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Kleine Plevieren Charadrius dubius op de Meeuwen-

plassen

Jan van Ginkel

Op een heideven in Boswachlerij Schoonloo werden in 1999 diverse (deels suc-

cesvolle) nesten van Kleine Plevieren gevonden. De vogels bezetten plagstroken
die piasdras stonden, een bewijs voor de opportunistische vestigingswijze van

deze soort als broedvogel.

Biotoop
De Meeuwenpiassen liggen in het uiterste zuidoosten van Boswachlerij Schoonloo.

Het gebied omvat c. 50 ha en bestaat uit twee vennen met een brede pitruskraag, een

veenputtenveldje me* berkenopslag, enig wilgenstruweel, en voorts uit een zwak

golvend heideveld met hoogteverschillen tot c. Im. Het terrein wordt voor driekwart

omsloten doorbos en voor het overige door het bouwland van ‘Oud Orvelte’.

Door verandering in de waterhuishouding in de boswachlerij stonden de lage delen

van dit veld -ongeveer 50% van het gebied betreffend- de laatste winters langdurig
onder water. De grote hoeveelheden regen in de winter van 1998/99 en voorjaar
1999 zorgden voor een extra lange natte periode die veel vogels ten goede is geko-

men. Om een indicatie te geven van de kwaliteit van het gebied noem ik hier enkele

broedvogels van de laatste jaren: Waterral Rallus aquaticus (1), Watersnip Gallinago

gallinago (1), Zomertaling Anas querquedula (1), Geoorde Fuut Podiceps nigricollis

(3) en Dodaars Tachibaptus ruficollis (1). Gasten die één of enkele dagen op de

Meeuwenpiassen verbleven waren onder andere: Grauwe Gans Anser anser, Wilde

Zwaan Cygnus cygnus. KleineZwaan C. bewickii, Witgatje Tringa ochropus, Groen-

pootruiter T. nebulariaen Bosruiter T. glareola.

Enkele jaren geleden werd in de smalle noordwesthoek een hoeveelheid vergraste

heide geplagd. In deze vlakke, vrij natte maar tamelijk besloten hoek komen over het

algemeen weinig van de genoemde vogels voor en ook deKleine Plevier heb ik daar

niet waargenomen. Vorig jaar werd de heide in het brede open oostelijke stuk ge-

plagd. In dat gedeelte liggen enkele zandige kopjes met steilrandjes temidden van het

keizand, de voomaamse ondergrond van de Meeuwenpiassen. De eerste vier maan-

den van het jaar waren grote delenvan het opdrogende terrein bedekt met een moeri-

ge enkeldiepe modderlaag. Her en der staken er afgeschaafde randen en pollen

Broedde er in 1998 één paartje Kleine Plevier in een natte laagte op een braakliggen-

de akker aan het Oranjekanaal bij Orvelte, dit jaar waren meer paren actief op de

Meeuwenpiassen, zo’n drie kilometer noordelijker. Hoewel ik geen onderzoek heb

gedaan, heb ik toch wel zoveel van de vogels waargenomen dat het de moeite waard

is daarvan melding te maken.
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pijpestroo bovenuit. Aan de randen van de plassen lag veel aangespoeld plantenma-
teriaal. Eenmaal ingedroogd vormde de modderlaag een vlakte van verspeelde en

verkruimelde humus, waarop overal restanten van wortels en stengels doorkwamen.

Al snel liep de pijpestrootje uit.

Op ooghoogte van een Kleine Plevier was de kale grond dus vol reliëf en plantenma-
teriaal. De combinatievan de ‘kale’ grindrijke grond met de plas-drassigheid vormde

een uitstekendebiotoop voor de Kleine Plevier.

Broedactiviteit

Op 30 april ontdekten we de eerste vier Kleine Plevieren. Op 11 mei waren het er zes

die al duidelijk territoriaal gedrag vertoonden. Hun melodieuzeroep en zang waren

al van verre te horen. Op 13 mei vonden we een legsel van vier eieren (Foto). De

nestkom lag op een geringe verhoging -een zandige rand met pijpestroopollen tussen

twee plagbanen- in het indrogende terrein. Het ondiepe kuiltje was niet bekleed en de

eitjes hadden een bleekgele kleur die erg overeenkwam met de kleur van het omring-

ende zand. Ze waren vaag bruinrood gestippeld.

Op 19 mei troffen we weer drie paren aan en op 27 mei waren het er vier, het groot-

ste aantal waargenomen volwassen vogels. Hoeveel er daarvan ter plekke hebben

gebroed, weet ik niet omdat ik niet elke keer het terrein uitputtend wilde afzoeken

Foto. Nest met4-legsel vanKleine Plevier, Meeuwenpiassen,Boswachterij Schoonloo, 13 mei 1999

