
Oproep slaapplaatstellingen kiekendieven winter 2013/14 in Zeeland 
 
Organisatie 
In de regio door de lokale vogelwerkgroep. 
  
Datums 
Weekeinden 7/8 december 2013, 4/5 januari 2014 en zaterdag 1/2 februari 2014. Bij voorkeur tellen 
op vrijdagavond, zaterdag of zondag. Ook tellingen op andere dagen zijn welkom 
 
Methode 
Handleiding Slaapplaatsen Blauwe_Kiekendief van Sovon. De methode en de te tellen locaties zijn 
voor Bruine en Blauwe Kiekendief gelijk. 
Omdat kiekendieven nogal eens wisselen van slaapplaats, is het beter dicht bijeen gelegen 
slaapplaatsen op één avond te tellen, bijvoorbeeld het cluster Heerenpolder, Ooster- en 
Westerschenge of het cluster Axelse Kreek Oost, Axelse Kreek West en Zwartenhoek. 
 
Methode in het kort 

 Bij voorkeur ’s avonds van 1 uur voor tot ¾ (½) uur na zonsondergang en eventueel. 
’s Morgens van ¾ uur voor tot ¾ uur na zonsopkomst. 

 Bij onoverzichtelijke gebieden meerdere waarnemers vanuit verschillend standpunt. 

 Dicht bijeen gelegen gebieden op één avond tellen. 
 
Welke gebieden? 
Tel in elk geval de gebieden waarvan bekend is dat er eerder kiekendieven hebben geslapen. Zie hier 
voor de resultaten in de winter van 2010/11.  
De situatie kan inmiddels veranderd zijn. Bovendien was het onderzoek in 2012/11 niet 
gebiedsdekkend. Bekijk maar eens de winterverspreiding van de Blauwe Kiekendief in Zeeland voor 
dat jaar (Figuur 1). Er moeten toen vooral op Schouwen-Duiveland en op Walcheren (Tholen ook?) 
slaapplaatsen gemist zijn. Wie spoort die op? In de handleiding staat beschreven hoe je dat het best 
aan kunt pakken. Kiekendieven slapen graag buitendijks op schorren en binnendijks in (natte) 
rietvelden. Slaapplaatsen in de duinen zijn in Zeeland (nog) niet bekend. Overdag zijn de duinen 
misschien niet zo aantrekkelijk (te weinig voedsel), maar ’s nachts mogelijk wel (natte valleien). 

Figuur 1. Winterverspreiding (periode 1 december - 15 februari) van de Blauwe Kiekendief in Zeeland. Links 2010/11 en 
rechts 2012/13. Vooral in de winter 2010/11 heeft een deel van de waarnemingen betrekking op trekkende vogels, op drift 
geraakt tijdens sneeuwval in december 2010. Hoe dan ook de kaartjes geven weer dat er op Walcheren en Schouwen-
Duiveland meer slaapplaatsen moeten zijn dan tot op heden bekend. Bron: waarneming.nl. 

http://www.roofvogelszeeland.nl/images/Handleiding_Slaapplaatsen_Blauwe_Kiekendief.pdf
http://www.roofvogelszeeland.nl/images/Resultaten_slaapplaatstellingen_kiekendieven_zeeland_winter_2011.pdf
http://zeeland.waarneming.nl/soort/maps/13?from=2012-12-01&to=2013-02-15&count_ex=0&only_valid=0&grid=1000&kwart=0&st=&second_specie
http://zeeland.waarneming.nl/soort/maps/13?from=2012-12-01&to=2013-02-15&count_ex=0&only_valid=0&grid=1000&kwart=0&st=&second_specie


Melden resultaten 
Resultaten van tellingen bij voorkeur melden via het formulier “ Slaapplaatstelling van Kiekendieven 
in Zeeland winter 2013/14”. Het ingevulde formulier zo snel mogelijk na de telling E-mailen aan 
castelijns@zeelandnet.nl en de regionale coördinator. 
Geef alle resultaten door, ook ‘nultellingen’ en tellingen buiten de voorkeursdatums.  
 
Rapportage 
De resultaten worden gepubliceerd in het Jaarverslag 2014. Tussentijdse rapportages komen op de 
website van de Roofvogelwerkgroep Zeeland. 
 
Eerder verschenen artikels over overwinterende kiekendieven in Zeeland, 

 CASTELIJNS H & WOUTERS P (2011) Blauwe Kiekendieven Circus cyaneus in Nederland in de 
winters van 1985/86 - 1989/90. LIMOSA 84 (1) : 1 – 11. 

 CASTELIJNS H & W CASTELIJNS (2008) Het overwinteren van de Bruine Kiekendief in Zeeland.. 
LIMOSA 81 (2) : 41 - 49. 

 
Herkenning van kleden 
Voor herkenning van kleden van de Blauwe Kiekendief, zie de eerder genoemde Sovon-handleiding 
en voor herkenning van kleden van Bruine Kiekendief zie Geslacht- en leeftijdbepaling bij Bruine 
Kiekendieven in de winter.  
Belangrijk! Als je geen onderscheid kunt maken tussen de verschillende kleden, probeer dan 
tenminste man- en vrouwkleed te scheiden. Bedenk ook dat het aantal belangrijker is dan het kleed. 
 
Literatuur over herkenning 

 Forsman D. 1999. The Raptors of Europe and the Middle East: A Handbook of Field 
Identification. Poyser, London. 

 Forsman D. 1993. Roofvogels van Noordwest-Europa. De determinatie van 
roofvogels: soort, leeftijd en geslacht. GMB Uitgeverij, Haarlem. 

 Bijlsma RG & Glimmerveen U. 2005. Herkenning van roofvogels in het veld. 
Werkgroep roofvogels Nederland, Wapse. 

 Gensbøl B. 2005. Veldgids Roofvogels. KNNV Uitgeverij, Utrecht. 

 Gensbøl B. & Bjarne Bertel. Roofvogels van Nederland. KNNV Uitgeverij,Utrecht. 

 Svensson L, Mullarney K. & Zettersöm D 2010. ANWB Vogelgids van Europa. ANWB 
Media en Vogelbescherming Nederland, Den Haag en Zeist. 

 Andere gidsen, vooral oudere, zijn vaak niet betrouwbaar! 
 
Henk Castelijns 
 

http://www.roofvogelszeeland.nl/images/Formulier_slaapplaatstelling_kieken_Zeeland_winter_2013-14.xls
http://www.roofvogelszeeland.nl/images/Formulier_slaapplaatstelling_kieken_Zeeland_winter_2013-14.xls
mailto:castelijns@zeelandnet.nl
http://www.roofvogelszeeland.nl/images/publicaties/artikelen/Blauwe_Kiekendieven_NL_winters_1985-86_1989-90.pdf
http://www.roofvogelszeeland.nl/images/publicaties/artikelen/Blauwe_Kiekendieven_NL_winters_1985-86_1989-90.pdf
http://www.roofvogelszeeland.nl/images/publicaties/artikelen/Overwinteren_Bruine_Kiekendieven_Zeeland.pdf
http://www.roofvogelszeeland.nl/images/publicaties/artikelen/Overwinteren_Bruine_Kiekendieven_Zeeland.pdf
http://www.roofvogelszeeland.nl/beeldverslagen/herkennen.html
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