
Bijzondere waarnemingen bij 
Bruine Kiekendieven 

Foto’s Jaco Kouwen



Bunzing haalt nest van een Bruine Kiekendief leeg, 21 juni 2020, Rietkreek Nieuw Vossemeer.



Het Bruine Kiekendiefjong op de foto is circa vier weken oud. Mannetjes wegen dan 500-550 gram en 
vrouwtjes 700-800 gram. Een man Bunzing weegt 500-1800 gram en een vrouw 300-900 gram.



Omdat na 21 juni de kiekendiefouders niet meer werden gezien, wordt aangenomen dat het broedsel is 
mislukt. 



Op 19 juli 2020 was een pas uitgevlogen jonge Bruine Kiekendief aan het jagen boven een tarweveld.  



Het was waarschijnlijk een van de jongen uit een nest bij de eendenkooi van Anna Jacobapolder op 
Sint Philipsland.



Tot verassing van Jaco kwam de kiekendief een aantal keren met een sabelsprinkhaan naar boven.  



Op de foto’s zijn de leeftijdskenmerken goed te zien. De abrikooskleurige kop geeft aan dat het jong pas is uitgevlogen (juveniel kleed). 
Deze kleur blijft maar even. Na een enkele weken is de ‘glans’ er wel van af (foto uiterst rechts). 
De met een rode pijl aangeduide kenmerken blijven tot het einde van de winter zichtbaar. In hun eerste winter zijn Bruine 
Kiekendieven te herkennen aan een egaal donkerbruin kleed, met een lichte vlek op de ondervleugel en een licht lijntje op de 
bovenvleugel (lichte toppen van de vleugeldekveren). Dit laatste kenmerk is in het veld vaak niet goed te zien. Op een foto valt het wel 
op. Het onderscheiden van man en vrouw in het veld is meestal pas mogelijk vanaf de eerste rui. Het is een hardnekkig misverstand 
dat de hoeveelheid ‘wit’ op de vleugel, de kop en eventueel de borst een geslachtskenmerk is. Bij jongen op het nest, bleek dat zowel 
mannen als vrouwen veel of bijna geen ’wit’ kunnen hebben. Het geslacht van nestjongen wordt bepaald door het opmeten van de 
klauw. Bij vrouwen is die significant groter. 

Saeftinghe 13 november 2008. Foto Filip Mineur.


