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Overzicht van enkele resultaten van het bruine kiekendiefproject in 2017
Anny Anselin [ anny.anselin@inbo.be ], Henk Castelijns, Kris De Graeve, Christian Boutrouille & Filiep T’Jollyn

Bruine kiekendief - Glenn Vermeersch

Ondertussen is het zevende jaar van het bruine kiekendiefproject bijna voorbij. In deze bijdragen brengen we nieuws over twee
onderzoeksthema’s: de dispersie en het landschapsgebruik/trekroutes & overwinteringsgebieden.
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Dispersieonderzoek door gebruik van kleurmerken (wingtags)
Het kleurmerkenonderzoek gestart in 2011, wordt gecoördineerd door het Instituut
voor Natuur-en Bosonderzoek, in nauwe samenwerking met de Werkgroep Roofvogels
Zeeland (coördinator Henk Castelijns), de Natuurwerkgroep De Kerkuil (coördinator Kris
Degraeve) en recent ook de Groupe ornithologique et naturaliste Nord-Pas de Calais
-GON- (coördinator Christian Boutrouille), en met medewerking van verschillende Vogelwerkgroepen van Natuurpunt.Studie en natuurfotografen, de Belgische Ringdienst
en de Nederlandse Ringcentrale. De kleurmerken werden geleverd door het Centre
d’Etudes Biologiques te Chizé (Frankrijk). Er is ook samenwerking met de Regionale
Landschappen Meetjesland en IJzer & Polder.
Wij kleurmerken juveniele Bruine Kiekendieven om te weten hoe hun dispersie verloopt. Vertoont de soort een plaats- en habitattrouw? Waar en hoe ver gaan ze als adult
broeden ten opzichte van hun geboorteplaats? En blijven ze dan als adult in dezelfde
omgeving broeden? Gaan ze broeden in hetzelfde type habitat waarin ze geboren zijn:
riet, graan of grasland? Een aantal van die gegevens (afstanden, habitattrouw) worden
momenteel nog verder uitgewerkt. Hier geven we een update van het aantal terugmeldingen en getagde jongen in 2017.
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Figuur 1. Aantal terugmeldingen in 2017 (n=32) per leeftijdsklasse-KalenderJaar (2KJ tot 7 KJ)
van mannetjes (rood) en wijfjes (blauw).

Terugmeldingen in het voorjaar 2017
Tot voor het broedseizoen 2017 werden sinds 2011 een totaal van 642 juveniele Bruine
Kiekendieven gekleurmerkt. Hiervan hebben we er tot het einde van 2016 niet minder
dan 98 van teruggezien. Het aantal terugmeldingen uit het voorjaar 2017 wordt weergegeven in Figuur 1. In totaal werden tussen januari 2017 en juni 2017 al 32 verschillende vogels teruggezien, 15 mannetjes en 17 wijfjes. Bijna de helft daarvan (15) zijn
derde kalenderjaarsvogels (3 KJ). Van die 32 vogels worden er 18 voor het eerst teruggemeld, 8 mannetjes en 10 wijfjes. De leeftijdsverdeling van de teruggemelde vogels
wordt per geslacht weergegeven in Figuur 1.
Teruggemelde vogels worden zowel gewoon overvliegend als broedend geobserveerd.
Van beide zijn de gegevens interessant om de overleving te bepalen, maar voor het
plaats-en habitatonderzoek zijn de broedende vogels natuurlijk het “nuttigst”. Van hen
kunnen we de afstand geboorteplaats/broedplaats bepalen en weten we ook in welk
habitat ze hun nest maken. Tussen de terugmeldingen zitten er altijd wel enkele “speciaaltjes” die dit onderzoek boeiend maken en stimulerend werken. Tegelijk roepen

