
p de fiets langs frisgroene polder-
weiden op een van de Wadden-

eilanden. De heldere lucht vol vogelgeluid. 
Met nu een meerstemmig tudeludelu dat de 
boventoon gaat voeren. soepel en rond in-
gezet, maar dan steeds meer staccato, aan-
scherpend tot een fel tuuk-tuuk. En ineens 
zijn ze daar; twee opgewonden tureluurs 
die boven je hoofd zijn komen hangen, met 
vervaarlijk bungelende poten en angstaan-
jagend hard roepend. Wel een kilometer 
lang belagen ze zo de indringer van hun 
broedterritorium. Dan keren ze plots om en 
daalt er een relatieve rust over de fietser.

het tureluurkoor
jodelt de lente

Fluiten, roepen, jodelen. Rennen en knokken. 
Opgewonden jagend in een strakblauwe lucht. 
Van opgekropte spanning trillende vleugeltippen. 
Indrukwekkender kan het binnenhalen van de 

lente bijna niet. De tureluur, die kleine steltloper, 
kan niemand ontgaan. Tot het eerste ei daar is. 

Dan maakt het ouderpaar zich onvindbaar.

Een indringer ja; dat was die fietser. Hij 
is op misschien dertig meter afstand vier 
uitkomende eitjes gepasseerd. Zonder dat 
hij ze zag. Hij kón ze zelfs niet zien; nog 
voor geen duizend euro beloning had hij 
ze gevonden. Toch was het broedpaar in 
woede ontstoken. Kom niet aan de jongen 
van een stel tureluurs. Zo klein als ze 
eigenlijk zijn – niet veel groter dan een me-
rel – ze zijn feller en schrikwekkender dan 
hun verre neven, de veel forsere grutto’s.
Tureluurs kun je worden van het ge-tutu-
deluu uit een groep tureluurs. Maar het is 
toch vooral uitbundige voorjaarsmuziek. 

TEKsT rené de vos

Jac. P. Thijsse, best een statig schrijver, 
deed er tamelijk opgewonden over. Een 
tureluurkoor vond hij minstens zo adem-
benemend als het gezang van lijster of 
nachtegaal. En het waren vaak ook zulke 
gróte koren! Ja, in zijn tijd wel; toen waren 
er ruim meer tureluurs dan grutto’s. En aan 
grutto’s was echt geen gebrek. Tegenwoor-
dig tellen we nog maar zo’n 40.000 paren 
grutto’s en 25.000 paren tureluurs. Toch 
weet de tureluur aardig stand te houden. 
Vooral omdat hij zo pienter is.

o

M
ar

ce
l v

an
 K

am
m

en
/F

N

vogels 02/11•21



Klauteren over muurtjes
Er gaat een verhaal, opgetekend door  
een Engelse onderzoeker, over een moeder 
tureluur die haar jongen over een stenen 
muurtje tilde. Ze leidde haar pasgeboren 
kroost weg van het nest, naar een plaats 
honderden meters verderop, waar het 
goed foerageren was. Volgens de Engels-
man nam de moeder haar jongen tussen 
de poten en zo wipte of vloog ze over 
onoverkoombare barrières. 
Het verhaal is met scepsis ontvangen, maar 
sinds kort weten we dat het waar kan zijn. 
Want ook in Nederland zijn nu een paar 
van die waarnemingen gedaan. “Weer 
zo’n bewijs dat het buitengewoon pientere 
vogels zijn. Kijk ook maar eens naar die 
koppies; zulke heldere, schrandere ogen!” 
Wim Tijsen, de grootste tureluurkenner van 
Nederland, heeft dezelfde ervaring als de 

Engelse onderzoeker. “Ik tilde een vrouwtje 
van haar nest om de jongen te ringen en er 
wáren geen jongen!” Tot hij de vogel zelf 
bekeek. “Drie donsballetjes zaten ‘vastge-
kleefd’ aan de borstveren, vlak boven de 
ingetrokken poten.”
Dat hij het vrouwtje zomaar kon oppakken 
hoort bij de natuur van de vogel. Eenmaal 
broeds houdt ze zich muisstil, vertrouwend 
op haar goede camouflage en de geraf-
fineerde bouw van het nest. Het mag dan 
weinig meer zijn dan een kommetje in een 
graspol, het heeft een dak en overdekte 
‘inlooppaadjes’ van enkele meters lang. 
Op het nest zittend trekt het vrouwtje net 
zo lang alle omringende grassprieten over 
zich heen tot alleen het heel erg geoefende 
oog de pol als een nest herkent; aan de 
puntjes van het gras die door veelvuldig 
aanpikken geel zijn geworden. 

explosieve baltsvluchten
Zo stil en onzichtbaar als ze zijn tijdens 
het broeden, zo luidruchtig en nadrukke-
lijk aanwezig zijn tureluurs in de baltstijd. 
Mannen en vrouwen rennen met veel 
kabaal achter elkaar aan en er worden 
gigantische knokpartijen geleverd. In de 
lucht exploderen ze bijna van energie, 
uitgedrukt in golvende baltsvluchten en 
trillende vleugelslag. Maar er is ook tijd 
om zich op een paaltje te posteren en het 
uit te roepen.
Dat leidt natuurlijk tot waar het toe móet 

leiden: een nest met eieren. Meestal vier. 
Het gebeurt vanaf half april tot eind juni. 
Na ruim drie weken broeden gaat er plot-
seling een knop om in de oudervogels. Dat 
is als ze het eerste kuiken in zijn ei horen 
piepen. Dan worden het weer furies die de 
hele wereld aandurven om hun jongen te 
verdedigen. Zelfs met hun leven. Tureluur-
ouders gaan niet opzij voor een bunzing 
en dat betekent dan een zekere dood.
Maar heel veel vaker gaat het goed. 
Vooral omdat een tureluur zo slim is om 
met de jongen niet op de meest riskante 
plekken te zitten, waar de maaimachine 
en mestinjector regelmatig overheen gaan. 
En waar ze te kijk zitten voor roofdieren. 
slimheid is een eigenschap die de jongen 
al direct demonstreren. Ze zijn ongelooflijk 
goed in ‘zich drukken’ bij vermeend ge-
vaar. Ze worden praktisch onzichtbaar. En 
als ze vinden dat ze er toch vandoor moe-
ten, dan weten ze zich alsnog onvindbaar 
te maken; tot onder water. Pulletjes zoeken 
de slootkant op, duiken zelfs onder en 
houden alleen hun snaveltjes boven water.
Jonge helden zijn het, die pulletjes van 
dertien gram. Op Wieringen is genoteerd 
hoe ze achter moeder aan over tuinwallen 
klauteren, dwars door de bebouwde kom 
trekken, de spoorbaan en de autoweg 
oversteken, om tenslotte bij het wad van 
Balgzand aan te komen. Daar is het goed 
foerageren. Want al zijn ze geboren 
tussen de grashalmen; in hun hart zijn 
tureluurs echte kustvogels•

tijdens de balts kan  
het er wild aan toegaan.

foto rechts: 
tureluurkuikens verlaten 

vrijwel meteen het nest. 
bij naderend gevaar 

weten ze zich praktisch 
onzichtbaar te maken.

een tureluur 
bespeurt 
onraad en 
stijgt boven 
het weiland 
uit.
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