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Kleine Plevier Charadrius dubius met kuikens op een
dak in Hollandscheveld
Marinus Kuik
In juli 2015 is in Hollandscheveld op een plat dak een alarmerende Kleine Plevier
met vier kuikens waargenomen. Een broedgeval op een dak was nog niet eerder uit
Drenthe gemeld.
Begin juli 2015 zag ik plevieren die in paniek over mijn terras vlogen. Van achter een
schutting werd op een mastieken plat dak het getjilp van kuikens gehoord. Na raadpleging van vogelboeken en internet bleek het om Kleine Plevieren met jongen te
gaan. Aanvankelijk werden vier kuikens bijeen gezien. Een verkleumd nat kuiken
werd in een steeg aangetroffen, in huis gehaald en na te zijn opgewarmd en gevoerd
met fijngeprakte vlees-buffalo’s, twee uur later weer losgelaten. De volgende ochtend
was het echter dood. Op 11 juli kon een van de oudervogels met twee kuikens gefotografeerd worden, daarna zijn de kuikens niet meer waargenomen.
Het nest heeft vermoedelijk op een hoger met grind bedekt plat dak van EP-Kuik gelegen. De kuikens zouden dan enkele m lager op het mastieken dak terecht zijn gekomen en het kuiken in de steeg is nogmaals enkele meters om laag gevallen. Op dat
platte grinddak hebben voorheen ook jaren achtereen Scholeksters Haematopus
ostralegus gebroed. Die Scholeksters werden geregeld opgejaagd door kraaien en
verhuisden naar het lager gelegen mastieken dak of naar de grond. Dit zou ook bij de
Kleine Plevieren het geval kunnen zijn geweest.
De kuikens op de foto’s van 11 juli zijn naar schatting 15 dagen oud. Die zouden dan
eind juni geboren zijn en met een broedtijd van ongeveer 25 dagen zijn de eieren dan
begin juni gelegd. Na 11 juli is niets meer van de kuikens vernomen. Ze kunnen ter
plaatse dood zijn gegaan of onder begeleiding van (een van) de ouders naar een andere plek getrokken zijn, waarschijnlijk op de begane grond.
Met dank aan Sander Vos die de melding doorgaf, zodat het aan de vergetelheid kon
worden onttrokken.
Elders in dit nummer wordt ingegaan op het broeden van Kleine Plevieren op daken.
Summary: Kuik M. 2015. Little Ringed Plover Charadrius dubius with chicks on
roof. Drentse Vogels 29: 65-66.
A pair of Little Ringed Plovers was observed on a flat roof in the company of four
chicks. One chick fell off the roof and chilled. After having been warmed by the author and fed with chopped meet-buffalo’s, it was released. The next morning however
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it was found dead. On 11 July the two chicks of around 15 days observed the last
time on the roof. It is unknown wether they survived.
Adres: Het Hoekje 17, 7913BA Hollandscheveld.

Een van de adulte Kleine Plevieren met twee kuikens op een dak in Hollandscheveld. 11 juli 2015 (M Kuik).
One of the parents with two chicks on the roof.
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