ze meer vragen op en geven aanwijzingen dat alles wel wat complexer is dan op het
eerste zicht lijkt en we voor conclusies zeker rekening zullen moeten houden met de
detectiekans. Twee jongen (beide mannetjes) uit eenzelfde nest gingen respectievelijk op 10 en en op 70 km van hun geboorteplaats broeden. Twee andere ‘ broertjes’
daarentegen, kwamen beide terug naar hun geboortegebied. Twee jongen geboren in
Zeeland in 2017 gingen als volwassen vogel (3 KJ) in Noord-Frankrijk broeden. Beide
brachten succesvol jongen groot. Die werden getagd door Christian Boutrouille van
de GON. Dit jaar kregen we er weer een aantal “tweede generatie” tagjongen bij, dus
jongen waarvan minstens één van de ouders getagd is. Deze gegevens zijn interessant
voor genetisch onderzoek naar verwantschappen. Van bijna alle jongen die wij taggen hebben we namelijk borstveerstalen en dat zijn er ondertussen dus al heel wat.
Aan de Westkust vestigde zich een mannetje uit Zeeland als broedvogel, en werden
dit jaar meerdere terugmeldingen opgetekend, wat uiteraard stimulerend werkt. Dit
komt bijna zeker door de verhoogde observatie-intensiteit. Een aantal oudere vogels
(meer dan 4 KJ) vestigen zich jaar na jaar binnen een afstand van minder dan 10 km van
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de eerste locatie waar ze als adult broedend werden waargenomen. Dit jaar waren er
tijdens trek-en winterperiode geen terugmeldingen uit Afrika maar er werden wel vogels gezien in Zuid-Spanje (Andalusia) en nabij de Ebro-Delta. Tijdens de najaarsperiode
(september-oktober) werden eerste kalenderjaarvogels waargenomen in Ierland, aan
de monding van de Thames en in Gallicië. We zijn benieuwd of we daar later nog verder
meldingen van zullen krijgen.
Kleurmerken van jongen in 2017
2017 werd een topjaar voor het kleurmerken met niet minder dan 162 getagde jongen
in 50 nesten. De combinatie van een relatief goed broedseizoen met verhoogde inspanningen bij alle medewerkers was daar niet vreemd aan. In het bijzonder aan de Westkust waren de aantallen gekleurmerkte jongen hierdoor veel hoger dan de andere jaren!
Ook in Noord-Frankrijk, waar we vorig jaar het wingtagproject demonstreerden bij de
Groupe ornithologique et naturaliste Nord-Pas de Calais (GON), werden dit jaar 22 jongen
gekleurmerkt. Ook Zeeland scoorde (zoals steeds) goed en dankzij de inspanningen van
plaatselijke ringers aan de Oostkust werd hier toch ook in 5 nesten getagd. Een overzicht
vind je in Tabel 1.
Ook volgend jaar gaan we verder met het kleurmerken van jonge kiekendieven en hopen
Tabel 1. Aantal gekleurmerkte jongen in de verschillende regio’s in 2017

Regio's

Aantal jongen

Aantal nesten

NO-Vlaanderen

28

9

Oostkust

18

5

West-Middenkust

44

14

Zeeland

50

15

Noord-Frankrijk

22

7

162

50

we opnieuw een aantal interessante terugmeldingen te ontvangen. Een gedetailleerde
uitwerking van de resultaten tot en met 2017 zou dan ook gereed moeten zijn.

