
Habitatsin-
vloeden op het 
broedsucces 
van de bruine 
kiekendief
(Circus aeruginosus)

Een onderzoek op drie ruimtelijke schalen

In vorige edities van het Vogelnieuws werd al regelmatig gerapporteerd over het project 
bruine kiekendieven in Vlaanderen en Zeeland (Anselin, 2011) dat op het INBO in 2011 
van start ging in samenwerking met de Werkgroep Roofvogels Zeeland en een aantal 
andere partners. Naast het monitoren van de broedpopulatie en het broedsucces, het 
onderzoeken van interacties tussen populaties, plaatstrouw van broedgebieden en het 
identificeren van overwinteringsgebieden aan de hand van kleurmerken (Anselin et al. 
2011), werd in het kader van een Masterthesis binnen de Onderzoeksgroep Terrestri-
sche Ecologie aan de Universiteit Gent onder begeleiding van het INBO, het broedha-
bitat van de soort onder de loep genomen. Hierbij werd zowel een karakterisatie van 
broedgebieden opgesteld als de relatie tussen het broedbiotoop met het broedsucces 
nagegaan. 

De bruine kiekendief een Bijlage I soort is van de Vogelrichtlijn die we dus intensief 
moeten opvolgen en duurzaam in stand houden. Dit gebeurt enerzijds door het be-
schermen van bepaalde Vogelrichtlijngebieden en anderzijds door het behouden van 
vooropgestelde instandhoudingsdoelstellingen (IHD) van populatiegroottes. Momenteel 
broedt slechts 25% van de Vlaamse populatie binnen deze Vogelrichtlijngebieden en 
wordt het populatiedoel van de IHD (130 broedparen) al een aantal jaren niet meer 
gehaald (Anselin, 2012). Om het de bruine kiekendief iets ‘makkelijker’ te maken binnen 
zijn Vlaamse areaal kunnen we mogelijk aan de hand van gerichte habitatrestauratie 
de populatie meer kansen geven op herstel, vermoedelijk door verbetering van zijn 
traditioneel broedhabitat, namelijk rietvegetaties . Om hiervoor geschikte maatregelen 
op te stellen is echter een goede kennis vereist van de ecologie en habitat gebruik van 
de soort. Habitat selectie, habitat gebruik en diens relatie met het broedsucces zijn 
dynamische processen die variëren met de ruimtelijke schaal waarop men dit bekijkt. 
Om deze reden werd dit onderzoek dan ook uitgevoerd op drie ruimtelijke schalen: de 
nauwe omgeving rond het nest, de omgeving van het broedgebied en de omgeving van 
het landschap rondom het nest.  

Broedbiotoop bruine  kiekendief - Koen Devos

Optekenen van de vegetaties ten velde
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De metingen: waar en hoe?

In totaal werden in 80 broedgebieden (2011 en 2012) een totaal van 155 nesten geana-
lyseerd waarvan het broedsucces bekend is, 111 in Vlaanderen en 44 in Zeeland. (Figuur 
1). Elk van deze gebieden werd aan de hand van veldwerk gekarteerd op basis van de 
aanwezige vegetatietypes en -structuren.  

Gegevens op nestniveau

De nestmetinggegevens werden uitgevoerd bij bezoeken aan het nest tijdens ring-of 
kleurmerkactiviteiten in het kader van het INBO-project. Volgende kenmerken werden 
onderzocht voor de beschrijving van de nestplaats (Altenburg et al, 2010):

•	 Hoogte van het riet

•	 Waterpeil

•	 Verhouding jong/oud riet

•	 Dichtheid van het riet

•	 Aanwezigheid van begrazing

•	 Onderlaag

Deze metingen gebeurden door gebruik van klassen (riethoogte, aanwezigheid be-
grazing en onderlaag) of door absolute tellingen (andere). Riet-hoogte en dichtheden 
werden gemeten in een steekproefhok van 50x50 cm2 . Indien de preciese plaats van 
het nest niet gekend was, werd zo dicht mogelijk hierbij een meting gedaan (in zelfde 
deel van rietveld). 

Gegevens op gebiedsniveau

Elk gebied werd bezocht en verschillende vegetatiestructuren werden opgemeten, be-
schreven en aangeduid op gedetailleerde luchtfoto’s van het gebied. De vegetaties wer-
den afgebakend op basis van een verschillende structuur en soortensamenstelling en 
zijn: open water, riet (met puntmetingen) helofyten (overige moerasplanten), grasland, 
ruigte en bos (ook verspreide opslag van bomen en struiken). 

Figuur 1. Ligging van de onderzochte gebieden 
in Vlaanderen en Zeeland

Meten van rietvegetatie in diep water vanop de 
fluisterboot in de Blankaart
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Gegevens op landschapsniveau

We besloten de analyses op landschapsniveau te verrichten binnen een cirkelvormige 
buffer van 3000 m rond het nest, als “proxy” voor de gemiddelde homerange, waarover 
echter nog zeer weinig effectieve gegevens bekend zijn (Cardador et al, 2009, van Brug-
gen et al, 2011). Omdat elementen die dichter bij het nest liggen misschien van groter 
belang zijn dan elementen verder weg, werd er ook een cirkel met een straal van 500m 
rond het nest gemaakt (van Bruggen et al, 2011). 

