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Acties rond de Grauwe Kiekendief

Bauke Koole Werkgroep Grauwe Kiekendief

Onze werkgroep is een samenwerkingsverband aangegaan met Vogelbescherming
Nederland in Zeist. Vogelbescherming is een publieksactie begonnen, onder meer om

geld te vergaren voor onderzoek in West-Afrika. Want over de winterecologie van de

Grauwe Kiek bestaat weinig duidelijkheid. Vanuit de winterkwartieren kwamen

recent onheilspellende berichten over een sprinkhanenplaag van haast bijbelse propor-

ties. Deze plaag is met pesticiden te lijf gegaan. Dat is voor een typische sprinkhaan-

consument als de Grauwe Kiek rampzalig nieuws. In het NRC van 18 december 2004

betoogt Sander Voormolen dat dit gif niet alleen sprinkhanen doodt maar ook hun

natuurlijke vijanden. Daarbij bleek dat de totale schade aan de oogst slechts zo’n

5 procent is. Hoewel lokaal de gevolgen desastreus kunnen zijn, is het plompverloren

rondspuiten van schadelijke pesticiden natuurlijk niet de oplossing. Het speerpunt van

een bezoek aan West-Afrika zal dus niet alleen het onderzoek naar onze overwinte-

rende broedvogels zijn, ook het leggen van contacten met lokale natuurorganisaties
staat hoog op de agenda.

Ons beschermingswerk globaliseert in hoge mate, wat onkosten met zich mee brengt.
U kunt ons werk steunen door een bedrag te storten op giro 656500 ten name van

Vogelbescherming Nederland o.v.v. Grauwe Kiekendief. Belangstellenden verwijs ik

graag door naar onze website www.grauwekiekendief.nl.

Het afgelopen jaar vlogen maar liefst 85 jonge Grauwe Kiekendieven uit en dat had-

den er meer kunnen zijn als het weer had meegewerkt. Dit succes is mede te danken

aan de Werkgroep “Grauwe Kiekendief”, een enthousiaste mix van vogelbeschermers

en boeren. De goede onderlinge samenwerking garandeert al 15 jaar lang dat de

Grauwe Kiek als broedvogel voor Nederland behouden blijft. Het beschermingswerk
richt zich op het Oost-Groningse Oldambt en Flevoland. In deze provincies biedt het

uitgestrekte landschap een hoog voedselaanbod, voor de Grauwe Kiekendiefeen vol-

maaktekraamkamer.

Vorig jaar sloeg de werkgroep zijn vleugels uit naar Duitsland. Het gebied ten oosten

van het Oldambten ten noorden van de Dollart bij Emden bleek uitstekend biotoop te

bieden aan de Grauwe Kiek. Er werd een flink aantal nesten gevonden, ook van Bruine

en Blauwe Kiek. Als klap op devuurpijl ontdektenwe een broedend paartje Velduilen.

Ook legden we contacten met Duitse natuurorganisaties en boeren. De komende jaren
zal het beschermingswerk zich mede blijven richten op Duitsland.