Onderzoek naar homerange en teeltenkeuze bij het jagen en migratie
door gebruik van zenders
Onderzoek tijdens het broedseizoen naar homerange en landschapsgebruik tijdens
het jagen, en naar de migratieroutes en overwinteringsgebieden, startte in 2013. Het
wordt uitgevoerd door het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek in nauwe samenwerking met LifeWatch, Werkgroep Grauwe Kiekendief (Groningen) en het Institute for
Biodiversity and Ecosystem Dynamics van de Universiteit van Amsterdam, waar de door
ons gebruikte UvA-Bits loggers worden gemaakt en online-faciliteiten worden geboden
voor allerlei visualisaties, dataopslag, en analyses.
We zenderen volwassen vogels om te weten welke landschapselementen zij tijdens
de broedperiode gebruiken, en dit vooral in relatie met foerageren-en voedselaanwezigheid. We bekijken hoe groot hun homerange is en of die in oppervlakte en vorm
varieert tijdens de verschillende fasen van de broedperiode (broeden, kleine jongen,
oudere jongen, uitvliegperiode). Daarnaast verzamelen we gegevens over de migratieroute en aanwezigheid in overwinteringsgebieden. In totaal werden in het NoordOostvlaams Krekengebied (B) al 6 Bruine Kiekendieven van een logger voorzien, en in
Groningen (NL) 4 vogels. Daarvan werden er een aantal recent niet meer teruggezien.
Loggers functioneren maar een beperkt aantal jaren en er kan natuurlijk ook sterfte
bij de vogels optreden, in het bijzonder tijdens de trekperiode. Dit jaar waren er twee
mannetjes terug in onze gewesten, “Jozef” en “Ben”. Van beide konden we alle informatie uit de logger leeghalen.
Zendervogel Jozef
Alhoewel alle geloggerde Bruine Kiekendieven interessant zijn, is Jozef zonder meer
een zendervogel met een verhaal. Hij is ook de langste “in functie”. Gevangen door
ringer Kjell Janssens in juni 2013 nabij Waterland-Oudeman (NO-Vlaanderen, B) draagt
hij al 5 jaar een nog werkende (Uva-Bits) logger. We geven hier een overzichtje van zijn
doen en laten sinds 2013. Zijn gedetailleerde gegevens over landschapsgebruik tijdens
de broedperiode, en van migratie-overwintering, zullen in detail verwerkt worden en
gepubliceerd in wetenschappelijke artikels (zie verder). In 2013 begon Jozef aan een
nest in raaigras dat echter na een zwaar onweer werd verlaten in de eifase. Zijn wijfje,
Mia, was ook gezenderd in 2013, een kleine maand voor Jozef. Na zwerfperiode van enkele weken in de wijdere omgeving, herbegon het koppel vrij laat aan een nieuw nest,
deze keer in een tarweveld dat net ten noorden van het raaigrasland lag. Om de beide
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gezenderde vogels zo lang mogelijk te kunnen volgen tijdens
het grootbrengen van het jong, en om dus vooral predatie te
vermijden, werd een zone van 10 x 10m rond het nest afgezet
met een electrische afsluiting. Mia verliet het broedgebied
echter zeer snel nadat het jong geboren was. Als de jongen
nog heel klein zijn jaagt enkel het mannetje en neemt het
wijfje de prooi over. Daarna fileert ze de aangebrachtte prooi
op voorhand tot hapklare brokjes, die ze dan aan de kleine
jongen voedert. Jozef bleef dus wel muisjes aanbrengen, en
wierp die bij het nest, maar die waren veel te groot voor het
nog heel kleine jong. We besloten het donskuiken met reepjes vlees bij te voederen tot het zelfstandig de door Jozef geleverde muizen aankon. Het was een laat nest en het enige
uitgekomen jong vloog hierdoor pas uit eind augustus. Ben
foerageerde tijdens het grootbrengen van het jong bijna uitsluitend over een uitgestrekt zaadgrasperceel - dat veel veldmuizen herbergde- op een 500 m van het nest. Ook Torenvalk,
Buizerd en andere Bruine Kiekendieven kwamen hier voedsel
zoeken. Deze vogels werden wel door de blijkbaar dominante
Jozef voortdurend weggejaagd. In de lente van 2014 kwam
Jozef terug met interessante informatie over zijn trekroute en
overwinteringsgebied, dat in West-Mali lag. Hij begon deze keer te broeden in de rietkraag van een kreek, op nauwelijks enkele honderden meters van zijn nest in 2013. Ook
hier ging het mis en herbegon hij in een nabijliggend tarweveld. Opnieuw jaagde hij opvallend veel boven twee zaadgrasvelden in de omgeving. Na het oogsten telden we ook
hier hoge dichtheden aan veldmuisholletjes. De drie vrij grote jongen werden echter
gepredeerd, dus weer een mislukking, alhoewel we over het jachtgedrag toch vrij veel
gegevens konden verzamelen. In 2015 kwam Jozef opnieuw terug, en begon te broeden
in diezelfde kreek van 2014, maar iets noordelijker. Van plaatstrouw gesproken! Weer
mislukte dit broedsel (hoogstwaarschijnlijk al met jongen-het nest was moeilijk bereikbaar), maar deze keer kwam geen tweede nest meer. Hij jaagde deze keer opvallend
weinig boven een dichtbij liggend zaadgrasperceel, en bij het tellen van muizenholletjes bleken de aantallen daar zeer laag te zijn. Jozef vloog in de nazomer 2014 plots
twee keer zo’n 120 km naar het zuidwesten, waarbij hij enkele dagen doorbracht in de
polders van de noordfranse kuststrook tussen Calais en Duinkerke, en in de Moeren. Hij
overnachtte er in bietenvelden, maar vloog erna terug naar het NO-Vlaamse krekenge-

