Bruine kiekendieven : evaluatie 2002
In 2002 hebben we geprobeerd om de zaken wat meer te structureren en te organiseren
zodat bijna het volledige grondgebied van Bachten de Kupe kon worden bedekt door de
actie.
Er werden drie Harrier Weekend georganiseerd : op zaterdag 30 en zondag 31 maart
(Harrier Weekend I), op zaterdag 27 en zondag 28 april (Harrier Weekend II) en
tenslotte op zaterdag 25 en zondag 26 mei (Harrier Weekend III). Op zondag werden de
bevindingen telkens besproken in De Vleermuis.
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In 2002 werden 12 broedgevallen geregistreerd. Slechts in één geval werd een
beschermingsactie uitgevoerd en dan nog door de landbouwer zelf. Voor het eerst werd
een broedgeval van een bruine kiekendief beschermd in de Ijzerbroeken. Het betrof een
laat broedgeval in een hooiland die begin juli werd gemaaid. Landbouwer Lieven Vanasche
uit Woumen spaarde spontaan een vierkant rond het nest. Door tussenkomst van
Natuurpunt Ijzervallei (Guido Vandenbroucke en Rik Demey) kreeg de landbouwer z'n
vergoeding van Harrier Rescue.
Er werden terug twee gevallen van predatie vastgesteld. Enerzijds in Ramkapelle waar een
groep kraaien het vrouwtje bruine kiekendief wiste te misleiden om zo de eieren te
prederen. Een tweede geval van predatie deed zich voor in een gerstveld in de
Zonnestraat te Veurne. Hier werd de enige pulli gepredeerd.
Na bespreking met Afdeling Natuur (Aminal) werden de uitgekeerde vergoedingen in het
kader van Harrier Rescue herbekeken. Het bedrag voor het overlaten van een vierkant
werd opgetrokken tot 50 EUR. De motivatie is de volgende. De vergoeding bevat een
drietal componenten : ten eerste een vergoeding voor de geleden schade (gras of graan)
anderzijds een stimulans ten aanzien van de landbouwer om mee te werken aan de
bescherming, tenslotte een vergoeding voor het extra werk dat de bescherming met zich
meebrengt (het vierkant moet na het uitvliegen van de jongen nog worden
afgemaaid/gedorst en bewerkt).
Ook voor een broedgeval zonder bescherming wordt vanaf 2002 een vergoeding gegeven,
namelijk 25 EUR. Gewoon ter beloning.
In 2003 :

Harrier Weekend I : zaterdag 29 en zondag 30 maart (op het veld), bijeenkomst
zondag 30 maart om 11 u. aan De Doze (De Vleermuis)
Harrier Weekend II : zaterdag 26 en zondag 27 april (op het veld), bijeenkomst
zondag 27 april om 11 u. aan De Doze (De Vleermuis)
Harrier Week : maandag 12 mei tot zondag 18 mei (op het veld), bijeenkomst
zaterdag 17 mei om 11 u. aan De Doze (De Vleermuis)
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