Plevier
Vogels die leven in de
brouwerij brengen
De familie van de plevieren bestaat uit
2 ondersoorten, de plevieren en de
kieviten. Er zijn 63 soorten plevieren
op onze aarde! Een aantal plevieren
komt ook in Nederland voor.
Kleine plevier
De kleine plevier lijkt heel erg op de strandplevier en de bontbekplevier, maar heeft
een gele ring om zijn ogen. In de vlucht is de kleine plevier te herkennen, omdat hij
geen witte vleugelstreep heeft. De kleine plevier komt in tegenstelling tot de andere
plevieren ook in het binnenland voor.
Ze eten vooral insecten en kreeftachtigen, die ze langs de waterkant vangen.
Hierbij wisselt de kleine plevier stilstaan en plotseling rennen met elkaar af.
De kleine plevier broedt soms in kleine kolonies, maar bouwt het nest meestal op
een rustige, goed verborgen plek. Het nest bestaat uit een onopvallend kuiltje
tussen kiezels, waarin ongeveer vier eieren gelegd worden. De eieren zelf lijken
sterk op de kiezels, waardoor het nest meestal moeilijk te ontdekken is.
Bontbekplevier
De bontbekplevier is te herkennen aan de oranje snavel met de zwarte punt. In de
vlucht kun je duidelijk een witte vleugelstreep zien.
Hun menu bestaat voornamelijk uit insecten, weekdieren en kreeftachtigen, die
meestal gevangen worden na een korte achtervolging. Ook deze plevier wisselt
rennen en stilstaan af.
Het nest van de bontbekplevier bestaat uit een kuiltje, waarin ongeveer vier
uitstekend gecamoufleerde eieren gelegd worden. Als er roofdieren in de buurt van
het nest komen, doen de volwassen vogels net alsof ze gewond zijn, om zo de
aandacht van de roofdieren van het nest af te leiden.

Strandplevier
De strandplevier verschilt van de kleine plevier, omdat
hij geen gele ring rond zijn ogen heeft.
De vogel is van de bontbekplevier te onderscheiden
omdat de snavel van de bontbek niet helemaal zwart is,
terwijl de snavel van de strandplevier dat wel is.
Het voedsel van de strandplevier bestaat uit
weekdieren, insecten en kreeftachtigen, die met kleine,
korte stootjes van de snavel uit de modder worden
gevist.
Het nest bestaat uit een ondiep kuiltje in het zand, waarin drie goed
gecamoufleerde eieren gelegd worden. Meestal broeden strandplevieren
afzonderlijk, maar soms zijn er ook kleine kolonies. De plevieren zorgen er dan wel
voor dat de andere nesten niet zichtbaar zijn.

