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Reizen om te foerageren en voedsel om te broeden
- De jaarcyclus van een trekkende roofvogel, de Grauwe kiekendief, in een
moderne wereld
Bij trekvogels bestaat de jaarcyclus uit drie seizoenen: broed-, migratie- en overwin-
terings- seizoen. Tijdens de verschillende seizoenen worden overleving en repro-
ductie van een individu beinvloed, hetgeen weerspiegeld wordt in populatietrends.
Het begrijpen van populatietrends van trekkende dieren is een noodzaak voor soort-
bescherming maar ook een uitdaging. In tegenstelling tot niet-trekkende dieren
spelen de effecten op overleving en reproductie een rol in in ver van elkaar verwij-
derde geografische gebieden. Het bestuderen van de jaarcyclus van lange afstands-
trekkende vogels is moeilijk realiseerbaar omdat broed- en wintergebieden vaak op
verschillende continenten liggen en migraties over duizenden kilometers kunnen
plaatsvinden. Het begrijpen van de processen die zich afspelen gedurende de gehele
jaarcyclus is van groot belang voor een betere soortbescherming van trekvogels:
populaties van lange-afstands-trekvogels liepen de afgelopen tientallen jaren sneller
terug dan die van andere vogelsoorten. Dit maakt het aannemelijk dat redenen voor
de achteruitgang niet alleen in de broedgebieden maar ook daarbuiten  te vinden zijn.

Een combinatie  van veldwerk met moderne telemetrietechnologie om indivi-
duen tijdens en buiten het broedgebied te volgen stelt ons nu in staat om de gehele
jaarcyclus van lange-afstands-trekvogels te bestuderen. Dit proefschrift bestudeert
de jaarcyclus van de Grauwe kiekendief Circus pygargus, waarin inzichten naar
voren komen die ook voor andere lange-afstands-trekkende roofvogels kunnen
gelden. De Grauwe kiekendief migreert tussen zijn Europese broedgebieden en zijn
Afrikaanse overwinteringsgebieden ten zuiden van de Sahara. De huidige leefge-
bieden in Europa zijn vaak gecultiveerd of gedegradeerd, en de kiekendief broedt
sinds de tweede helft van de twintigste eeuw veelal in akkerland. Omdat kieken-
dieven op de grond nestelen is broeden in akkerland gevaarlijk, door vernieling van
nesten en doden van broedende vrouwtjes door machines tijdens de oogst. Boven-
dien neemt door de intensivering van de landbouw het voedselaanbod in West-
Europa af. De Grauwe-kiekendiefpopulaties staan in veel Europese landen op de
Rode Lijst en behoeven daar speciale beschermingsmaatregelen.

