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Nest van Bruine Kiekendief Circus aeruginosus telt 10

eieren

Bram Vroegindewei & Cor Sol

Ons veldwerk in Zeeuws-Vlaanderen ten behoeve van het roofvogelonderzoek

startte in 2005 al in maart. Op een vaste broedplaats van de Bruine Kiekendief, in het

kreekrestant Hoek van deDijk nabij Zaamslag, zagen we echter op 11, 16 en 23 maart

nog geen Bruine Kiekendieven. De eerste waarneming viel hier op 31 maart, toen een

mannetje en vrouwtje boven het riet hingen na verstoring door een muskusrattenvan-

ger. Op 11 april verscheen het mannetje met prooi, waarop het vrouwtje van het nest

vloog. De prooi werd op de grond overgedragen; het mannetje ging op afstand zitten.

Ook op 21 april zagen we dit ritueel: prooiaanvoer doorman, naenkele minuten prooi-
overdracht op de grond en man dieop uitkijkpost gaat zitten.

Op 15 mei deden we de eerste nestcontrole. Het volwassen vrouwtje vloog van het

nest, dat 15 cm hoog bleek te staan op een droge ondergrond. Dat laatste is bijzonder:

gewoonlijk staat er water onder het nest. Tot onze stomme verbazing bevatte het nest

twee kleine jongen en acht eieren. Het vrouwtje keerde, nadat de nestcontroleurs het

rietveld hadden verlaten, binnen 1 minuut en 30 seconden naar het nest terug. Het nest

gavenwe GPS-nummerK07.

Nest van Bruine Kiekendief met 2 jongenen 8 eieren, kreek Hoek van de Dijk nabij Zaamslag
in Zeeuws-Vlaanderen, 10 mei 2005 (Henk Castelijns). Nest of Eurasian Marsh Harrier with 2

chicks and 8 eggs, Zaamslag in the southwestern Netherlands, 10May 2005.
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Clutch of 10 eggs in Eurasian Marsh Harrier

Circus aeruginosus.

Op 8 juni zagen we geen vogels. Op 12 juni waren mannetje en vrouwtje (beide in

volwassen kleed) aanwezig in de onmiddellijke omgeving van het nest. Bij controle

vonden we vier jongen, een kapotte eischaal en twee niet-uitgekomen eieren die geen

van beide een zichtbare embryo bevatte (wat een stank, zeg). De jongen zagener goed
uit en werden geringd:

vrouw, ring 6120599, vleugellengte 262 mm, 712 gram, klauw 82 mm, geenkrop;

vrouw, ring 6120600, vleugellengte 258 mm, 722 gram, klauw 82 mm, geenkrop;

man, ring 5378393, vleugellengte 192 mm, 526 gram, klauw 73 mm, geen krop,

man, ring 5378394,vleugellengte 228 mm, 532 gram, klauw 72 mm, met krop.

Op 24 juni zagen we een uitgevlogen juveniel met prooi in de omgeving van een

drinkput voor vee. Ook op 9 juli zagen we uitgevlogen jongen, en wel twee juvenielen
boven het rietveldje.

Gedurende onze controles hebbenwe nooitmeer dan één vrouwtje bij de broedplaats

gezien, naar ons idee telkens dezelfde. Helaas hebben we de eieren niet opgemeten,

wat mogelijk informatie had kunnen bieden over de samenstelling van het legsel.
Indien het door twee vrouwen was geproduceerd, was de kans groot geweest dat we

twee sets eieren zoudenhebben aangetroffen.
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In 2005, a traditional breeding site of Eurasian Marsh Harriers in the southwestern

Netherlands (near Zaamslag) was not yet occupied on 11, 16 and 23 March; a male

and female were present from 31 March onward. Prey transfer was recorded on 11

April, and again on 21 April. The nest was checked on 15 May (female sitting), and

contained 2 small chicks and 8 eggs. No adult birds were seen on 8 June, but during
the next visit on 12 June maleand female (both in adult plumage) were present. Four

nestlings (2 malesand 2 females, wing lengths resp. 228, 192,262 and 258 mm, body
masses resp. 532, 526, 712 and 722 g), 2 unhatched eggs and a broken egg were found

on the nest. Fledgling(s) were noticed on 24 June and 9 July.
More than a single female was never recorded at this nest (presumed to be the same

individual), but the possibility of two females having laid in the same nest cannot be

ruled out. Unfortunately, the eggs were not measured.

Adres: Fahrenheitlaan 22, 4532 JR Terneuzen (BV).


