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Geslaagde broedpoging van Kluten Recurvirostra avosetta op

de vloeivelden van Nieuw-Buinen

Jannes Santing

Successful breeding attempt of Avocets Recurvirostra avosetta

on a sewage farm at Nieuw-Buinen

Op 2 juni werden nog slechts twee Kluten aangetroffen en een nest met twee eieren. Van de

inhoud van de andere nesten werd niets teruggevonden. Tijdens een kort bezoek op 9 juli was er

een adulte Kluut die luid alarmeerde, tezamen met één bijna vliegvlug jong. Op 11 augustus
werden een adulte, alarmerende Kluut en twee vliegvlugge jongen gezien.
De oorzaak van het mislukken van de overige vijf nesten is niet bekend. Het betreffende stuk

dijk is vanuit twee richtingen goed toegankelijk voor mensen en predatoren. Aan één kant van de

dijk liep een lage afrastering van schapengaas, precies bij het geslaagde nest (toeval?). Zelf heb

ik geen predatie door Kokmeeuwen op nesten van Kluten gezien, maar ze zijn daar zeker toe in

staat (Glutz von Blotzheim el al. 1977), Een tweede binnendijk, die wel geheel door water wordt

omgeven, zou een stuk veiliger zijn geweest. Maar dat vonden de Kokmeeuwen ook; hier werden

maar liefst 1684 nesten geteld, vermoedelijk de reden dat de Kluten geen plek konden vinden op

de veilige plek.

Summary:

After Avocets attempted to breed at Nieuw-Buinen (52°57’N, 6°55’E) in 1992 and 1993 (both
times not successful), another attempt was made in 1996 with six pairs laying eggs (lx 2, 2x 3

and 3x 4 eggs, not necessarily completed clutches). A single pair raised two young. Five other

nests failed during the egg stage, but the reason remained unknown. This site is the only one in

Drenthe where Avocets breed.
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Adres: De Gloep 2, 7875 AJ Exloo.

Nadat Kluten Recurvirostra avosetta in 1992 en 1993 mislukte pogingen tot broeden hadden

ondernomen op de vloeivelden van Nieuw-Buinen {Santing 1994), was hel in 1996 raak.

Op 16 mei werden tijdens de jaarlijkse telling van Kokmeeuwen Larus ridibundus en Visdiefjes
Sterna hirundo 12-13 Kluten aangetroffen in het zuidoostelijke deel van de vloeivelden. Dit

betrof hetzelfde compartiment als in 1993. Er werden zes nesten gevonden met resp. lx twee, 2x

drie en 3x vier eieren per nest. In tegenstelling tot 1993, toen de nesten in vrij hoog gras lagen

en daardoor werden verkoepeld, lagen de nesten nu op nagenoeg kale grond. De nestplaats
betreft een binnendijk die aan beide kanten door water is omgeven. Het 4 m brede dijklichaam
was kort tevoren gerestaureerd, vandaar de kale grond. De afstand van de nesten tot het water

bedroeg ongeveer 1.5 m. De nesten lagen 30-40 cm boven het waterpeil. De nesten lagen

verspreid op de dijk over een strook van c. 50 m. Hier werden tevens meerdere nesten van

Kokmeeuwen gevonden.
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Foto Broedplaats Kluten, Vloeivelden Eerste Exloêrmond, 20 mei 1993 (Jannes Sanling)

Foto Nest Kluut. Eerste Exloêrmond, 20 mei 1993 (Jannes Santing).


