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Foto: Jos Zonneveld  
 
Voor het vierde jaar op rij werd in mei 2019 een Morinelplevier in de Van 
Limburg Stirumvallei gesignaleerd. De vogel verbleef hier van 15 tot 23 
mei en werd door velen, waaronder Jos Zonneveld, gefotografeerd. In de 
voorgaande jaren werden op deze plaats meerdere vogels bij elkaar 
gezien. Op de foto gaat het waarschijnlijk om een mannetje al is de vogel 
nog niet volledig in zomerkleed. Evenals bij de franjepoten is het 
mannetje fletser van kleur dan het vrouwtje, omdat hij de eieren uitbroedt 
en over de jongen waakt. 
Deze prachtige plevier vertoont weinig schuwheid, ook in het 
broedgebied. Dat wordt vaak toegeschreven aan de eenzame toendra’s en 
kale hoogvlaktes waar deze soort broedt. Veel mensen zien ze daar niet. 
Maar waarom andere soorten, die daar ook broeden wel schuwheid 
vertonen, is dan niet duidelijk. 
Spectaculair was de ontdekking in 1961 van broedende Morinelplevieren 
in Oostelijk Flevoland en de NO-polder. Tot 1969 werden hier jaarlijks 
enkele broedgevallen vastgesteld. In die periode verschenen voorafgaand 
aan het broedseizoen groepen van vele tientallen vogels op de kale velden 
bij Lelystad. 
Vaker dan in het voorjaar zien we de Morinelplevier tijdens de 
najaarstrek. Soms is een Morinelplevier te zien tussen de Kieviten die 
komen rusten op een geïnundeerd stuk bollenland. Wat vaker, en dan 
vooral in september, wordt een overvliegende vogel of een groepje vogels 
gesignaleerd. De meeste Morinelplevieren overwinteren op de 
hoogvlaktes van Spanje en in de half-woestijnen van Noord-Afrika. 
Jelle van Dijk 
 




