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Gruttoslaapplaatsen in Zuid-Kennemerland

Inleiding.

Cmdat een landelijc overzicht van de gruttoslaapplaatsen nog ontbreken,

heeft de Nederlandse Steltloperwerkgroep het gruttoproject op poten gezet.

Met succes.Ruim 200 vogelaars hebben het afgelopen jaar in Nederland

naar slaapplaatsen gezocht en op slaapplaatsen geteld.

Ook wij (leesreen aantal leden van de ACJN afd.Haarlem te weten Chris

Braat.Lodewijk Eekhout,Freek Flury,Ronald de Graaff,Adrie Otte.Huub Veld-

huyzen van Zanten en ondergetekende) hebben het afgelopen jaar in samen-

werking met de VWS Haarlem (lees Fred Cottaar,Evert v.Huijssteeden,Johan

Stuart en Wim van Vlaardingen) op de slaapplaatsen in Spaarnwoude,Spaarn-

dam en de Oosterbroekpolder geteld.

De slaapplaatsen.

De slaapplaatsen in Spaamwoude en gpaarndam zijn beter bekend als plasje

van Spaamwoude en het Fort of de Laars

om de namen te gebruiken,die resp. door

de ACJN en VWGH gebezigd voorden.

Het Fort is een stukje weiland achter

de IJsbaan n.b. officieel heet dit wei-

land de Gruiterspolder in Spaarndam,

dat omgeven wordt door enerzijds en rij

bomen met bunkers en anderzijds een rij

huizen.Aanvliegende Grutto's worden

hierdoor pas laat opgemerkt.Vooral bij

grotere groepen kan dit problemen geven

met het tellen.Bij het plasje daarentegen kunnen de aanvliegende Grutto's

al op grote afstand opgemerkt worden.

Beide slaapplaatsen hebben een lage waterstand die niet hoger is dan zo'n

10 cm.Deze ondiepe waterstand is noodzakelijk voor Grutto's,omdat ze in

het waterstaand slapen.Als het te hoog staat is er een kans,dat ze long-

ontsteking oplopen doordat ze dan met hun lichaam in het water staan.

Het plasje van Spaamwoude heeft het hele jaar een goede waterstand ter-

wijl het fort gedurende de zomermaanden droog staat,zodat het ongeschikt

is als slaapplaats (zie tabel).

In een aflevering van een Duinpan (het blad van de A.C.J.N. afd. Haarlem)

en in een aflevering in de Fitis in het afgelopen jaar stond een artikel-

tje over het gruttoproject van de Nederlandse Steltloperwerkgroep.

De bedoeling van dit project is het vergaren van kennis over Grutto’s

buiten het broedseizoen.De afgelopen decennia is er in Nederland vnl.

onderzoek gedaan naar de Grutto tijdens het broedseizoen.Pas de laatste

jaren is er onderzoek verricht naar de overwinteringsgebieden en de

pleister-en slaapplaatsen.
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Resultaten.

De tabel geeft een overzicht van de aantallen getelde Grutto's op de tel-

data in het afgelopen jaar.Onder de teldata wordt het aantal getelde

Grutto's bij resp. Spaarnwoude,Spaarndam,de Oosterbroekpolder en voor het

hele land aangegeven.Een horizontaal streepje (-) betekent dat gegevens

niet ontvangen zijn.

Conclusies.

De tabel is illustratief voor het aantalsverloop van de Grutto in Neder-

land. Begin maart worden de eerste Grutto's in Nederland gesignaleerd.

Geleidelijk loopt het aantal op tot alle volwassen Nederlandse en een te

verwaarlozen deel van de noordelijker broedende Grutto's in Nederland

aanwezig zijn.Deze Grutto's slapen verspreid over het hele land op (tij-

delijk) onderwaterstaande plaatsen.

Eind maart begin april bezetten" onze" Grutto's territoria terwijl de

"noordelijke" Grutto's al weer verdwenen zijn naar hun broedgebieden.

Het aantal Grutto's op de slaapplaatsen neemt af.

In juni neemt het aantal gemeenschappelijk slapende Grutto's toe tot

aantallen die hoger zijl dan in het voorjaar.Dit is niet verwonderlijk,

omdat het broedseizoen «waarin jonge Grutto's geproduceerd zijn,afgelopen is.

(even een zijspoortje: Jonge Grutto's onderscheiden zich in dé zomer van

volwassen vogels door het feit dat volwassen exemplaren ruien.Dit is te

zien aan het ontbreken van enkele slagpennen) .Deze Grutto's slapen dar.

verder van hun broedterreinen,omdat ze daar niets meer te zoeken hebben

en omdat vele in het voorjaar geschikte slaapplaatsen ongeschikt zijn

door een te hoge of te lage waterstand.

Begin juli trekken enkele Grutto's al weg naar West-Afrika.Waarschijilijk

hebben ze geen jongen meer waarvoor ze moeten zorgen,doordat het broed-

seizoen voor hen te vroeg is afgelopen.Dat kan twee oorzaken hebben.

Ten eerste:een vroeg begonnen en voorspoedig broedseizoen.Ten tweede:

een mislukt seizoen,waarin geen tweede legsel geproduceerd kon worden.

Eind juli begin augustus verzamelen Grutto's zich massaal om naar hun

overwinteringsgebieden te vertrekken.ln de Oostvaardersplassen zijn er

in augustus duizenden pleisterende en slapende Grutto's (15000 a 20000 ex.)

* Het aantal van 200 ex. is vrij onnauwkeurig,omdat op een gegeven moment

een nog niet eerder opgemerkte groep Grutto's uit het weiland opvloog

en binnen enkele seconden in het water neerstreek.

Teldatum 16-03 30-03 13-04 15-06 13-07 10-08

Spaarnwoude 127 109 45 200* 210 5

Spaarndam 60 41 1 0 0 0

Oosterbroekpolder - 22 21 6 - -

Landelijk 15374 2224 6019 - - -
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gezien op de kleinere (voorjaars) slaapplaatsen als Spaamwoude bevindt

zich dan een enkele Grutto.

Landelijk gezien slapen slechts enkele honderden Grutto's op de kleine

slaapplaatsen.

Ben maand later is nagenoeg iedere Grutto verdwenen naar onveiliger,

zuidelijker overwinteringsgebieden.Aldaar aangekomen banjeren ze in ge-

zelschap van verschillende exotische reigers,steltkluten e.d. rond

door de rijstvelden.

Wanneer het voorjaar nadert trekken de volwassen vogels terug naar Neder-

land,waar ze geteld kunnen worden door fanatieke vogelaars.

Het gruttoproject is een aardig voorbeeld van de samenwerking tussen de

VWGH en de ACJN.Ik hoop dat dit jaar meer VWG-ers meedoen,zodat ook op

andere plaatsen zoals bijv. Halfweg geteld kan worden.

De teldata voor 1985 zijn: 15 maart,29 maart, 12 april, 17 juni,2B juni en

12 juli.

Voor meer informatie kunt U bij ondergetekende of Fred Cottaar terecht.

Steve Geelhoed

Siriusdreef 10

6832 GW Arnhem
GRUTTO


