Bruine kiekendieven in 2006
Wat mag er verwacht worden van een roofvogel, die weliswaar een generalist is, in een jaar
waarin de muizen een serieuze daling kennen en de kerkuil, weliswaar een specialist, amper
tot broeden komen. Is de invloed van die muizencrash zichtbaar in de regionale cijfers van de
bruine kiekendieven ?
Op het grondgebied Veurne werden zes broedgevallen ontdekt. Naast het traditioneel broedgeval
op de Suikerfabriek van Veurne, met dit jaar 4 pulli, hadden we ook een succesvol broedgeval in het
natuurgebied te Eggewaartskapelle. Deze mooie locatie wordt niet ieder jaar bezet en zelfs vaak
redelijk laat in het broedseizoen. Ook in Steenkerke was er, na twee jaar afwezigheid, terug een
broedgeval rond de Steengracht. Jammergenoeg werd het broedgeval ofwel verlaten ofwel
gepredeerd. De exacte oorzaak is niet bekend.
Rond de Debarkestraat/Bewesterpoort-West was er een broedgeval in een maaigrasland bestemd
voor zaadwinning. Begin mei wou de boer reeds maaien. Werk aan de winkel dus. Vorig jaar lukte
dergelijke operatie perfect. Hierna volgt een kort verslag van het beschermingswerk, die er eerst
veelbelovend uit zag. ‘Toen ik m’n vier bamboestokjes en m’n hamer uit de auto haalde, vloog er al
een kiekendief de lucht in. Door het zonlicht in m’n ogen kon ik niet direct zien of het man of vrouw
was. Hij/zij kwam uit de richting waar ik het nest vermoedde. Dus ik ging er vanuit dat dit het
vrouwtje was. Ik fixeerde me op de plaats maar vond geen nest. De kiekendief zat te roepen in de
lucht. Ik keek omhoog en zag uiteindelijk dat dit het mannetje was en niet het vrouwtje. Het
vrouwtje zat dus nog op het nest. Om haar niet te veel te laten schrikken begin ik wat te fluiten en
wat tegen mezelf te praten. Er vliegt niks op. Dan enkele stappen verder gelopen en plots schiet
het vrouwtje 2 meter voor mij de lucht in. Ze had reeds 2 eieren gelegd maar het legsel was nog
niet volledig. Vlug een vierkant van 10 bij 10 meter afgezet met bamboestokken en dan terug naar
de auto. Ik plaatste me 100 m verder en zag binnen de twee minuten het vrouwtje terug naar haar
nest vliegen. Operatie geslaagd …’
Enkele weken nadien werden zowel het mannetje als het vrouwtje nog opgemerkt. Maar op het
moment van de waarheid was het nest verlaten. Naar de reden blijft het wat gissen. We houden
het gewoon op nest ‘verlaten’ maar het feit dat de landbouwer de randen van het vierkant nadien
nog behandelde met Roundup zal er zeker geen goed aan hebben gedaan.
Nog geen kilometer verder was er nog een kiekendiefnest in een gerstveld van de Buitenmoeren van
Veurne (Cromfortstraat). In deze zone rond de Bewesterpoort is er ieder jaar wel een broedgeval,
meestal met succes. Ook dit jaar was het bingo. De pulli konden mooi opgroeien en waren vliegvlieg
net op het moment dat de maaidorser er aan kwam. De jongen hadden het nest verlaten en konden
reeds enkele tientallen meters vliegen. Minimum vier van de vijf (!) pulli konden we opsporen in het
nabijgelegen tarweveld. Over het vijfde jong hebben we geen zekerheid maar er is weinig twijfel
dat die niet het stadium van vliegvlug jong heeft bereikt. Onderaan het artikel vind je een
fotoreportage van dit broedgeval.
Het laatste nest bevond zich in een maaigrasland in de Oostmolenstraat te Houtem. Spijtig genoeg
was het maaigrasland bestemd om nadien maïs in te zaaien. Het werd relatief snel gemaaid zodat er
nog een hoge kans was op herleg in een graanveld. De dagen nadien kon het koppel nog worden
opgemerkt in de buurt maar helaas viel het nadien uit elkaar. Dank aan Marnic Decrock voor het
mee opvolgen.
In Diksmuide waren exact evenveel broedgevallen als in Veurne. Rond de Blankaart werden terug
twee broedgevallen genoteerd maar succes bleef andermaal uit. Wellicht zal predatie een rol
spelen in deze verdroogde rietlanden. Er was wel een gelukt broedgeval van bruine kiekendief in de
Rhillebroeken met drie, mogelijks vier uitgevlogen jongen. Rond de Viconiaputten te
Stuivekenskerke werden eveneens twee broedgevallen genoteerd. Eén broedgeval was succesvol
met minimum één uitgevlogen jong. In Oudekapelle hadden de bruine kiekendieven eerder last van
een stijgend waterpeil dan van verdroging. Vermoedelijk steeg het waterpeil van de jagersput, die

