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De goudplevier
 

'Die baltsroep, die zo weemoedig klinkt
in dat open landschap. Dat is zo
prachtig.'
Foto Anne Geene

Broeden doet de goudplevier al
heel lang veel noordelijker, in
Scandinavië en Siberië, maar in
deze tijd van het jaar komen ze nog
naar Nederland. Wilsterflappen -
Joop Jukema deed het graag - is
gelukkig voor hen verboden.

DOOR CASPAR JANSSEN

 

'Ja, ze danken hun naam aan de
kleur van hun mantelveren, die
goudkleurige spikkels hebben. Een
geweldig gezicht als je ze in de
lucht ziet, in groepen, maar ook als
ze in het veld zitten, om te
foerageren, zoals in deze tijd van
het jaar. In Friesland en Groningen
zie je ze nu volop, in de weilanden,
vaak samen met kieviten, op zoek
naar regenwormen.

'De goudplevier is al in de jaren
dertig van de vorige eeuw als
broedvogel uit Nederland
verdwenen, vanwege het afgraven
en de ontginning van onze
hoogveengebieden. Ze zijn hier
simpelweg hun broedbiotoop

kwijtgeraakt, en zijn nu
aangewezen op de noordelijke
broedgebieden, in Scandinavië en
Rusland tot Noord-Siberië.

'Maar in deze tijd van het jaar
komen ze hier in grote groepen om
aan te sterken voor de trek naar het
zuiden, naar hun
overwinteringsgebieden. Zodra hier
de winter invalt vertrekken ze naar
Frankrijk, Spanje en Portugal, al
blijven sommige goudplevieren in
zachte winters hier. In het vroege
voorjaar komen ze hier weer terug.
Dan eten ze opnieuw vier tot zes
weken bij, en ze wisselen van
winterkleed naar 'prachtkleed', hun
broedkleed, waardoor ze het traject
naar hun broedgebieden kunnen
afleggen.

'Toen ik jong was, had ik al een
grote passie voor het rapen van
kievitseieren. Pas later kwam ik in
aanraking met goudplevieren, toen
mijn vader vertelde over het
wilsterflappen. Wilster is Fries voor
goudplevier, flappen betekent
vangen. Wilsterflappers waren
mensen die voor hun broodwinning
goudplevieren vingen. Die
goudplevieren gingen naar de
poelier of werden geëxporteerd
naar Engeland. Het vlees gold daar
als delicatesse.

'Wilsterflappen was toen, begin
jaren zeventig, al een uitstervend
beroep, maar ik was er direct door
gegrepen. Die oude mannetjes met
hun klompen en petten, die daar in
de kou stonden te wachten en te
hopen op een groep goudplevieren.
De spanning en de emotie op het
moment dat ze in het vizier waren,
en ze met fluitjes contact legden
met die vogels. Op de grond
stonden lokkunstvogels,
goudplevieren, en er lag een
gecamoufleerd net. Met die fluitjes,
waarmee ze goudplevieren
nabootsten, gaven ze dan het
signaal aan die vogels: hier is het
goed foerageren. Soms liet zo'n
groep zich leiden door die fluitjes.
Dan was het zaak om ze te laten

landen op dat net en om dat net
precies op tijd over te halen. Een
fractie te vroeg of te laat
betekende: geen inkomsten.

'Het wilsterflappen voor consumptie
werd in 1978 verboden. Maar ik
had de smaak te pakken. Voor
wetenschappelijk onderzoek mocht
het nog wel. Ik heb me toen gestort
op het ringen van vogels.
Doordeweeks was ik
aardappelboer, maar als ik maar
even de kans kreeg was ik met
goudplevieren in de weer. Ik kreeg
ook steeds meer interesse in de
biologie van de vogel en ging
samenwerken met wetenschappers
van de universiteit van Groningen.