(Jan vanGinkel). Clutch with four eggs ofLittle Plover, Forestry ofSchoonloo, 13 May 1999.
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mei bleek het legsel van vier te zijn gepredeerd, gelet op de vondst van stukjes
eischaal in de directe omgeving van de nestkom. Zo’n 200 m verder vonden we een

legsel met twee eieren in een eveneens onbekleed kommetje van plantenwortels op

de ingedroogde modder. Deze eitjes waren donkerder en sterker gevlekt dan die uit

het legsel van vier. Op 30 mei troffen we een op dit nest broedende vogel aan die we

met rust lieten. Ook vonden we opnieuw een nest met vier eitjes. De eerste pullen
troffen wij op 13 juni aan. Het waren er drie, van hooguit een dag oud. Ze lagen

tussen dood plantenmateriaal tegen de grond gedrukt. Even later ontdekten we nog

twee pullen. Kleine Plevieren zijn nestvlieders en waarschijnlijk waren de jongen

afkomstig uit de eerder gevonden nesten. Het gedrag van de beide ouderparen was

fantastisch. Met groot vertoon van gebreken en klaaglijk gepiep trachtten ze de

aandacht van de jongen af te leiden. Daarbij buitelden ze soms letterlijk over dekop.
Ik ben een onervaren nestenzoeker en heb me dan ook verbaasd over de geweldige
schutkleur van de eierenen dejongen. Het is niet overdreven te stellen datje er bijna

op staat voordat je ze ontdekt, en dan nog op enkele meters van de plaats waar je ze

verwachtte. Zoiets leidt tot schroom en noopt tot de grootst mogelijke voorzichtig-
heid.

Op 15 en 23 juni hebben we het gebied ‘s nachts bezocht in verband met nachtactie-

ve broedvogels. De Kleine Plevieren blijken daartoe ook te behoren. Zowel hun

alarmroep als hun zang was veelvuldig te horen.

Tweede legsels?
Toen ik een maand later (15 juli) de Meeuwenpiassen weer bezocht, trof ik aan de

rand van het bouwland een drietal Kleine Plevieren aan bij een grote bult kippen-

mest, waar zij tussen de Witte Kwikstaarten Motacillaalba ijverig aan het foerage-
ren waren. Dit waren waarschijnlijk de inmiddels onafhankelijke jongen gezien de

vale tekening. De bulten kippenmest verschaften blijkbaar insecten in overvloed.

Op de heide was de watervlakte geslonken tot ongeveer eenderde van de oorspronk-

elijke omvang. Twee paar Kleine Plevieren waren met de waterlijn mee opgescho-
ven. Ze duldden elkaar tot op een afstand van 20-30 m en verjoegen elkaar onder

luid geroep. Opnieuw trof ik twee groepjes pullen aan van resp. drie en twee stuks.

Deze waren met de ouderparen volop in de weer, waarbij het opviel dat ze telkens

even kort onder moeders (?) rokken kropen. Toen ik wat dichterbij kwam, verdwe-

nen beide groepen in de begroeide randen van de plagvlakte. Het is mogelijk dat het

hier om tweede broedsels van dezelfde paren ging, maar die zijn zeldzaam op onze

breedtegraad. Waarschijnlijker is het dat het de jongen van paren waarbij eerdere

legsels verloren gingen. Kleine Plevieren kunnen namelijk tot maximaal vier legsels

(inclusief vervolg- en nalegsels) per jaar produceren (Glutz von Blotzheim et al.

1975).

Na mijn vakantie -begin september was ik weer terug- heb ik de Kleine Plevieren

niet meer op de Meeuwenpiassen aangetroffen. De ondergelopen geplagde heide was

helemaal drooggevallen en de grond volledig ingedroogd.
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Little Plovers Charadrius dubius at the Meeuwenplassen

Beheer

Waar ik in juni van schrok waren de fjordenpaarden (meer dan 15 stuks) die doorhet

terrein sjouwden. Door de nattigheid beperkt in hun routes, liepen deze dieren veel

door het broedterrein van de Kleine Plevieren. Overal stonden massa’s afdrukken

van hoeven. De nieuwsgierige dieren kwamen ook telkens op ons af, een reden om

niet of maar kort in het terrein te zijn vanwege dekwetsbare nesten. Zijn er volgend

jaar weer Kleine Plevieren (de vraag is of het gebied dan nog wel aantrekkelijk is

daar er alweer een groene waas van pijpestrootje over de vlakte ligt), dan stel ik de

terreinbeheerdertoch voor om de paarden later in te scharen. De aanwezigheid van

zo’nkudde komt de rust absoluut niet ten goede.

Ten slotte bedank ik Jan Grotenhuis, mijn partner Mieke en- niet in de laatste plaats-

mijn dochter Janneke met wie ik geweldig heb genoten van het eerste jaar waarin de

Kleine Plevieren een groterol speelden op de Meeuwenpiassen.

Summary:

In 1999Little Plovers were observed at the Meeuwenplassen, a fen surroundedby 50

ha of heathland in between coniferous forest and farmland. In the previous year, the

turf of a large part of the heath was removed. The exposed bare soil had become a

mudflat with pools because ofthe high water level in the winter of 1998/99and the

following spring. This newly created habitat proved to be very attractive to plovers.
From 30 April through 15 July Little Plovers were present with a maximum of four

pairs on 27 May. Nests were found on 13 May (C/4=clutch of four, predated by 27

May), an incomplete C/2 on 27 May and a C/4 on 30 May. Three one-day old chicks

and two older ones were discovered on 13 June. On 15 July two pairs were present,

accompanied by 3 and 2 young respectively; these were thought to have originated
from repeat layings. Three independent juveniles were foraging on a dung heap of

chicken’s manure on the nearby farmlandon 15 July.
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