Geloggerde Jozef in voorjaar 2017 in de Westvlaamse Moeren - Guy Flohart

bied. Het werd voorjaar 2016 en ondanks grondig zoeken was er geen spoor van Jozef.
In augustus echter kregen we via de antenne van het basisstation in het krekengebied
heel even contact, maar een geschikte kans om de logger te downloaden viel in het
water door verstoring van wandelaars. En daarna was er geen contact meer…Waar had
Jozef dan wel gebroed in 2016? Zou hij nog terugkomen? Werkte zijn logger nog? Begin 2017 wachtten we vol spanning op zijn komst. Tot alles een onverwachtte wending
kreeg. Guy Flohart, een Franse ornitholoog, had begin mei in de Westvlaamse Moeren,
vlak bij de grens, een gezenderde bruine kiekendief gefotografeerd. Het bleek niemand
minder dan Jozef te zijn. Hij had al een nest (maar waarschijnlijk nog zonder eieren of
in een beginstadium) in een raaigrasperceel, dat echter begin mei was gemaaid. Toen
we ter plaatse kwamen was hij al opnieuw bezig met nestbouw in een nabijgelegen
tarweveld, maar hij was soms lange periodes afwezig. Al gauw werd het duidelijk dat
hij bigaam was en nog een tweede graannest had, in gerst, een anderhalve kilometer
verderop, en daar ook met nestmateriaal naartoe vloog. Na een aantal pogingen om de
gegevens uit de logger te downloaden lukte het ons uiteindelijken en kregen we zicht
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op Jozef’s doen en laten tijdens de periode najaar 2015 tot voorjaar 2017. Wat bleek?
Hij had in 2016 gebroed in een tarweperceel in de Moeren, nauwelijks een kilometer
van zijn tarwenest in 2017. Waren zijn uitstapjes dan een soort verkenning? Of is Jozef
misschien geboren in de Moeren en had daar al eerder gebroed voor hij naar het NO
Vlaamse krekengebied kwam? Toen we hem vingen werd zijn leeftijd geschat op 3-4
jaar, dus hij had al voordien kunnen gebroed hebben. We zullen dit natuurlijk nooit
weten, maar het is wel intrigerend.
Uit de gegevens van zijn logger leerden we dat hij de laatste twee winters opnieuw
enkele maanden doorbracht in zijn “stekje” in west Mali, op een boogscheut van de
Mauretaanse grens in de Afrikaanse Sahelzone, waar hij ook de twee jaren ervoor overwinterde.
Uiteindelijk bracht Jozef dit jaar in een van de twee graannesten 3 jongen groot, die
geringd en getagd werden door Jeroen Arnoys van de Natuurwerkgroep De Kerkuil en
succesvol uitvlogen.
Zendervogel Ben
Ben werd in 2016 begin mei gevangen en geloggerd door ringer Kjell Janssens nabij
Boekhoute in het NO-Vlaamse Krekengebied. Van hem hebben we nog maar twee jaar
gegevens, maar gezien hij die twee jaar na elkaar succesvol broedde konden we gedetailleerde gegevens van zijn volledige broedcyclus verzamelen, tot en met de fase
waarin de jongen het nest verlieten en hij ze nog geregeld voedsel bracht. Ben bouwde
in 2016 eerst een nest in raaigras, maar nadat het perceel gemaaid was verhuisde hij
een 500m zuidelijker naar een tarweveld waar hij herbegon . Hij had een succesvol
broedsel en drie jongen werden geringd en getagd respectievelijk Walter Desmet van
de Vogelwerkgroep NO-Vlaanderen en Filiep T’Jollyn van INBO. In 2017 was Ben eind
maart al terug, en kon Roger Janssens de logger volledig leegmaken. Ben overwinterde
ook in west Mali, maar toch een stuk zuidelijker dan Jozef. Hij startte nestbouw in een
brede rietkraag .. op nauwelijks 300m van zijn tarwenest in 2016. Ben had deze keer
een getagd wijfje, geboren in 2015 en afkomstig uit een kreek nabij Nieuw Namen in
oost Zeeuws-Vlaanderen. In 2016 werd ze een tijdje nestbouwend waargenomen nabij Assenede (zo’n 30 km zuidwestelijk) maar nadien niet meer gezien. Nu broedde ze
dus nabij Boekhoute, op een 7,5 km noordwest van haar nestbouwplaats in 2016. Ben
en zijn getagde vrouw hadden een succesvol broedsel met vier jongen die geringd en
getagd werden door hetzelfde duo als in 2016, en waarvan er zeker drie overleefden.

Boven: Jeroen Arnoys met
een van de getagde jongen van Jozef

Henk Castelijns en Johnny
du Burck tijdens het ringen
en taggen in Zeeland
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Beide jaren was de maximale homerange van Ben ongeveer 3x3 km2, waarbij hij vooral
over tarwevelden foerageerde, soms tot 5 km ver. In beide jaren konden we verschillende maanden gegevens verzamelen over de landschapskeuze tijdens het broedseizoen.
Gezien Ben’s nest te ver was om via antennes de gegevens naar het basisstation door
te geven, werd het basisstation afgekoppeld en mobiel gebruikt. Tijdens beide broedseizoenen van Ben stond ringer Roger Janssens van de Vogelwerkgroep NO-Vlaanderen
in voor het regelmatig “manueel” downloaden van de data.
Ondertussen werd er begonnen met een gedetailleerde uitwerking van de migratieroutes en overwinteringsgebieden van alle beschikbare gegevens van de 10 geloggerde
Bruine Kiekendieven, onder coördinatie van Wouter Vansteelant in samenwerking met
het INBO en andere experten van de Werkgroep Grauwe Kiekendief. De gegevens over
het landschapsgebruik tijdens het broedseizoen (in NO-Vlaanderen én Groningen) worden volgend voorjaar uitgewerkt.
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Het taggen van Ben’s jongen in het NO-Vlaamse Krekengebied

