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Blauwe Kiekendieven met

kleurringen

In 2004 is SOVON op Texel, Terschelling en

Ameland in opdracht van onder andere

Vogelbescherming Nederland gestart met een

onderzoek om uit te vinden wat de bottle-

necks zijn in het bestaan van de Blauwe Kiek

op de Waddeneilanden. Gekeken is naarrepro-

ductiesucces envoedselkeuze. Naast een ver-

minderde reproductie, mogelijk als gevolgvan

veranderingen in prooidieraantallen (als ko-

nijn en Fazant) lijkt er meer aan de hand.

Zo blijkt analyse van ringterugmeldingenvan

doodgevondenvogels in de broedtijd te wijzen

naarverschillen in plaatstrouw tussen de ei-

landen. Als nestjong geringde vogels op

Terschelling werden in geringemate van het

eiland zelf teruggemeld, terwijl op Texel en

Ameland bijna alleen ‘lokale’ vogels werden

teruggevonden.

Om hier meer over te weten te komen is het

onderzoek dit jaar uitgebreid met een meerja-

rig project, waarbij de nestjongen (circa 80 dit

jaar) op alle eilanden worden gekleurringd.Wij

vragen u hierop te letten. De vogels dragen

rechts een ring van het Vogeltrekstation en

links de kleurring. Op de kleurring staat een

code bestaande uit eenletter eneen cijfer, van

elkaar gescheiden door een korte verticale

streep (bar). Meestal komen we Blauwe

Kiekendieven jagend tegen, dus zal het moei-

lijk zijn de ringen af te lezen. Maar bij het ja-

gen worden de poten vaak gestrekt. Om dan in

elk geval de herkomst te kunnen bepalen, heb-

ben we per eiland een andere kleur gebruikt:

Texel wit, Vlieland groen (niet gebruikt in 2005),

Terschelling geel, Ameland zwart en

Schiermonnikoog rood. Daardoor zijn ook niet

(compleet) afgelezen ringen toch waardevolle

waarnemingen.

Waarnemingen bestaande uit gegevens als:

datum, plaats (liefst met coördinaten), leeftijd,

geslacht, activiteit et cetera kunt u sturen

naar:

per e-mail: Lieuwe.Dijksen@sovon.nl

per post: Lieuwe Dijksen, Fonteinsweg 9,1797

RK Den Hoorn, Texel

U wordt dan uiteraard door ons geïnformeerd

over de herkomst van het dier.

Bij voorbaat dank,

Lieuwe Dijksen, Peter de Boer en Olaf Klaassen

In het begin van de jaren negentigbroedden er

nog meer dan 100 paar Blauwe Kiekendieven

in het Nederlandse Waddengebied.Dat aantal

is nu gereduceerd tot ongeveer 50.

Opmerkelijk daarbij is dat trends op de ver-

schillende eilanden een ander verloop hebben.

Van Schiermonnikoog wordt een afname ge-

meld (bij toename van de Bruine Kiekendief).

De laatste jaren lijkt het aantal echter te stabi-

liseren op circa 6 tot 10 paar. Op Ameland

(met ooit 25 paar) valt de enorme afname sa-

men met die van andere muizeneters als

Velduil enTorenvalk. Maar ook hier is de stand

alweer een aantal jaren stabiel met rond de 5

paar. Terschelling, waar de Blauwe Kiekendief

net als op Ameland al vanaf de jaren veertig

broedt, laat een voortdurende afname zien die

tot dit jaar doorgaat(maximaal 49 paar in

1994; nu tussen 15 en 20 paar). Op Vlieland is

de soort inmiddels geen jaarlijkse broedvogel

meer. En op Texel, waar de soort zich pas in

1978 vestigde, is naeen lichte afname het aan-

tal sinds het jaar 2000 opvallendestabiel (21

territoria). Daar lijkt de situatie dus het gun-

stigst.

De

Grauwe
Gors

2005-2/3

70



Foto: Johan Krol

Jonge Blauwe Kiekendief met ring.
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