Dit boek omvat vier delen. In deel 1 laten we zien dat Noordwest-Europees
akkerland bijzonder aantrekkelijk is voor Grauwe kiekendieven wanneer de beschik-
baarheid van kleine zoogdieren, voornamelijk woelmuizen, als prooi groot is. Een
grote beschikbaarheid van woelmuizen heeft een positieve invloed op legselgrootte
en populatiegroei. Echter, woelmuizen alleen zijn niet voldoende om een goede over-
leving van jonge kiekendieven te garanderen: Nestbescherming tegen landbouw-
praktijken en predatie, beschikbaarheid van alternatieve prooien zoals akkervogels,
en weersomstandigheden in de kleine-jongen-fase zijn ook belangrijk. Om te ont-
rafelen hoe Grauwe kiekendieven het cultuurlandschap gebruiken hebben we vogels
in akkerbouwgebieden in de provincies Groningen en Flevoland uitgerust met
miniatuur radiozenders. Vanuit de auto werden de kiekendieven met hand-antennes
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gevolgd. Uit deze telemetriegegevens blijkt dat een hoge diversiteit van leefgebieden
de voorkeur had bij de kiekendieven. Luzerne-, braak- en graanculturen waren favo-
riete habitats binnen de actieradius van de vogels. Voor de jacht werden specifiek
intensieve en extensieve graslanden opgezocht. Een hoog aandeel luzerne en braak-
land in een 1.6 km straal rondom het nest was gerelateerd aan een relatief kleine
actieradius van de vogel, wat de vogel energie en tijd kan besparen tijdens zijn jacht-
vluchten en daarmee kan leiden tot hoger voortplantingssucces. Het verdient
daarom aanbeveling om meer van deze habitats aan te bieden in het agrarisch land-
schap, bijvoorbeeld door agrarisch natuurbeheer in de vorm van  braakgelegde
akkerranden. Deze akkerranden vormen niet alleen een rendabel jachthabitat, maar
ook een jaarrond habitat voor prooidieren, die vanuit de akkerrand het omringende
akkerland opnieuw kunnen bevolken. Naast het type gewas draagt ook de vegetatie-
hoogte bij aan hoe profijtelijk een bepaald gewas is voor jagende kiekendieven:
Maaien van gras bijvoorbeeld vermindert de dekking voor prooidieren en maakt ze
daarmee voor enkele dagen makkelijker beschikbaar voor kiekendieven. Gefaseerd
en gedeeltelijk maaien van grasachtige vegetatie kan de prooibeschikbaarheid voor
de Grauwe kiekendief tijdens het broedseizoen op  korte termijn te verhogen.
Maaien kan bovendien leiden tot heterogene leefgebieden (foerageergebieden en
dekking) voor andere akkervogels. De predator Grauwe kiekendief staat aan de top
van de voedselpiramide en kan daarmee als vlaggenschip fungeren voor de bescher-
ming van de eronder liggende gemeenschappen van akkervogels en kleine zoog-
dieren.

In deel 2 wordt het leven van de Grauwe kiekendief tijdens de trek opgehelderd
door middel van satellietzenders bevestigd op de rug van de vogels. Signalen van
deze zenders worden opgevangen door satellieten en peilingen van de vogels worden
via internet aan de onderzoekers doorgegeven. Deze telemetriedata laten zien dat
Noordwest-Europese Grauwe kiekendieven gebruik maken van drie belangrijke
trekroutes naar de West-Afrikaanse wintergebieden: via Spanje, Italië of Grieken-
land. Trekvogels die via Spanje en Italië vlogen, keerden via min of meer dezelfde
route terug in het broedgebied, terwijl vogels die via Griekenland vlogen in een lus
over Italië terug keerden. De combinatie van inzichten uit satelliettelemetrie en
trektellingen leidt tot de conclusie dat een andere belangrijke trekroute tussen de
Kaspische en Zwarte Zee via Israel naar West- of Oost-Afrikaanse wintergebieden
moet verlopen. De connectiviteit tussen broed- en winterpopulaties is significant: de
geografische positie van de verschillende broedgebieden is een spiegelbeeld van de
verschillende wintergebieden, en de meeste individuen gebruiken in opeenvolgende
jaren dezelfde trekroutes, winter- en broedgebieden.

In deel 3 gebruiken we satelliettelemetrie om inzichten te verkrijgen in processen
in de West-Afrikaanse wintergebieden. Grauwe kiekendieven zouden in de winter
nomadisch zijn en goed voedselaanbod volgen, zoals zwermen van treksprinkhanen.
Tijdens onze studie waren de kiekendieven in de winter gebonden aan een klein
aantal wintergebieden dat ze elk jaar opzochten. Veldwerk liet zien dat kiekendieven
in de jaren waarin geen treksprinkhaanzwermen van betekenis aanwezig waren,
voornamelijk van plaatsgebonden sprinkhanen leefden en van alternatieve prooien
zoals vogels, kleine zoogdieren en reptielen. Bewegingen tussen de verschillende
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wintergebieden van een individu reflecteerden de zuidelijke verschuiving van voed-
selbeschikbaarheid door de winter (het droge seizoen in de Sahel) heen. De Grauwe
kiekendieven volgden een “groene gordel” van optimale groenheid van vegetatie, die
gerelateerd lijkt te zijn aan optimale beschikbaarheid van plaatsgebonden sprin-
khanen. Het gebruik van chemische insecticides tegen de sprinkhanen die het gewas
beschadigen kan de kiekendieven in West-Afrika met vergiftigd voedsel confron-
teren. Biologische insecticides die tegenwoordig in opkomst zijn berokkenen vogels
geen schade en openen daarmee toekomstige perspectieven voor sprinkhaan-etende
(trek)vogels.

