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Kievit een echte cultuurvolger!

We planten steeds 16.50 meter breed en slaan dan twee meter over om

daarover later tussen de bollenvakken door te kunnen rijden. Tot mijn

verbazing gingen ze rustig verder op de plek waar ik de eieren had

neergelegd. Ik ben er later diverse keren overheen/langs gereden,

natuurlijk zorgend dat er niets geraakt werd. Binnen twee minuten

zaten ze gewoon weer op de eieren. Ze zijn allemaal uitgekomen en dat

was een leuk gezicht. Minder leuk was dat eksters en kraaien steeds

Marianne Willems stuurde de redactie een bijdrage met de vraag of het

misschien iets voor in de Fitis kon zijn? Een bekende van haar is

bollenkweker in de Velserbroek. Op zijn perceel broeden Kieviten tussen

de bollen. Is dat zo bijzonder? Nee dus, maar broeden tussen lelies, een

behoorlijk hoog gewas, misschien toch wel. Veel meer bijzonder is dat

de teelt van lelies met veel machinale inzet gebeurt en de vraag is hoe

een weidevogel (van oorsprong) daarmee omgaat. Ook het plaatsen van

windschermen langs de bollenpercelen, die bovendien steeds verplaatst

moeten worden, is, midden in de broedperiode, een ingrijpende zaak. De

bollenkwekerschrijft:

”In mei 2008 plantten wij lelies buiten, waarvoor een grondbewerking

plaats vindt door de grond te spitten met een machine achter de

trekker. Toen ik daar mee bezig was zag ik op ‘t land eerst twee, toen

drie, en uiteindelijk vier kieviten die op eieren zaten, zo midden op ’t

land. Op het moment dat ik met de trekker in de buurt kwam werden ze

onrustig en vlogen steeds laag over me heen.”

Kievitkuiken (l) ontmoet roerige omgeving (r).

“Om voor hen te redden wat er te redden viel heb ik voorzichtig met

mijn handen onder de eieren geschept zodat het zand ook meeging en ze

neergelegd op een plek waar bewerking had plaatsgevonden en

waarvan ik wist dat er op die plaats geen leliebollen geplant zouden

worden.
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probeerden de kuikens te pakken, maar er werd flink verdedigd door de

Kieviten gezamenlijk; zelfs die nog op de eieren zaten kwamen eraf om te

helpen. Een mooi gezicht."

Hier is weinig aan toe te voegen, hoewel je de vraag kunt stellen of er

een slimmere of betere methode te bedenken is om zowel bollentelerals

Kievit te helpen?


