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De Kleine Plevier in de A.W. duinen in 1971

Opvallend was dit seizoen het grote aantal mannetjes in baltsvlucht, dat op ver-

schillende punten werd gesignaleerd en dat tot diep in het seizoen een veel be-

tere bezetting deed verwachten. Wij kregen dan ook de indruk, dat vele aanwezige

vogels óf niet tot broeden kwamen óf ten slotte naar andere terreinen uitweken.

Over de oorzaken ervan kunnen wij slechts gissen.

De ook in 1970 reeds bestaande twaalf speciaal voor Kleine Plevieren aangelegde

grintstukjes werden onderhouden, maar er werden geen nieuwe stukjes aangelegd..

Het resultaat van 1970 - vijf bezet van de twaalf - was hiertoe mede een gerede

aanleiding. Ook in 1971 kwamen wij niet hoger; vijf - deels andere stukjes van

de twaalf werden weer bezet.

Een extra tegenvaller was daarbij, dat de broedresultaten van deze vijf stukjes

bovendien nu nog heel slecht waren, veel slechter dan het algemeen gemiddelde.

Van de 19 op onze stukjes gelegde eieren kw'amen er slechts drie goed uit, dus

een verlies van ca. 84%, Het algemeen gemiddelde lag weer op hetzelfde niveau

als de laatste jaren steeds het geval was: 1971 - 47%, 1970 - 46%, 1969 - 42%,

1968 - 48%.

Voor een eventuele konklusie, dat de predatiedruk op legsels op de kunstmatige

stukjes veel hoger dan gemiddeld zou zijn, is het evenwel nog te vroeg.

In 1970 bijv. kwamen van 20 op deze stukjes gelegde eieren 19 goed uit, dus

De slechte kwaliteit van het laag-staande rivierwater veroorzaakte, dat geduren-

de het gehele broedseizoen weinig water in voorraad kon worden gehouden en dat

zowel langs de kanalen als in vele geulen grote oppervlakten kale gronden ter

beschikking stonden. In vroegere jaren betekende een dergelijke situatie een

duidelijke stimulans voor de Kleine Plevier om in grotere aantallen tot broeden

te komen. In 1971 heeft dit blijkbaar niet kunnen helpen om de al jaren teruglo-

pende getalsterkte van deze soort wat op peil te houden.

Hoewel er bizonder geconcentreerd op de plevieren werd gewerkt, konden wij niet

meer dan 28 broedsels vaststellen, afkomstig van ruw 20 broedparen. Dit betekende

een voortzetting van de hardnekkige en vrij gelijkmatige teruggang van gemiddeld

17% per jaar sinds 1968. Wij herhalen nog enige cijfers:

1968 49 broedsels

1969 59 ”

1970 32 ”

1971 28
”
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slechts % verlies. Het is intussen wel zo, dat een der stukjes zich mag verheu-

gen (?) in een grote belangstelling van roestende Zilver- en Mantelmeeuwen.

Onnodig te zeggen, dat dit wel eens tot een hogere predatie kon bijdragen.

Het onderhoud van de stukjes vergt veel werk, omdat de kale grond veelal snel

door de omringende vegetatie overwoekerd dreigt te worden. Jammer is het, dat

vrij veel extra werk wordt veroorzaakt door schade door voertuigen. In een natuur-

gebied als de A.W. duinen zou het gebruik van voertuigen buiten de verharde wegen

overal tot het uiterste beperkt moeten worden. Wij staan hier hoofdzakelijk tegen-

over de gemakzucht van de moderne mens, die zich bepaald niet uitsluitend in ons

duingebied manifesteert.

Over de belangstelling van de in het duin zelf geboren plevieren hadden wij in

1971 niet te klagen. Van de 14 gekontroleerde SS waren er met zekerheid acht in

het terrein geboren en wel in de volgende jaren:

1963 (!) 1

1967 1

1968 3

1969 2

1970 1

Als gebruikelijk kwamen wij bij de ?9 minder

van dergelijke bekenden tegen; er was in 1971

een vogel geboren in 1 967 en een van 1970.

Geleidelijk zal de kans op dergelijke terugvangsten wel wat minder worden, daar

de aantallen geringde pulli van jaar tot jaar verminderen, In 1971 konden er -

ondanks alle speciale aandacht - nog maar 52 worden geringd, in 1968 waren dat

er nog 94» Totaal beloopt het door ons geringde aantal pulli plevieren in de loop

der jaren intussen al 465, tesamen met 104 volwassen geringde vogels dus

geringde Kleine Plevieren.

Eén der ?$, die wij in 1971 nog kontroleerden, droeg een Belgische ring. Zij was

op de nazomertrek in juli 1969 in Oost-Vlaanderen geringd en bleek nu in ons ge-

bied broedvogel te zijn.

Uiteraard sluit een en ander niet uit, dat de vogel zeer wel in onze omgeving
S

geboren kon zijn. >

F.J. Vlaanderen-Daatselaar
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