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Toekenning subsidie door de

Stichting Doen

Véél extra werk dat resulteerde in nog meer

waardevolle gegevens.

1997 was een redelijk jaar voor de Grauwe

Kiekendief in Nederland. Er kwamen in het

broedseizoen 32 paar tot broeden, waarvan

19 in NO-Groningen, 1 ten westen van de

Eemshaven, 7 in de Lauwersmeer en 4 in de

Flevopolders. Er is een record aantal

prooiresten verzameld, er zijn weer veel

biometrische maten genoteerd en de samen-

werking met de boeren was weer als van-

ouds. Eén van de hoogtepunten dit jaar was

het haarscherp fotograferen van een <J door

Hans Hut. De vogel is dermate goed op de

dia gezet dat het mogelijk bleek de ring af te

lezen. De vogel was vier jaar daarvoor

geringd op nog geen 400 meter van de plaats

waar hij nu samen met zijn vrouw, twee

jongen heeft zien uitvliegen. Deze vogel was

destijds nimmer uitgevlogen als het nest niet

een paar honderd meter zou zijn verplaatst.
Een mooier resultaat van actief bescher-

mingswerk is bijna niet denkbaar.

In een artikel in het laatste nummer van De

Levende Natuur van dit jaar is het verhaal

van de meerjarige braaklegging en de

Grauwe Kiek terug te vinden. Verder zullen

de resultaten uit het voorbije broedseizoen in

de Takkeling (tijdschrift Werkgroep

Roofvogels Nederland) worden besproken.
Tenslotte was het uitkomen van de poster van

de Werkgroep Roofvogels Nederland (WRN)
wederom een gouden greep van Maria Quist.

Dankzij Maria zijn ook 1200 exemplaren bij
een aantal gemeenten in Oost- en Midden

Groningen terecht gekomen. Wie de poster
met daarop foto’s van Simon Bijlsma, Hans

Hut en Martijn de Jonge nog niet heeft wordt

aangespoord zo spoedig mogelijk contact op

te nemen met Maria. Op = op (telefoon
WRN; 0516 - 432660).

Ben Koks & Erik Visser

In navolging van de steenuilenwerkgroep
heeft ook het grauwe kiekendievenwerk

kunnen profiteren van een subsidie van de

Stichting DOEN te Amsterdam. Dit voorjaar
is een bedrag van ƒ3OOO toegekend en op

rekening van de penningmeester geschreven.
De subsidie van DOEN is voornamelijk

gebruikt om onze activiteiten in de provincie
Flevoland te financieren. Het beschermings-
werk in NO-Groningen wordt zoals te doen

gebruikelijk gesubsidieerd door de provincie

Groningen en Vogelbescherming Nederland.

Een viertal Avifaunaleden heeft actief veld-

en beschermingswerk uitgevoerd in de

Flevopolders. Eén nest was nimmer gevon-

den zonder de grote “veldinspanning” die

daar door de Groningers is geleverd. Van

groot belang was, dat we hebben kunnen

samenwerken met een aantal gemotiveerde

vogelaars in deze provincie en dat we er van

overtuigd zijn geraakt dat een goed bescher-

mingsnetwerk ook in Flevoland mogelijk

moet zijn. Ook is kennis gemaakt met een

aantal boeren en personeel van de drogerij.