Verwerking

De tijdens het veldwerk verzamelde data werden gedigitaliseerd in het geografisch in-
formatie systeem ArcGIS 10 met kleinschalige orthofoto’s van Vlaanderen en Nederland 
als digitale basislaag. De verschillende vegetatiestructuren van de 80 gebieden werden 
gedigitaliseerd als polygonenlaag, de nesten en andere rietmeetpunten als puntlagen 
(zie Figuur 2 & 3).. Buiten deze nesten werden ook nog 27 nesten in gewassen gedi-
gitaliseerd. Elke laag heeft zijn bijgaande tabel waarin alle informatie gestockeerd is. 
Voor de bomen in de laag met vegetatiestructuren werd ook aangegeven of deze al dan 
niet aan de rand van het gebied staan. Alle statistische analyses werden uitgevoerd in 
Rstudio. 

Resultaten

Nestniveau 

Rietvegetaties waarin gebroed wordt vertoonden een grote variatie in riethoogte- en 
dichtheid. De hoogtes varieerden van 0,5 m tot 3,5 m, in 57% van de rietstaalnames 
vonden we een hoogte van 2-2,5m, en 90% van de riethoogte bij de nesten lag tussen 
2,5 en 3m. Dit komt overeen met wat in een Nederlands onderzoek (van der Hut, 2011) 
werd gevonden. Ook de waterstand in deze vegetaties varieerde sterk tussen verschil-
lende broedplaatsen, van vochtige bodems zonder wateroppervlak tot waterstanden 
dieper dan een meter. In 60% van de meetpunten was er water, met een mediaan 
van 15 centimeter, en maxima tot 120 cm, wat vrij gelijkaardig als in Nederland. De 
rietdichtheden varieerden tussen 15 en 125 stengels per 50x50cm2 steekproefvlak, 
maar de meeste punten hadden 30 tot 60 stengels. Bij de Nederlandse studie was dat 
veel hoger, met 60% van de metingen met meer dan 100 stengels. Dit kan mogelijk een 
gevolg zijn door verschillen in grootte van de gebieden tussen de twee onderzoeken, 
maar is nog onduidelijk.

Het type rietpartijen waarin gebroed wordt kan opmerkelijk verschillend zijn. Er wordt 
zowel gebroed in grote rietvelden (vb. Groot Rietveld of de Blankaart) en grote kreken 
als in kleine kleiputten of zelfs smalle sloten van slechts enkele meters breed. Volgens 

Figuur 2. Voorbeeld van digitalisatie van een 
uitgestrekt studiegebied met nestpunten, 
rietmeetpunten en aanduiding van ver-
schillende vegetatieypes: De Blankaart te 
Woumen

Figuur 3. Voorbeeld van digitalisatie van 
een klein studiegebied met nestpunten, 
rietmeetpunten en aanduiding van verschil-
lende vegetatieypes: Jagersput Bouckaert te 
Stalhille
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ons model lijkt de oppervlakte van de rietvegetatie waarin gebroed wordt echter geen 
invloed te hebben op het broedsucces.

Wat het broedsucces wel degelijk beïnvloedt zijn het waterpeil, de rietdichtheid en de 
afstand van het nest tot de rand van de rietvegetatie. Een hoog waterpeil, een hoge 
rietdichtheid en een verre afstand van het nest tot de rand van het rietveld lijken de 
slaagkansen van een broedpoging te verhogen. Echter, bij een nest dat dicht bij de 
rand ligt lijkt de rietdichtheid een negatieve invloed te hebben op het broedsucces. 
Deze resultaten kunnen geïnterpreteerd worden in het licht van predatiekansen. Een 
gekende grondpredator van bruine kiekendief nesten is de vos. Een nest dat gelegen 
is in een rietopstand met een hoge dichtheid, een hoog waterpeil en dat ook nog eens 
ver weg van de rand van het riet ligt, is mogelijks minder gemakkelijk toegankelijk voor 
deze predatoren. De predatiekansen van het nest zullen dus lager zijn waardoor de 
slaagkansen zullen verhogen.

Gebiedsniveau

De broedgebieden vertoonden zeer grote verschillen in oppervlakte, gaande van 0,2 
tot 75 ha (Figuur 4). De vier grootste gebieden waren het Groot Rietveld te Kallo, het 
Verlengd Schijn te Ekeren, de Blankaart te Woumen en de Axelse Kreek in Axel, alle 
meer dan 50 ha. Deze grote variatie in oppervlakte is te wijten aan de grote variatie 
aan rietvegetaties waarin gebroed wordt. De grafiek toont enkele grote broedgebieden 
maar heeft een lange staart van vele kleine gebiedjes. Dit zijn vooral smalle sloten, vaak 
gelegen in de Vlaamse Westkust. Naast de oppervlakte tussen broedgebieden, vertoon-
den de oppervlaktes, aanwezigheid en het aandeel van de verschillende vegetatietypes 
binnen broedgebieden ook een grote variatie. Rietvegetatie was het meest prominente 
element in de broedgebieden (1,8 tot 100%). Open water (1-75% en 11 gebieden zonder 

Figuur 4. Overzicht van de oppervlaktes van  
de verschillende studiegebieden van hoog  
naar laag.
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open water), ruigte en andere waterplanten (hoofdzakelijk lisdodde vegetaties) waren 
ook veelvuldig aanwezig. Voor al deze variatie in broedgebieden en vegetatietypes von-
den we echter geen invloed op het broedsucces. 

