Broedverslag van Steltkluten op Landje van Geijsel en Polder Nellestein

Op hoge poten (2)

Adrie Streefland

N

et als in 2015 hebben ook in 2017 drie paar Steltkluten gebroed in het werkgebied van Vogelwerkgroep Amsterdam. In de tweede helft van mei streek
een paartje Steltkluten neer in de uiterste noordwesthoek van het Landje
van Geijsel. Het zou hier twee maanden verblijven. Gelijk al in het begin waren ze
honkvast in dit gebied met zompige weilanden, die door het warme voorjaar rijkelijk
begroeid waren met diverse grassen waardoor veel dekking aanwezig was. Al snel
begonnen zij met nestbouw, op zo'n 20 meter afstand van het fietspad, en goed
zichtbaar.
Rond 25 mei begon het paartje met het leggen van eieren. Inmiddels was er een
tweede paartje gearriveerd, dat rond 1 juni begon met broeden. Hun nest lag in het
hart van het Landje, aan de rand van een forse waterplas. Inmiddels was er besloten op Waarneming.nl de nesten onder Embargo te zetten (in overleg met Guus van
Duin), vooral omdat de eieren zichtbaar waren vanaf het fietspad. Begin juni barstte

Juveniele Steltkluten, Landje van Geijsel op 30 juli 2017
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De Gierzwaluw
er een voorjaarsstorm los.
Het nest in het noordwesten
bleek door de dekking aldaar
bestand tegen dit geweld.
Het nest in het hart van het
landje, aan de waterplas, werd
helaas compleet weggespoeld.
Dit paartje bleef echter nog
verscheidene dagen hangen.
Zo het leek of ze opnieuw
zouden gaan nestelen, maar
een week later waren ze vertrokken. Op 18 juni werd het
eerste kuiken gezien.
Adulte Steltkluten op het nest, 1mei 2017, Landje van Geijsel
Tegelijk met de twee paartjes
op het Landje van Geijsel werd een paartje Steltkluut met drie pullen waargenomen
bij het sluisje in de Winkel, in Polder Nellestein, in een afgegraven weiland. Helaas
bleef het bij één waarneming, al werd op 28 juni nog wel een adult waargenomen.
De afloop van dit broedgeval is verder onbekend.
Eind juni werd het Embargo op Waarneming.nl op het Landje opgeheven, aangezien
het gevaar voor verstoring was verminderd. Het Landje verschilde sterk van 2015.
Toen stond er veel water en waren de modderige weilanden alleen begroeid met forse
zuringplanten die dekking konden bieden. Ook waren er toen grote temperatuurswisselingen, regen en wind. In 2015 was er dus weinig dekking. Door het vele water
waren er ook veel Kleine Mantelmeeuwen, die als potentiële predatoren constant
aanwezig waren. In 2017 vlogen er hoogstens enkele Kleine Mantelmeeuwen over.
Wel verscheen een nieuwe predator, de Vos, meerdere exemplaren zelfs, maar het
paartje Steltkluut leidde de pullen uit de gevarenzone. Toen de Vos verdreven was,
door de vogels uit de halve polder die erboven hingen, keerde de Steltklutenfamilie
terug naar zijn oude stek. Een andere predator die werd gezien was de Hermelijn.
Zo groeiden de pullen op langs de buitenste sloot aan de noordkant van het Landje.
Rond 15 juni werden de juvenielen vliegvlug, waarna het gehele zompige noordelijk
deel van het Landje benut werd om te foerageren. Wellicht door de druk die de drie
Vossen uitoefenden vlogen de adulten met de driejuvenielen rond 21 juli naar het
nieuwe afgravingsgebied aan de Amstelweg, onder knooppunt Holendrecht. Dit was
een rijk gebied voor de familie, waar ze langere tijd hebben verbleven, zodat dejuvenielen geheel uit konden groeien voordat ze op trek zouden gaan. In totaal hebben
dus in 2017 drie paartjes Steltkluten gebroed, één paartje waarvan het nest wegspoelde, en twee paartjes met elk drie pullen. Van het paar op het Landje van Geijsel
werden drie pullen vliegvlug.
(Een broedverslag over 2015 is gepubliceerd in De Gierzwaluw 53-3/4, december
2015)
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