broedgebieden geteld te krijgen. Zoals altijd
staat of valt het succes van de extra aandacht
voor een Soort van het Jaar met uw beslissing
om mee te doen. Uw hulp kunnen we dus
goed gebruiken!
Website
Op de site van het Jaar van de Bruine Kiekendief (www.jaarvandebruinekiekendief.nl)
vindt u allerhande informatie over het voorkomen van deze vogel in Nederland. U ziet
ook wat we proberen te bereiken in 2010 en
voor welke onderdelen we uw hulp kunnen
gebruiken.
Op dit moment gaat de aandacht met name
uit naar het inventariseren van broedende of
territoriale vogels. Per provincie vindt u op de
site een aantal specifieke gebieden waar niet
of waarschijnlijk niet geteld wordt in 2010.
Er zijn uiteraard tal van kleinere gebieden
te bedenken die daar niet genoemd worden.
Neemt u bij interesse in een ander gebied
contact op met ons!
Telllen in een vast gebied
Om ervoor te zorgen dat er niet in hetzelfde
gebied door meerdere mensen wordt geteld,
is het verstandig om direct contact met ons
op te nemen om een gebied vast te leggen. Daartoe kunnen wij u een topografische
kaart opsturen waarop u de grenzen van uw
Bruine Kiekendief-gebied kunt vastleggen.
We weten dan precies wat wel en wat niet
geteld word.
In figuur 1 ziet u de verspreiding van de
Bruine Kiekendief ten tijde van de laatste
Broedvogelatlas (veldwerk 1998-2000) en in
figuur 2 die van de gebieden waar in de periode 2006-09 Bruine Kiekendieven werden
geteld.

Figuur 2. Gebieden waar in 2006-2009
Bruine Kiekendieven werden geteld.

Monitoring
Mocht u ook na 2010 voldoende tijd hebben
om hetzelfde gebied nogmaals te inventariseren, dan worden de gegevens nog waardevoller omdat er dan sprake is van monitoring van het gebied. We kunnen in zo’n

geval ook trends berekenen, gebruikmakend
van de aantallen territoriale kiekendieven
in die gebieden. Daarmee krijgen we een
nauwkeuriger beeld van het aantalsverloop
in Nederland.
Habitat
Het Jaar van de Bruine Kiekendief zal ook
worden aangegrepen om kennis te verzamelen over de kwaliteitseisen die de soort stelt
aan zijn broedgebied. Kennis hieromtrent
kan ingezet worden in het terreinbeheer van
broedgebieden. Momenteel wordt een voorstel voor dit onderzoek uitgewerkt. Nadere
informatie hierover volgt in de elektronische
nieuwsbrief en op de eerder genoemde website.
Slaapplaatsen
Misschien is het niet bij iedereen bekend,
maar terwijl Bruine Kiekendieve in Noordwest- en Oost-Europa wetrekken zijn de
broedvogels van Midden-Frankrijk en zuidelijker overwegend standvogel. De grens
is natuurlijk niet keihard en een klein aantal Nederlandse Bruine Kiekendieven overwintert in Zeeuws-Vlaanderen. Elk jaar
weer bestaat het overgrote deel van deze
overwinterende kiekendieven uit vrouwtjes in eerste winterkleed. In de winter van
2010/11 willen we met uw hulp zo veel mogelijk gegevens verzamelen van deze Bruine
Kiekendieven en slaapplaatsen proberen
op te sporen en te tellen. De focus ligt ’s
winters met name op Zeeland, maar er worden ook regelmatig meldingen gedaan van
Bruine Kiekendieven in de Biesbosch, bij de
Scheelhoek, in de Oostvaardersplassen, op
de Waddeneilanden en de noordkust van
Friesland en Groningen.
Bruine Kiekenbrief
In 2010 verschijnt er, net als tijdens het
Jaar van de Visdief, een gratis elektronische
nieuwsbrief: de Bruine Kiekenbrief. Deze
verschijnt zo’n 4-5 keer gedurende het jaar.
Wanneer u op de hoogte wilt blijven van
de vorderingen in het onderzoek, bijzonder
nieuws en tips, dan kunt u zich voor deze
nieuwsbrief opgeven via de eerder genoemde
website.

Joost van Bruggen
Het Jaar van de Bruine Kiekendief wordt
uitgevoerd in samenwerking met
de Werkgroep Roofvogels Nederland
en Vogelbescherming Nederland.
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