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De lotgevallen van een aantal Kievitlegsels in

het voorjaar van 1961

Door D. Dekker

Het terrein van onderzoek is een weidegebied, ingesloten door het

dorp Westzaan en de Nauernase Vaart, met als zuidgrens de kron-

kelende Westzanerdijk, die dit laaggelegen gebied van natte weilanden

met vele sloten scheidt van de IJpolders.
De oppervlakte bedraagt 350 ha. Hiervan bestaat 60 pet. uit weiland

(grasland voor het vee) of hooiland. Het overige deel bestaat uit wa-

ter en rietland. In een gedeelte van dit gebied (plm. 80 ha) werd het

zoeken en rapen van kievitseieren niet toegestaan. De betrokken boeren

verklaarden zich bereid geen vergunning voor het betreden van het

land te verstrekken, terwijl de heer Crok het terrein dagelijks bewaakte

vanaf 12 maart.

In de aangrenzende weilandenwerd wel geraapt tot 12 april. De nesten

die we daar na de raaptijd vonden gebruikten we als vergelijkingsma-
teriaal met de vroege legsels in ons proefgebied.

Methode van onderzoek

De bewaker zocht en vond bijna dagelijks de nieuwe legsels, nodig voor

ons onderzoek. Hiervan noteerden we de volgende gegevens:

a. op een kaartje van het gebied de juiste plaats van het nest;

b. de dag waarop het legsel voltallig was (3e of 4e ei) en de kievit

kennelijk met het broeden begonnen was.

Tijdens de broedperiode werd het nest dagelijks gecontroleerd. Meest-

al echter alleen door, met de kijker, na te gaan of de kievit nog broe-

dend aanwezig was. Dit om verontrusting zoveel mogelijk tegen te

gaan en het broeden normaal te laten verlopen.
In de week waarin we de jongen verwachtten kwamen we om de twee

dagen bij het nest. totdat de eieren aangepikt waren. Daarna was er

een dagelijkse controle, opdat we precies zouden weten hoeveel jongen
er uitkwamen en op welk tijdstip.
We weten dus van elk nest hoeveel eieren er gelegd zijn, hoeveel

jongen het nest verlaten hebben en het aantal broeddagen. De ver-

kregen gegevens zijn hieronder gerangschikt in perioden van zeven

dagen. De eerste periode begint op de dag, waarop wij het eerste

Het hier volgende verslag geeft enige resultaten van het begin van een

onderzoekje naar het lot van vroege legsels van de kievit in de Zaan-

streek. Als „vroeg” willen we dan die legsels beschouwen, die vóór

het sluiten van de raaptijd (12 april) reeds bebroed worden.

Aanleiding tot dit onderzoek is geweest de bewering, dat vroege broed-

sels weinig of geen kans van slagen hebben tengevolge van strenge

nachtvorst e.d. Een bewering echter, die o.i. niet bewezen is! Op initia-

tief van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels zijn

we in het voorjaar van 1961 begonnen met het in het veld verzamelen

van gegevens, in samenwerking met de Vogelwacht „Zaanstreek” en

de vaste bewaker van „Vogelbescherming”, de heer C. J. Crok.
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voltallige legsel van een broedende kievit gevonden hebben (24

maart).

In de daarop volgende perioden vermeld ik alleen het aantal nieuw

gevonden legsels en de resultaten hiervan bij het uitkomen der eieren na

drie tot vier weken.

In totaal zijn er zeven volledige legsels geheel verdwenen. Twee uit de

serie van de eerste periode (24 t/m 30 maart) en vier uit de serie van

de 2e periode (31 maart t/m 6 april). Ook uit de serie legsels van de

derde periode verdween er tenslotte één. Al deze eieren zijn waar-

schijnlijk geroofd. In ieder geval zijn ze spoorloos verdwenen uit nesten

die bebroed werden. Ze zijn dus niet tengevolge van slechte weers-

omstandigheden of doordat de oude vogels het nest verlieten, verloren

gegaan.

Uit de serie van de 3e periode is tenslotte één legsel niet uitgekomen.
Nadat zij vijf weken lang bebroed waren, hebben we deze eieren ver-

wijderd. Waarschijnlijk waren ze onbebroed; we konden er n.1. niets

in vinden, ook niet het begin van een kiemontwikkeling.

VoorLopige conclusie

Bekijken we de hierboven vermelde gegevens, dan kunnen we het vol-

gende opmerken:
Het voorjaar van 1961 heeft, wat de weersomstandigheden betreft,

zeker geen aanwijsbare ongunstige invloed gehad op het broedverloop.

Vrijwel alle eieren zijn normaal uitgekomen, hoewel er zéér koude

aprildagen geweest zijn, met hagel en regen.

Willen we over het broedverloop in het algemeen echter iets meer

kunnen zeggen, dan verdient het aanbeveling met dit onderzoek door

te gaan totdat we allerlei weertypen meegemaakt hebben.

Eveneens belangrijk is, wat er gebeurt met de jongen, nadat deze het

nest hebben verlaten. Het is moeilijk, zo niet vaak onmogelijk, om

deze na enkele dagen nog terug te vinden. Ze zwerven daarvoor te

ver weg en weten zich vaak meesterlijk te verstoppen.

Als we nog eens enkele jonge kieviten terug vonden, wisten we niet

bij welk nest ze behoorden, omdat we ze niet durfden te ringen als

nestjong van nog geen dag oud.

Toch zullen we, als we meer willen weten over het verloop van vroege

kievitlegsels, een oplossing moeten vinden om te weten te komen, wat

er met deze jonge vogels gebeurt. Vooral ook omdat juist deze, als zij

vroeg geboren worden, het meest van ongunstige weersinvloeden te

lijden zouden hebben.

Het adres van de schrijver luidt: D. Dekker, Zaanweg 22. Wormerveer.

volt. legsel met totaal aantal aantal hiervan

Periode van 4 eieren/3 eieren eieren uitgek. jongen

24 maart t/m 30 maart. ...

6 1 27 19

31 maart t/m 6 april .
...

16 4 76 61

7 april t/m 13 april ...

12 I 51 41

14 april t/m 20 april
...

3 1 15 15

21 april t/m 30 april
...

7 0 28 28

begin mei
...

7 1 31 27

51 8 228 191


