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Meeuwen, ze lijken wel alomtegenwoordig.

Ze broeden zelfs al op daken. Toch schenken veel

ornithologen er nauwelijks enige aandacht aan. Is

het omdat ze zo moeilijk op naam te brengen

zijn? Dat maakt ze nu net zo boeiend. Met

recente literatuur kan je trouwens al veel vlotter

determineren. Het is enkel een kwestie van

inwerken en er oog voor hebben. In dit nummer

pakken we de determinatie van de Pontische

Meeuw eens grondig aan. Misschien al wat meer

voer voor specialisten, maar we trachten om in

Natuur.oriolus voor elke vogelkijker wat wils te

brengen.

Toch is er in Vlaanderen de laatste jaren heel

wat meeuwenonderzoek gebeurd. Het Instituut

voor Natuurbehoud speelt hierin een

voortrekkersrol. Zo noteren de vrijwilligers bij de

watervogeltellingen de laatste jaren ook de

aantallen meeuwen.

VVoooorrwwoooorrdd

(Foto: Ivan Steenkiste)
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De gerichte slaapplaatstellingen van meeuwen zijn nieuw.

Verder worden ook de broedkolonies intensief opgevolgd. De

Zwartkopmeeuw wordt dan weer op de voet gevolgd door Renaud

Flamant. Met behulp van kleurringen tracht men meer te weten te

komen over de verplaatsingen van onze meeuwen.

Met dit themanummer brengen we een overzicht van de

resultaten van al dat werk. De hoofdredactie gebeurde door Koen

Devos van het Instituut voor Natuurbehoud. Hij zocht auteurs en

onderwerpen en zag samen met de redactieraad toe op de controle

van de artikels. In dit verband mag trouwens het vele werk achter de

schermen van onze redactiesecretaris Koen Leysen niet onvermeld

blijven.

In naam van Natuurpunt en de redactie van Natuur.oriolus wens

ik hierbij Koen Devos en het Instituut voor Natuurbehoud

uitdrukkelijk te bedanken voor hun inzet en steun bij dit

themanummer.

Joris Bracquené

Hoofd Natuurpunt Studie

(Foto: Ivan Steenkiste)
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Broedende meeuwen
in Vlaanderen

■ Broedpopulaties van Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw

■ Broedpopulaties van Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw en Stormmeeuw

■ De Geelpootmeeuw: een nieuwe broedvogelsoort

■ Dakbroedende meeuwen langs de Belgische kust

Zilvermeeuw met pulli, voorhaven Zeebrugge (Foto: Guido Orbie)
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Inleiding 
Hoewel Zilvermeeuw en Kleine Mantel-

meeuw reeds lang een bekende verschijning

zijn langs de Vlaamse kust, staan de eerste

broedgevallen nog redelijk vers in ons

geheugen gegrift. Wie er de Atlas van de

Belgische broedvogels (Devillers et al. 1988)

op naslaat, komt tot de slotsom dat de

Zilvermeeuw in klein aantal broedt op

slechts één plaats langs de Vlaamse kust,

namelijk het Zwin terwijl de Kleine

Mantelmeeuw helemaal niet in de atlas is

vermeld. De beschrijving in de atlas heeft

betrekking op de situatie in de periode

1973-1977. In VLAVICO (1989), waar de

situatie tot 1987 besproken wordt, zijn deze

soorten nog schaarse broedvogels in

Vlaanderen. Sindsdien is er veel veranderd

en hebben de aantallen zich spectaculair

ontwikkeld. Beide soorten zijn nu vrij alge-

mene broedvogels in Vlaanderen en het ver-

spreidingsgebied van de Zilvermeeuw is

sterk uitgebreid (zie ook Seys et al. 1998). In

dit artikel wordt de aantalsontwikkeling tot

en met 2001 en de verandering in versprei-

ding van beide soorten uiteengezet en in

een ecologisch perspectief geplaatst.

ZZiillvveerrmmeeeeuuww  LLaarruuss  aarrggeennttaattuuss
eenn  KKlleeiinnee  MMaanntteellmmeeeeuuww  LLaarruuss  ffuussccuuss
aallss  bbrrooeeddvvooggeellss  iinn  VVllaaaannddeerreenn
The Herring Gull Larus argentatus and Lesser Black-backed Gull Larus fuscus

as breeding birds in Flanders, Belgium

Goéland argenté Larus argentatus et Goéland brun Larus fuscus, espèces nicheuses en

Flandre, Belgique

EERRIICC WW..MM.. SSTTIIEENNEENN,,  JJEERROOEENN VVAANN WWAAEEYYEENNBBEERRGGEE &&  HHAARRRRYY JJ..PP.. VVEERRCCRRUUIIJJSSSSEE

SAMENVATTING

In de tweede helft van de twintigste eeuw

hebben de eerste Zilver- Larus argentatus

en Kleine Mantelmeeuwen L. fuscus zich

gevestigd als broedvogels in Vlaanderen.

