Bij de poot

Goed gruttojaar
door Mario Huizinga

In het weekend van 13 en 14 februari stond ik nog
op het ijs in de ondergelopen uiterwaarden. Daarna trad de dooi in met een krachtige zuidenwind.
Dan weet je dat de grutto’s weer in aantocht zijn.
Normaal moet ik dan dagelijks naar Everdingen,
maar als de Everdingerwaard onder water staat,
wijken de grutto’s uit naar de Goilberdingerwaard.
En inderdaad, op 17 februari kon ik R5BBYY aflezen in de Goilberdingerwaard. Dat was dit jaar ex
aequo de vroegste gruttoaflezing in Nederland.
R5BBYY is in 2013 in Weverwijk (bij Meerkerk) geringd door Astrid
Kant. Astrid is al bijna 30 jaar de drijvende kracht achter de bescherming van grutto’s in de Vijfheerenlanden. R5BBYY was voor
mij een leuk weerzien: ik had hem in 2015 al gezien in de Everdingerwaard. En nog leuker, in februari 2018 zag ik hem in Santa
Amalia. Dat is een klein dorpje in de Spaanse Extremadura, waar
duizenden grutto’s elk voorjaar opvetten in de rijstvelden, voor
ze doortrekken naar Nederland om te broeden. De wereldberoemde zendergrutto
Amalia
is genoemd naar dat van
dorpje.
Ik was
Begrenzing van
het waarnemingengebied
de NVWC
binnen
waarneming.nl.
De titel “tussenGroningen
Lek en Linge”
daar in 2018 als
vrijwilliger
voor de Rijksuniversiteit
dekt
dus
niet geheel de lading, want ook een strook
(RUG) om ringen
af te
lezen.
boven de Lek en onder de Linge tellen we mee.
Januari
Tabel 1: In de weken na 17 februari nam het aantal grutto’s in de
Goilberdingerwaard
toe tot
piek van
476 op 13 maart: zowel
of horen, vooral in april
eneen
mei.
Rouwkwikstaarten
worden
qua piekdatum
als piekaantal
heel
gemiddeld.
de laatste
jaren zelden
gezien; één
vrouwtje
yarellii op 12 april in de
Everdingerwaard door Jeroen Brandjes.
Het zijn voornamelijk de
trektellers die een overvliegende duinpieper weten te scoren. Deze
Tabel 1
soort wordt niet elk jaar gezien, maar in 2019 wel tot drie keer

Bijschriften bij foto’s:
1: Valdetorres op 23 maart in de Goilberdingerwaard
2: R5BBYY op 17 februari in de Goilberdingerwaard
3: De route van zendergrutto Valdetorres
4: R5BBYY toen hij in 2013 werd geringd. Astrid Kant
5: Mario maakt kennis met pas geringde grutto. Astrid Kant
6: Astrid Kant met pas geringde gruttokuikens
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In totaal lazen Jouke Altenburg en ik tussen half februari en half
april 106 verschillende grutto’s af in de Goilberdingerwaard en later
ook Everdingerwaard. De meeste daarvan zijn door Siebe Bonthuis
geringd in Houten. Verder uiteraard veel grutto’s van Astrid Kant,
maar ze kwamen ook uit Frankrijk, IJsland en Spanje.
Op 23 maart zag ik NWW/WY(A) in de Goilberdingerwaard. Dat is
zendergrutto Valdetorres, die een maand eerder in de Extremadura
was geringd en van een zender voorzien. Helaas is de zender er half
april mee gestopt. Valdetorres was toen in de omgeving van Zwolle,
mogelijk heeft ze daar ook gebroed.
Voorjaar 2021 was ‘te nat en te koud’, maar niet voor de grutto. Door
de weersomstandigheden konden boeren pas eind mei grootschalig beginnen met maaien, dat is een maand later dan ‘normaal’.
Bovendien was er meer dan voldoende voedsel voor gruttokuikens.
Astrid heeft hierdoor het recordaantal van 55 gruttokuikens kunnen
ringen, die bovendien in uitstekende conditie waren. Kortom: eindelijk weer eens een goed gruttojaar!
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