
31-05 Een week later is het perceel gemaaid. Dankzij René en Rein was het geen probleem om het nest op tijd te vinden en kon 
er een stroomhek worden geplaatst. Arion en zijn vrouw gaan rustig verder waar ze gebleven waren.

05-06 Na een flinke regenbui is het nog overgebleven gras topzwaar geworden. Al het gras ligt plat, behalve direct rondom het 
nest. Er is nauwelijks nog dekking tegen predatoren, maar de drie eieren maken het goed.

24-05 Een oude bekende, man Arion, wordt door René van Dort gezien boven grasland met een vrouw en het het paar maakt 
aanstalten om in het perceel te gaan broeden. Intensief grasland is nogal een ongebruikelijk broedgewas voor grauwe 
kiekendieven. Ze zullen een aantal beproevingen moeten doorstaan om hun jongen succesvol uit te kunnen laten vliegen. Om te 
beginnen kan het gras elk moment gemaaid worden. Daarom wordt het stel goed in de gaten gehouden door René en Rein 
Hofman, die de gebeurtenissen vastlegde op camera...

07-06 De koeien mogen het gemaaide gras op. Het is de eerste keer dat deze koeien buiten komen. Hierdoor moeten ze het 
concept “hek” nog leren kennen, dus ze worden op veilige afstand gehouden van het nest.

13-06 Het stroomhek wordt gerespecteerd door de koeien en alles loopt op rolletjes. De accu van het schrikdraad blijkt een 
uitstekende zitplek. 

21-07 De jongen (het zijn er nog steeds drie) hebben het gered tot de leeftijd om geringd te worden! De Nieuwe Oogst maakt 
opnames van dit bijzondere moment en de boer is ook aanwezig. Klik hier om het item te bekijken.

05-08 Twee van de drie jongen zijn succesvol uitgevlogen. Het laatste jong heeft het niet gered, daarvan werden de resten buiten 
het stroomhek gevonden. Alsnog een knappe score voor een grasnest in een jaar met weinig voedsel. De andere twee jongen 
worden nog gevoerd door hun beide ouders maar zullen binnenkort hopelijk op eigen kracht aan de reis naar Afrika beginnen.

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/07/29/goed-nest-kiekendieven-in-slecht-jaar