in verbinding staat met het slotenstelsel, dermate dat het nest verloren ging. In ieder geval
mislukte het broedgeval.
Verder in de IJzervallei was er nog een broedgeval in het Merkembroek en Noordschotebroek,
telkens in een jagersput. Bij de eerste werden vier uitgevlogen jongen opgemerkt.
Tenslotte nog een broedgeval in de Kreek Nieuwendamme te Middelkerke
Overzicht broedgevallen :

•



Zekere broedgevallen

Locatie
Veurne-Eggewaartskapelle (Rode Poort)
Veurne-Suikerfabriek
Veurne-Bulskamp (Bewesterpoort West)
Veurne-Houtem (Oostmolenstraat)
Veurne-Steenkerke (paaiplaats Steengracht)
Veurne-De Moeren (Debarkestraat)
Diksmuide-Blankaart (2)
Dismuide-Stuivekenskerke (Viconiaputten)
Diksmuide-Stuivekenskerke (Viconiaputten)
Diksmuide-Oudekapelle (Bien Acquis)
Diksmuide-Rhillebroek
Lo-Reninge-Noordschotebroek (jagersput)
Houthulst-Merkembroek (jagersput)
Middelkerke-Kreek Nieuwendamme


Nestresultaat
min. 1 pulli uitgevlogen
min. 3 pulli uitgevlogen
min 4 pulli uitgevlogen
uitgemaaid
onbekend/predatie
verlaten
onbekend/predatie
onbekend/predatie
min. 1 pulli uitgevlogen
onbekend/waterpeil
min 3 pulli uitgevlogen
onbekend
min. 4 pulli uitgevlogen
onbekend

Territoriale koppels : nihil/niet geregistreerd
Broedgevallen en territoriale koppels bruine kiekendief IJzer en Polder 1999 - 2006
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Nestplaatskeuze
Hooiland
Graanveld
Rietland
Maaigrasland
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Broedbiotoop bruine kiekendief IJzer en Polder 1999 -2006
tarwe; 23%

gerst; 10%

maaigrasland; 8%

hooiland; 4%
luzerne; 1%
onbekend; 0%

rietland; 54%



Gemeenten
Veurne
Diksmuide
Houthulst
Middelkerke
Lo-Reninge
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Predatie
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0 (onbekend)



Beschermingsactie
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Broedsucces bruine kiekendief IJzer en Polder 1999 - 2006

Onbekend; 36%

Broedsucces; 47%

Uitgemaaid; 3%
Predatie; 9%
Verlaten; 5%

Kris Degraeve

Gerstveld in de maand mei
in de Cromfortstraat te Bulskamp

Juli : een deel van het gerstveld is reeds
gedorst, de rest volgt binnenkort

Drie van de vijf pulli zijn klaar om te ringen

Hier is er nog één

En nu heb je ze alle vijf

Plus nog twee erbij

Voor het eerst in het achtjarig bestaan van ons bruine kiekendiefproject konden we een
nest met vijf (!) pulli ringen. Bovendien waren deze pulli quasi vliegensvlieg op het moment
van het ringen.