In deel 4 concluderen we dat de twee meest belangrijke componenten in de jaar-
cyclus van de Grauwe kiekendief samengevat kunnen worden als “reizen om te
foerageren” en “voedsel om te broeden”. Jaarlijkse routines worden gekarakteriseerd
door bewegingen op verschillende schalen (“reizen om te foerageren”): van foerageer-
vluchten op kleine schaal in broedgebieden en bewegingen tussen wintergebieden,
tot migraties op grote schaal (voorjaars- en najaars-trek). Alle bewegingen vinden
plaats tussen gebieden die tijdens verschillende momenten van het jaar verschil-
lende typen prooien te bieden hebben. De meest belangrijke prooien (“voedsel om te
broeden”) zijn kleine zoogdieren in het Europees broedgebied in het akkerland (deze
hebben directe invloed op reproductie en populatie verandering). In het West-Afri-
kaans overwinteringsgebied spelen grote insecten in natuurlijke en akkerland-
schappen een grote rol (met mogelijke invloeden op overleving en voort-
plantingssucces via effecten op lichaamsconditie van vogels en migratie-timing, die
doorwerken tijdens het broedseizoen). In zowel het broed- als het overwinteringsge-
bied wordt het landschap gedomineerd door menselijke invloeden. Intensivering van
de landbouw leidt tot teruglopend voedselaanbod in zomer en winter en vernieling
van nesten tijdens het broedseizoen. Het verlies van nesten door de landbouw heeft
tegenwoordig het grootste negatief effect op de populatieverandering door de gehele
jaarcyclus heen. Intensivering van de landbouw is daarmee op dit moment de
grootste bedreiging voor de Grauwe kiekendief. Tot de beschermingsmaatregelen die
op dit moment in het broedgebied het meest noodzakelijk zijn kunnen we daarom
nestbescherming en verbetering van voedselaanbod door agrarisch natuurbeheer
rekenen. Problemen in de wintergebieden zijn nog lastiger aan te pakken. Intensive-
ring van de landbouw in West-Afrika is een resultaat van de groeiende menselijke
bevolking aldaar, die nauw samenhangt met armoede. Beschermingsmaatregelen
voor Grauwe kiekendieven kunnen gebruik maken van het feit dat de vogels vaak in
relatief kleine gebieden geconcentreerd zijn en jaarlijks in deze gebieden terug keren.
Effectieve bescherming kan dus aangrijpen op deze gebieden. In het algemeen is een
motivatie om de akker-ecosystemen in de Sahel in stand te houden niet alleen het in
stand houden van de biodiversiteit maar ook de menselijke voedselveiligheid.

Het aspect van de jaarcyclus van de Grauwe kiekendief dat nog het minst goed
begrepen wordt is de processen tijdens de migraties zelf. De jaarlijkse sterfte is het
hoogst tijdens de trek, mogelijk vanwege energetische knelpunten tijdens de over-
steken van de zee of de woestijn (waar weinig of geen voedsel beschikbaar is en
ongunstige weersomstandigheden kunnen heersen), en illegale afschot. Geschiktheid
van stop-over-gebieden zou een eerste vereiste van een succesvolle migratie kunnen
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zijn. In toekomstig onderzoek wordt daarom gekeken naar de relatie tussen omstan-
digheden in de stop-over- en wintergebieden van Grauwe kiekendieven met fitness-
componenten. De nadruk van dit onderzoek ligt bij het nieuw ontdekte
stopover-gebied in oostelijk Marokko dat in het voorjaar nà en in het najaar vóór de
oversteek van de Sahara bezocht wordt.
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