
10 De Gierzwaluw 23 (1985), nr. 1 

BROEDENDE KIEKENDIEVEN OP AMELAND H. Kamp 

Gedurende 14 jaar voor jaarsvacanties op Ameland observeerden mijn vrouw en 
ik steeds de daar broedende Bruine, Blauwe en Grauwe Kiekendieven. Wij hiel
pen de plaatselijke ringer door de nesten op kaartjes in te tekenen. Zo kon 
hij de jongen van de steeds groeiende populatie zo snel mogelijk ringen. 

Ameland heeft een aantal hoge en lage duinenrijen, hetgeen het mogelijk maakt 
een goed overzicht te hebben op enkele kilometers duinvallei. Niet zelden 
kan men vanaf zo'n hoge observatiepost meerdere vogels tegelijk zien jagen. 
Men kan dan ook gemakkelijk bepalen waar prooien worden overgedragen. Zodra er 
jongen zijn wordt door beide ouders geregeld prooi aangebracht en is het vast
stellen van de broedplaats niet zo moeilijk. Bij de nog broedende vogels is 
dat minder eenvoudig. De waarnemer moet het dan hebben ~an de schaarse prooi
overdrachten, uitwerpselvluchtjes of de bedelroepen van het vrouwtje die er
gens uit het dichte struikgewas opklinken. 

Een jaar of tien geleden was de zo verwerpelijke nestfotografie ook op Ame-
land erg in zwang. Wij ergerden ons dan ook meer dan eens aan verstoringen door 
nestfotografen, Deze gingen vaak volkomen ondeskundig te werk en de gehele 
populatie van een vallei kon er voor lange tijd verstoord door worden. De plaat
selijke vogelwachter en jachtopziener Timmer bracht deze "fotografen-invasie" 
tot staan door bij een honkvast en weinig schuw paartje Blauwe Kiekendieven een 
openbare schuilhut te plaatsen. Nestfotografen konden hier zo onder toezicht 
hun foto's maken. Deze taktiek heeft ongetwijfeld een hoger aantal verstoringen 
voorkomen. 

VERANDERINGEN IN DE POPULATIES 

In de loop van deze eeuw zijn belangrijke fluctuaties opgetreden in de verhouding 
van de verschillende soorten broedende kiekendieven. Aan de hand van Valk (1976) 
is het mogelijk de geschiedenis van de kiekendieven op Ameland in enkele periodes 
in te delen. 

1905-1940 Gedurende deze periode was uitsluitend de Grauwe Kiekendief broed
vogel, In sommige jaren met ongeveer tien broedparen, 

1940-1959 In 1940 werden voor het eerst de Blauwe en Bruine Kiekendief broedend 
aangetroffen. Het betrof hier de eerste vestiging van de Blauwe op 
een Waddeneiland. Tot 1940 behoorde de soort tot onze zeldzaamste 
broedvogels. In deze periode bleef het aantal op Ameland beperkt tot 
1-2 paar. De Bruine nam geleidelijk toe en bereikte in 1959 het maximum 
van 12 paar. De Grauwe bereikte in 1958 zijn laatste hoogtepunt met 
11 paar 

1960-1982 Deze periode wordt gekenmerkt door een explosieve groei van de Blauwe 
Kiekendief met in 1975 niet minder dan 25 nesten! Daarna waren er 
zelfs jaren met bijna 30 ne~ten. De Bruine viel terug naar slechts 1-2 
paar terwijl ook de Grauwe terugliep naar 1-3 paar. In 1982 ontbrak 
de laatste zelfs geheel. 

1983- In 1983 werd weer een tegengestelde ontwikkeling ingezet. De Blauwe 
verloor terrein en kwam tot 10 nesten, Dit terwijl de Bruine zich uit
breidde tot ongeveer 20 paar. De rol van de Grauwe lijkt voorlopig 
uitgespeeld. Hij werd nog wel waargenomen maar niet broedend aange
troffen. Mogelijk is hij uitgeweken naar Schiermonnikoog waar in 1983 
voor het eerst sinds 1971 een succesvol broedgeval werd vastgesteld. 
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MOGELIJKE OORZAKEN VAN DE VERANDERINGEN 

In de zestiger jaren nam de recreatie steeds meer toe, hetgeen ook zün in
vloed zal hebben gehad op de aantallen Grauwe en Bruine Kiekendieven. De voor
naamste oorzaak lag echter ongetwijfeld in de geleidelijke uitdroging van voor
heen natte terreinen. Rietveldjes verdwenen en daarmee de Bruine Kiekendief, 
In sommige uitdrogende duinterreinen werden soms nog wel nesten gevonden die 
hoog bovenop de duindoorns waren gebouwd. Belangrijke factoren bij de achter
uitgang van de Grauwe waren, behalve de toenemende verdroging, het verdwijnen 
van de vegetatie in enkele traditionele broedgebieden, onder andere ten ge
volge van een grote duinbrand. De Blauwe profiteerde als enige van de steeds 
droger wordende situatie. 

