Oproep slaapplaatstelling kiekendieven in het weekeinde van 5 februari 2011
Komend weekeinde staat de laatste slaapplaatstelling kiekendieven van de drie deze winter
geplande tellingen op de agenda. Dit is een oproep om aan deze telling deel te nemen.
Belangrijk
 Tel in ieder geval de belangrijkste slaapplaatsen op vrijdag (4 feb), zaterdag (5 feb) of
zondag (6 feb). Minder belangrijke plaatsen mogen eventueel op een andere dag.
 Geef de resultaten door via bijgesloten formulier. Na deze telling stuur ik alle
resultaten door naar Sovon.
 Maak voor zo ver mogelijk onderscheid naar leeftijd en geslacht.
 Er wordt geteld volgens Handleiding Slaapplaatsen Blauwe_Kiekendief. De methode
en de te tellen locaties zijn voor de Bruine en Blauwe Kiekendief gelijk.
 De resultaten van tellingen van (ver) voor of na de teldatum zijn ook welkom.
 De resultaten worden gepubliceerd in het jaarverslag van de Roofvogelwerkgroep
Zeeland. Er is een reeks vanaf midden jaren tachtig van de vorige eeuw!
Resultaten tot heden
Tot en met 31 januari 2011 zijn er deze winter 118 tellingen uitgevoerd in 54 verschillende
gebieden.
De
resultaten
per
gebied
kunt
u
nalezen
op
http://www.roofvogelszeeland.nl/Slaapplaatsen-kiekendieven-winter-2011.html.
Bruine Kiekendief
In Saeftinghe overwinteren dit jaar ten minste 88 ex waarvan 2 in mankleed. Op basis van de
beide vorige tellingen gaat het in het gebied van de Heerenpolder, de Schengekreken en het
Veerse Meer om circa 6-10 exemplaren, waarvan ongeveer de helft in mankleed. Bij het
Rammegors en de Van Rumoirtschorren overwinteren 2-3 ex in mankleed. Ik heb ook eens op
waarneming.nl gekeken en gezien dat er zo hier en daar Bruine Kiekendieven zijn gezien, die
niet zijn waargenomen op slaapplaatsen. Dus er zijn nog slaapplaatsen te ontdekken.
De koude en de sneeuw hebben geen merkbare invloed gehad op het aantal overwinteraars.
Zo werden in Saeftinghe op 20 november 80 ex geteld en op 8 januari 88 ex. Bruine
Kiekendieven overwinteren in waterrijke gebieden, waar altijd wel een (dode) watervogel valt
te snaaien, zelfs met koude
Blauwe Kiekendief
In tegenstelling tot de Bruine Kiekendief is de Blauwe wel gevoelig voor winterse
omstandigheden. De koude deert ze niet, maar zodra er veel sneeuw valt kunnen ze niet bij
een voor hen belangrijke voedselbron, kleine knaagdieren. Ze staan bekend om hun
vluchtgedrag bij sneeuwval. Het was dan ook niet toevallig dat er op 20 december 30 ex bij
Westkappelle langstrokken. De sneeuwval in de voorafgaande dagen was nogal uitzonderlijk.
De sneeuw zorgde voor heel wat Blauwe Kiekendieven in Zeeland. In Saeftinghe werd het
record aantal van 57 ex. gezien (4 in mankleed). Maar ook op andere plaatsen werden tellers
getrakteerd op leuke aantallen: Zuidgors 23 ex, Rammegors 14 ex. en 6-8 ex bij Kreekrest
Kloosterweg Koewacht, Zijpse Kreek Zuiddorpe, Groot Eiland Hulst, De Maire Ouwerkerk,
Van Rumoirtschorren St Philpsland, Grote Gat Oostburg, Oude Biezenkreek & Valeiskreek St
Kruis. Ik schat het aantal ex. op 130-160 waarvan circa 20% in mankleed. Ter vergelijking in
de winters 1986-1990 ging het in Zeeland om 170-270 ex. waarvan 15% mankleed.
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