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Stichting Vogelonderzoek&#58; ringen en zenderen grauwe
kiekendief

Harm Evert heeft afgelopen weekend meegelopen met de Stichting Vogelopvang Nederland (SOVON). Om
de met uitsterven bedreigde grauwe kiekendief te beschermen houdt SOVON deze vogels in de gaten door
ze te ringen en hen een zender om te doen. Hieronder een verslag van deze activiteiten.
"Vandaag heb ik een wel heel bijzondere gebeurtenis meegemaakt. Een tijdje terug had ik een afspraak
gemaakt met een medewerker van de Sichting Vogelopvang Nederlansd (SOVON). SOVON coördineert
en organiseert landelijke vogeltellingen van de in Nederland in het wild levende vogels. Dit met het doel om
de verspreiding en het voorkomen van de Nederlandse vogelstand te volgen. Ik had een afspraak met Ben
Koks. Met hem wilde ik graag de werkzaamheden in ons gebied doornemen.
Ben Koks maakt zich geweldig strek voor het beschermen van vogels en dan vooral de bescherming van die
vogels die in akkerbouwgebieden voorkomen en met uitsterven worden bedreigd. Zo zet Ben zich al een hele
tijd sterk in voor de bescherming van de grauwe kiekendief, een roofvogel die in de zomer bij ons in NoordNederland broedt en overwintert in centraal Afrika.
Ik had vandaag om 13.00 uur een afspraak met hem. Om ongeveer half één belde hij dat ze vlak bij mij in de
buurt een mannetje grauwe kiekendief hadden gevangen en dat hij dus niet op tijd bij mij kon zijn. Ik greep
mijn kans door hem te vragen of ik bij het ringen mocht zijn.
Snel in de auto gestapt en binnen 10 minuten was ik ter plaatse om te zien hoe ze niet alleen het dier ringden,
maar ook hoe ze het mannetje een zender omdeden. Op een van de veren van de staart knoopten ze een
zendertje van ongeveer twee centimeter, waaraan een soort antenne vastzat. Met een paar plastick koordjes
en wat lijm werd de zender stevig aan de staart vastgezet.
Hierna werd het dier gewogen en werd de spanwijdte gemeten. Het beestje woog 275 gram en had een
spanwijdte van 110 centimeter. Het mannetje zorgde voor een vrouwtje dat op 5 eieren zat te broeden. Hij
moet dan ogeveer 20 muizen per dag vangen om zijn gezin in leven te houden.
De grauwe kiekendief is een zeer zeldzame vogelsoort die van de ondergang is gered door de medewerers
van de SOVON. Als zij niet tijdig hadden ingegrepen was deze soort al uitgestorven geweest. De grauwe
kiekendief broedt alleen in Noord-Nederland en in het noorden van Duitsland. Door een actief
beschermingsbeleid - zoals het beschermen van nesten en het aanleggen van soortenrijke akkerranden - is er
een biotoop gecreëerd waarin ze hebben kunnen overleven.
SOVON werkt nu met boeren samen om door middel van agrarisch natuurbeheer bedreigde vogelsoorten
een kans te geven. Het zou goed zijn awanneer zowel de provincie als de Rijksoverheid dit soort initiatieven
ondersteunden.
Dat deze vogelsoorten met uitsterven worden bedreigd ligt voor een groot deel ook aan de bedrijfsvoering op
de akker- en weidebouwbedrijven, intensivering, kort en vaak maaien en ook de monocultures van tarwe zijn
hier debet aan. Het gaat in ons gebied dan vooral om de grauwe kiekendief, de kwartelkoning, de patrijs en
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de leeuwerik.
Het enthousiasme van Ben Koks en zijn mannen is aanstekend en ik heb hem beloofd dat ik zowel bij de
provincie als bij het Rijk een pleidooi zal houden voor dit soort initiatieven. Ook zal ik via mijn kanalen onze
partijgenoten in Duitsland in Niedersaksen nog eens aan de jas trekken."
Harm Evert Waalkens
14 juni 2004
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