'Door dat ringonderzoek leerden we
waar 'onze' goudplevieren
overwinterden en waar hun
broedgebieden waren. Ik woog de
dieren ook, zo kon je zien dat ze
steeds zwaarder werden in de
periode tot december, als ze weer
doortrokken. En ik volgde de rui.
Als de goudplevieren hier in
september komen, zijn de vleugels
afgesleten of afgebroken en de
vleugelpennen verkleurd. Hij moet
dus nieuwe veren. Door het
aanbrengen van een soort verf aan
de binnenkant van de vleugels
konden we exact bepalen hoe de
rui zich in een jaar had ontwikkeld.
Zo ontdekten we dat de Europese
goudplevier een totaal ander
ruisysteem heeft dan de
Amerikaanse goudplevier, zijn
familielid. Die Amerikaanse
goudplevier legt veel grotere
vliegafstanden af dan de Europese
soort. Het moment en de manier
van ruien houdt dus waarschijnlijk
verband met vliegafstand.

'Ik ben meerdere malen in de
broedgebieden geweest, in Siberië,
op IJsland, in Noorwegen, in de
toendra's en de plateaus in de
hooglanden. Dat is zo prachtig. Die
baltsroep, die zo weemoedig klinkt
in dat open landschap. In die
broedgebieden, in hun zomerkleed,
zijn de goudplevieren op hun
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mooist, vooral de mannetjes. Van
onderen gitzwart, van boven
goudgeel. En dan die opvallende
witte band aan de zijkanten. Een
geweldig contrast. Hoe mooier je
bruidskleed, hoe aantrekkelijker je
bent, is de veronderstelling. Uit
Engels onderzoek blijkt dat de
donkerste mannetjes paren met de
donkerste vrouwtjes. En donker
staat dan vermoedelijk voor
vitaliteit.

'Maar het contrast heeft
waarschijnlijk ook te maken met het
landschap. De goudplevieren
komen naar het arctische gebied
als er nog sneeuw ligt. Die sneeuw
wordt afgewisseld met sneeuwvrije
plaatsen, waardoor je in die
toendra's een sterk zwart-witeffect
krijgt. Het contrasterende kleed is
een aanpassing van de goudplevier
aan dat landschap, zo
veronderstellen biologen. En
inderdaad: als je daar rondloopt,
zie je dat de goudplevier als het
ware wordt opgenomen in het
gebied. Zo heeft dat contrastrijke
zomerkleed twee schijnbaar
tegengestelde functies:
camouflage, in verband met
predatoren, en juist opvallendheid,
met het oog op intieme
ontmoetingen met soortgenoten.

'Ik zie de goudplevier in Nederland
niet meer zo snel terugkeren als
broedvogel. Vogels schuiven juist
steeds meer naar het noorden op,
vanwege de klimaatverandering.
Wel heb ik me ook weleens
afgevraagd: waarom broeden
goudplevieren, en andere
steltlopers, niet zuidelijker? Dat
scheelt vliegtijd. Bovendien: in het
arctisch gebied ligt nog sneeuw en
ijs als ze er aankomen. Maar het
systeem zit geraffineerd in elkaar.
Op het moment dat de
goudplevieren hun eieren leggen,
en die kuikens uitkomen, is er juist
daar, in het noorden, een enorme
hoeveelheid voedsel. Bovendien is
het er lang licht, ze kunnen dus
continu naar voedsel zoeken. Zo
zie je maar: niets gebeurt bij
toeval.'

Joop Jukema (72) is boer. Hij deed
en doet, in samenwerking met
wetenschappers van de

Rijksuniversiteit Groningen,
veldonderzoek naar goudplevieren,
rosse grutto's en kemphanen.

De goudplevier

Pluvialis apricaria

Status Voormalige broedvogel.
Doortrekker in grote aantallen. In
Nederland vooral in het voor- en
najaar.

Broedbiotoop Toendra's,
hoogvenen en hooglanden.

Voedsel Insecten, wormen,
garnalen.
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