Kweek ervaring met de kluut ( Recurvirostra avosetta)
Het kweekseizoen 2008 ben ik met 5 koppels kluten begonnen. Alle koppels had ik samen in
een volière zitten met een afmeting van 6 x 9 m en 3 meter hoog. De volière is aangeplant met
diverse beplanting o.a. een perenboompje, bamboe, gele lis en veel gras en onkruiden.
Behalve de kluut vliegen er een koppel zanglijsters, ringmussen en kuifmezen in.
De kluut is een waad vogel en heeft dan ook de beschikking over een vijver van plm. 5m2
welke met regelmaat doorgespoeld wordt met vers water.

deel van de volière

De kluten beschikken het hele jaar door over voldoende Lundi Premium. Als afwisseling
krijgen ze bufflo’s , meelwormen en als ik er geschikt aan kan komen kleine visjes. In de
zomer tijd krijgen ze meer levend voer als ‘s winters. Ik probeer hun dieet zo gevarieerd
mogelijk te houden en het gedrag met name van de hanen in de gaten te houden dat ze niet te
veel eiwitten krijgen. De vogel mag zich niet vervelen daarom strooi in het aanvullend voer
door de volière zodat ze dit moeten zoeken. En bijkomend voordeel hiervan is dat er ook wat
in het water komt en de vogels zijn dan ook bijna de hele dag in de weer om de bodem van de
vijver door te zoeken naar een lekken hapje. Om deze reden heb ik dan ook een laagje zand op
de bodem van de vijver liggen. Het is een mooi gezicht om naar de vogels te kijken ze zijn
dan ook de hele dag bewegelijk en in de weer.
In maart 2008 had de vogels in goede conditie en ze begonnen met het draaien van
nestkuiltjes in de grond en het verzamelen van stootjes en plantafval om het nest te bekleden.
Eind maart had ik het eerste ei. Dit jaar heb ik bewust voor natuurbroed gekozen en de eieren

mooi laten liggen kijken wat er van komt. Het was wel spannend wat de weersinvloeden heb
je niet in de hand. Alle 5 koppels hebben wat gedaan. van 2 koppels heb ik de eieren toch weg
gehaald omdat deze koppels de verkeerde plek kozen om te broeden. Bijvoorbeeld in het
looppad naar het binnen hok waar de lundi staat. Dit werd een voortdurend gevecht met de
vogels die er langs wilden. De vogels konden niet rustig broeden. De eieren heb ik
weggehaald en het nest opgeruimd. De eieren weg gegeven aan een vriend die ook en koppel
kluten heeft. Een koppel was in een dusdanige conditie dat ze in totaal 9 eieren gelegd hebben
verdeeld over 2 rondes. Beide rondes heb ik weg gehaald om boven staande reden.

De paring is een
fascinerend spel.
de pop ligt als
een plank op het
water en de haan
draait er een
aantal rondjes
erom heen en
spat met water
en wast zichzelf
en de pop. naar
verloop van tijd
zie de haan
balancerend op
de pop.

De kluut beschermt zijn nest met de eieren en na 3 eieren gaat hij broeden. De eerste eieren
liggen bijna een week nagenoeg onbeschermd open en bloot in het nest. Dan maar hopen dat
je geen plens buien krijgt. Ik heb er dan ook bewust voor gekozen om geen maatregelen te
treffen om het nest te beschermen tegen weersinvloeden. Mijn stand punt is dan maar een
aantal jonge vogels minder.

mooi nest met 4 eieren en
hier kwamen ook 4 kuikens
uit.

Een kluut broed 21 dagen. Als het kuiken ongeveer 4 uur oud is dan komt het te voorschijn.
Mooi droog pluizenbolletje op hoge pootjes. Grijs gespikkeld aan de boven zijde en de buik is
wit. De lege eierdoppen worden door de ouders een eind van het nest gedumpt. Onwennig
lopen de kuikens rond de ouders maar al snel gaan ze de omgeving verkennen. Bij een
alarmkreet van de ouders duiken ze plat op de grond en dan is het oppassen geblazen om er
niet boven op te trappen. Heb in het begin dan ook bewust het gras kort gehouden. Om zo de
boel beter in de gaten te houden.

Broedende kluten

Net uit het ei het kuiken is nog nat.
Als de jonge kluten er zijn dan wordt het voer uitgebreid met Lundi micro. Voor ieder koppel
had ik een voerplaats gemaakt zodat de kans dat de vogel niet bij het voer kon klein werd. In
deze periode heb ik veel meelwormen en buffalo wormen gevoerd die ik dan ook door de
volière strooide op deze manier hou je een beetje het natuurlijke voedsel zoek gedrag er in en
het is ook mooi om naar de ijverige kuikens te kijken.

De pop zit nog op
het nest want er
moeten nog 2
kuikens komen.
De haan
beschermd de
jongen die hier
ongeveer 8 uur
oud zijn.

Het vergt veel observatie van de vogels want zodra het kuiken er is verandert het gedrag van
de ouders drastisch. Ondanks dat het een kolonie vogels is hebben ze duidelijk een eigen
gebied waarin ze geen soortgenoten dulden. Ik zal dan op de beschikbare ruimte nooit weer 5
koppels houden. Volgens mijn ervaring heb ik voldoende ruimte voor 3 koppels en dan hoef

ik niet in te grijpen en kan alle nesten laten liggen. Ik heb nu van 2 koppels de nesten geruimd
en de eieren weg gegeven.
Het koppel wat het meest op de kop kreeg heb ik een poosje apart gezet om uitval te
voorkomen. Zodra de kuikens groter zijn en verder de wereld verkennen gaat het beter. Na
ongeveer 3 weken heb ik het koppel weer bij de kolonie gevoegd en dat ging zonder
problemen.

2 dagen oud al op zwemles. En
gelijk diploma gehaald.

In totaal heb ik 7 jongen groot gekregen. Bijna een kompleet nest is verongelukt. Dit koppel
broedde in de overdekte volière. De deur naar de buiten volière staat (bijna) altijd open.
3 van de 4 kuikens zijn door de deur naar buiten gegaan en kwamen zo aan de andere kant van
het gaas. Ze hebben de weg terug niet gevonden en zijn waarschijnlijk van kou dood gegaan.
Goeie les voor de volgende keer. Ik zal er voor moeten zorgen dat op een of andere manier
een doorgang door het gaas is wat ook afsluitbaar moet zijn. Omdat er andere vogels bij in
vliegen die binnen broeden en dan doe ik de deur dicht zodra die jongen uitgevlogen zijn
zodat deze niet naar buiten kunnen anders verdrinken die jongen in de vijver.

Van dit koppel zijn de jongen
verongelukt.

Ondanks alles mag ik mijn kweek met de kluut in 2008 succes vol noemen. Ik heb 7 prachtige
jonge kluten die op een natuurlijke wijzen in een relatief kleine ruimte geboren en opgegroeid
zijn. Dit zullen dan ook prachtige kweekvogels worden voor de toekomst.

Het verschil is in augustus
2008 nog goed te zien
tussen oud en jong de
oude vogels zijn mooi
zwart /wit en de jonge zijn
bruin/ wit.

Ik hoop dat ik met dit verslag bijgedragen om te laten zien hoe mooi onze hobby is. En dat we
ook verantwoordelijk met onze vogels omgaan.

Gezellig met z’n allen badderen.
Tekst en foto’s:
Jan Ligtenberg