Landschapsniveau

Het landschap rondom het nest is de enige/een ruimtelijke schaal die zowel voor 
nesten in het riet als voor nesten in het graan (hoofdzakelijk tarwe en gerst) werd ge-
analyseerd. De reden hiervoor is dat er geen nestmetingen zijn voor graannesten en het 
afbakenen van een broedgebied ons hier niet relevant lijkt. De bruine kiekendief is een 
moerasvogel die broedt in gebieden met een overwegend grote mate aan landbouwac-
tiviteit. Landbouwpercelen waren dan ook het meest voorkomende element binnen de 
“actieradius” van bruine kiekendieven, maar ook de aanwezigheid van urbanisatie was 
vrij hoog. In de cirkels van 500m lijkt de oppervlakte aan aardappelvelden het broedsuc-
ces negatief te beïnvloeden. De prooibeschikbaarheid in aardappelvelden is mogelijk 
zodanig laag dat het mannetje voedsel moet gaan zoeken in andere percelen, of buiten 
deze cirkel. Hierdoor wordt de snelheid waarmee prooien aangebracht worden te laag 
en kunnen de jongen mogelijk uithongeren. Er zijn echter geen gegevens beschikbaar 
waarmee we deze hypothese kunnen staven.

Binnen de cirkel van 3000 m vertoont het broedsucces een negatieve relatie met de 
oppervlakte zomergerst. Dit is een eerder onverwacht resultaat aangezien granen vaak 
de voorkeur krijgen als foerageergebied. Het individueel effect van zomergerst in relatie 
tot bruine kiekendieven is echter nog nooit eerder onderzocht. Andere graansoorten en 
–types werden wel reeds onderzocht in relatie tot het voorkomen en het foerageren van 
de soort, maar de resultaten hiervan wijzen niet altijd in dezelfde richting. Wat wel zeker 
is, is dat meer onderzoek vereist is naar het effect van de verschillende soorten graan 
(zowel zomer- en wintergraan, als verschillende graansoorten) op zowel het voorkomen, 
het foerageren als het broedsucces van deze soort.

De resultaten op landschapsniveau dienen echter wel in een zekere mate genuanceerd 
te worden. De verschillende landbouwgewassen, en zomergerst in het bijzonder, ver-
toonden talrijke correlaties met elkaar. Dit zorgt ervoor dat een variabele deels ook de 
variatie van de andere variabelen verklaart waarmee het gecorreleerd is en de causale 
factor vaak moeilijk te bepalen is. Deze correlaties zouden het onverwachte resultaat 
van zomergerst kunnen verklaren.

Bruine kiekendief - Glenn Vermeersch
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CONCLUSIES

We kunnen besluiten dat er in Vlaanderen en Zeeland wordt gebroed in een zeer 
uitgesproken variatie aan totale grootte en samenstelling van rietvegetaties, zowel 
in gebieden met bomen langs de oever,met diep of ondiep water, verder en dichtbij 
urbanisatie. In ons studiegebied vinden we op het niveau van het broedgebied geen 
variabelen die het broedsucces verklaren. Mogelijk zijn enkel het nestniveau (in functie 
van beschutting en bescherming tegen predatie) en het landschapsniveau (in functie 
van voedselbeschikbaarheid) van belang. Het gebruik van de cirkels als proxy’s voor 
de homerange geeft zeker niet het verwachte resultaat. Daarom werd in het voorjaar 
2013 met een project waarbij de homerange en het terreingebruik van de kiekendieven 
gedetailleerd zullen gevolgd worden aan de hand van GPS-zenders van het Uva-Bits 
type, die zeer nauwkeurige gegevens kunnen genereren. Daarover meer in dit nummer 
van Vogelnieuws!
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Aves viert  
haar 50ste  
verjaardag!

Tijdens een speciaal colloquim op zaterdag 13 oktober 2013 vierde deze Waalse ornitho-
logische vereniging haar vijftigste verjaardag. Het INBO werkt al lang regelmatig samen 
met Aves en bij de rapportering in het kader van de Europese Vogelrichtlijn hebben we de 
laatste twee jaar zeer regelmatig contact voor het samenbrengen van de noodzakelijke ge-
gevens die hier voor gevraagd worden. Aves-Natagora is één van de twee Belgische BirdLife 
Partners (Natuurpunt is de andere). Op de studiedag was er naast het beluisteren van een 
tiental wetenschappelijke voordrachten ook nog de gelegenheid om een mooie natuurfoto-
tentoonstelling te bekijken en konden de deelnemers een groot aantal stands afschuimen. 

We feliciteren Aves hartelijk en wensen de vereniging nog een lang leven toe!
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