			

Het voorjaar
van de Kievit
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2016 is door Sovon en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de
Kievit. In 16 gebieden werken onderzoekers en vrijwilligers samen om gegevens over
de overleving van kuikens te verzamelen. Het veldwerk ging van het opsporen van
nesten tot het op flinke afstand aflezen van de ringen van de jonge Kieviten.
1. 19 maart – Wil Foolen en Piet Delisse vinden
het eerste kievitsei nabij Sint Oedenrode.
Precies in een van de onderzoeksgebieden
van het Jaar van de Kievit. Het seizoen
van veel veldwerk is begonnen.
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2. 11 april – Vrijwilliger Jaap
Gijsbertsen ringt het eerste
kuiken in het onderzoeksgebied
Binnenveld bij Wageningen.
Het krijgt de blauwe codevlag
K•E, zodat het individueel op
afstand te herkennen is.
3.18 april – Onder het toeziend oog
van de vrijwilligers van Sint Oedenrode
ringen Frank Majoor (Sovon) en Jan Staal
enkele kuikens. Overal in
het land beginnen nesten uit te komen.
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4. 26 april – De laatste week van april is
een historisch koude week. In delen
van Drenthe en Overijssel ligt 3
centimeter sneeuw. Ook elders valt
er winterse neerslag. Uitgerekend
in deze week zijn er veel jonge
kuikens. Vanuit de onderzoeksgebieden komen wisselende verhalen.
In Reusel worden veel kuikens gemist
terwijl eieren in de Lingewaard pas na deze
koude week uitkwamen en het goed gaat.
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5. 11 mei – Drie families met
geringde kuikens in de Lingewaard
maken het goed. De kuikens 7•H en
7•L zijn al anderhalve week oud.
6. 13 mei – Wouter Vansteelant rijdt als
vrijwilliger mee op een tractor en
twittert: ‘Boer Van Laar is een kei
in het ontwijken van nesten.
Nu nog zaaien en ‘t wordt weer
rustig op ‘t veld #JaarvandeKievit’
7. 17 mei – er zijn nu ongeveer
300 kuikens geringd in de gebieden.
Als alles goed loopt komen daar
nog zeker 300 kuikens bij.

> sovon.nl/jaarvandekievit
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