De opmars van de Bruine Kiekendief in 1983 was enigszins te voorspellen ge
weest. In 1982 waren er al meer jagende Bruine Kiekendieven dan in de jaren 
daarvoor. Tot broeden kwam het toen echter nog niet, maar ze betekenden wel 
concurrentie voor de Blauwe. Deze leed daar zichtbaar onder. Een nest werd 
ver van het voorkeursbiotoop gevonden. De Blauwe werd door de dominante Bruine 
verdreven. Ook werd er een broedpoging ondernomen door de Blauwe op de uiter
ste westpunt van Ameland, een plaats waar hij, bij mijn weten, niet eerder gesig
naleerd werd, 

De volgende factoren kunnen bij deze fluctuaties een rol hebben gespeeld. 
1 De abnormaal grote regenval in april en mei, die de anders droge terreinen 

in moerassen veranderde. Deze gebieden werden ongeschikt voor de Blauwe, 
maar juist aantrekkelijk voor de Bruine Kiekendief. Zelfs een kleine plek met 
water en riet in overigens droge duinvalleien was al voldoende voor de Bruine 
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om zich te vestigen . Het is overigens opval lend dat er ook een aantal ogen
schijnlijk geschikte terreinen in de polder langs de ,-,addend:ijk liggen waar 
zich desondanks geen Bruine Kiekendieven vestigen. 

2 De zachte winter 1982-83 speelde wellicht een kleine r ol. Er overwinterden 
meer Bruine Kiekendieven in ons land dan gewoonlijk. Misschien kon hij daar
door in het voorjaar eerder op de broedplaatsen zijn dan in andere jaren, 

3 Het broedseizoen van de Blauwe begon duidelijk veel later dan normaal . Naast 
de hoge waterstand zullen ook schermutselingen met Brui ne Kiekendieven hier
bij een rol gespeeld hebben. Het voorheen beschikbare terrein moest opnieuw 
worden verdeeld, hetgeen problemen geeft voor de Blauwe omdat deze trouw 
blijft aan het eenmaal gekozen broedgebi ed. Ik vond bijvoorbee l d een dood 
mannetje da t 7 jaar daarvoor op 2 km van de vindplaats was geringd. 

4 Een bevolkingsoverschot van Bruine Kiekendieven elders heeft immigratie op 
Ameland tot gevolg gehad. 

: ·: .. 

Op Schier monnikoog is eenzelfde tendens merkbaar als op Ameland. Ook hier 
neemt de Blauwe af en de Bruine t oe. Tussen beide eilanden bestaat echter een 
opvallend verschil in het aantal broedende Velduilen , In 1983 werden op Ame
land 10- 15 paar vastgesteld tegen 1 paar (dat niet t ot broeden kwam) op Schier
monnikoog . Velduil en Blauwe Kiekendief komen vaak in hetzelfde terrein voor 
en exploiter en ook dezelfde voedselbron. De Blauwe Kiekendief is echter erg 
trouw aan eenmaal gekozen broedterreinen, terwijl de Vel duil er veel opportu
nistischer gewoonten op na houdt (Clark & Ward 1974) . 

Het zal interessant zijn in de komende j ar en na te gaan of de hierboven geschet
ste ontwikkeling zich voor tzet , Verder is de vraag i nter essant hoeveel paar 
kiekendieven Ameland kan herbergen. Blijven het er rond de 30 zoals in 1983 of 
is de maximale draagkracht nog niet bereikt? Het lijkt er op dat er nog meerdere 
geschikte terreinen zijn die nestge l egenheid kunnen bieden aan Bruine en Blauwe 
Kiekendief . 
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Tenslotte laat ik nog enkele cijfers volgen met betrekking tot aantallen 
broedende kiekendieven en Velduilen op Ameland, verzameld met een interval 
van 13 jaar, ter illustratie van de grote schommelingen die kunnen plaats
vinden. 

1970 (Daemen & Loorij 1970) 
Bruine Kiekendief l paar 
Blauwe Kiekendief 17 paar 
Grauwe Kiekendief 3 paar 
Velduil 17 paar 
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1983 (Kamp & Elgersma pers waarn) 
Bruine Kiekendief 10 paar 
Blauwe Kiekendief 20 paar 
Grauwe Kiekendief O paar 
Velduil 10-15 paar 
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