Voor beide soorten startte de kolonisatie

van Vlaanderen in het Zwin, waar

respectievelijk in 1960 en 1985 de eerste

paren van Zilver- en Kleine Mantelmeeuw

tot broeden kwamen. Sindsdien zijn beide

soorten spectaculair toegenomen. Het

totaal aantal broedparen van Zilvermeeuw

in Vlaanderen bedroeg in 2001 iets meer

dan 1700 en dat van Kleine Mantelmeeuw

werd geschat op 2863: een gemiddelde

jaarlijkse toename van respectievelijk 26,9

% en 99,3 %. Na een aanvankelijke stijging

is het aantal broedparen in het Zwin min

of meer gelijk gebleven met maximaal 74

paren Zilvermeeuw en 40 paren Kleine

Mantelmeeuw. In 1987 werden nieuw

opgespoten terreinen in de voorhaven van

Zeebrugge gekoloniseerd door

Zilvermeeuwen, gevolgd door de eerste

Kleine Mantelmeeuwen in 1991. Vooral

hier deed zich een belangrijke

aantalstoename voor. In 2001 broedde

respectievelijk 69 % en 94 % van de

Vlaamse populatie van Zilver- en Kleine

Mantelmeeuw in de Zeebrugse voorhaven.

Kleinere kolonies waren gevestigd in de

achterhaven van Zeebrugge (respectievelijk

225 en 125 paren van Zilver- en Kleine

Mantelmeeuw in 2001), in Oostende (205

en 8 paren broedend op daken van

gebouwen). In het binnenland is vooral de

kolonie in de Gentse kanaalzone (30 en 0

paren) van betekenis.

De snelle groei van de Vlaamse populatie

lijkt vooral een gevolg te zijn van het

ontstaan van nieuwe geschikte broed-

gebieden in de Zeebrugse voorhaven en de

kolonisatie van reeds bestaande gebieden.

In eerste instantie werden deze gebieden

gekoloniseerd door immigranten uit

buitenlandse broedkolonies en in latere

jaren is het bestand tevens aangevuld met

eigen rekruten. Ringonderzoek suggereert

dat Zilvermeeuwen die in de haven van

Zeebrugge broeden voor een belangrijk

deel afkomstig zijn uit kolonies in het

Nederlandse Deltagebied. Kleine

Mantelmeeuwen uit de Zeebrugse kolonie

komen zowel uit het Deltagebied als uit

kolonies langs de zuidoostkust van

Engeland. Een hoge jongenproductie en

het hoge percentage vis in het voedsel voor

de kuikens in de voorhaven duiden op een

uitstekende voedselsituatie rond

Zeebrugge. Op grond van de aantals-

ontwikkeling in de afgelopen jaren en

gezien de goede broedresultaten valt te

verwachten dat de aantallen in de

komende jaren nog verder zullen

toenemen. Daar staat tegenover dat de

toekomst voor de broedterreinen in de

haven van Zeebrugge zeer onzeker is.
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ABSTRACT

During the second half of the twentieth centu-

ry, the number of Herring Gulls Larus argen-

tatus in Belgium strongly increased from one

pair in 1960 to 1703 pairs in 2001. The num-

ber of Lesser Black-backed Gulls L. fuscus

increased from one pair in 1985 to 2863 pairs

in 2001. For both species, the colonisation of

Belgium started in the Zwin nature reserve,

Knokke, but here the number of pairs never

exceeded 74 and 40 for Herring and Lesser

Black-backed, respectively. A strong increase

was found at newly created land in the outer

harbour of Zeebrugge (from 1987 onwards),

where 1184 and 2695 pairs of Herring and

Lesser Black-backed Gull, respectively, were

counted in 2001. Other important colonies

were situated in the inner harbour of

Zeebrugge (225 and 125 pairs of Herring and

Lesser Black-backed respectively) and in

Oostende (205 and 8 pairs nesting on roofs of

buildings). Except for some occasional pairs

nesting inland, the only non-coastal colony of

Herring Gull is found in Gent (30 pairs in

2001). Ring recoveries suggest that Herring

Gulls nesting in Zeebrugge mainly originate

from colonies in the Dutch Delta area, while

Lesser Black-backed Gulls originate from colo-

nies along the eastern and western coast of the

southern North Sea. The rapid increase of the

Belgian populations (26.9 % and 99.3 %

growth per annum, respectively for Herring

and Lesser Black-backed Gull) seems to be pri-

marily the result of the occupation of new nes-

ting habitat in the harbour of Zeebrugge by

immigrants from foreign colonies in addition

to a high reproductive output in Zeebrugge. In

2001, 20 and 82 pairs of Herring and Lesser

Black-backed Gull (selected for the presence of

a colour ring) produced on average 2.0 and 1.9

fledglings per pair. The high reproductive out-

put as well as high proportions of fish in the

diet of the young point towards a good food

situation for the gulls nesting in Zeebrugge.

Given the good breeding results and the thri-

ving population, a further increase is expected

in the near future. On the other hand, further

industrial development in the harbour of

Zeebrugge might in the near future result in

the loss of large areas of nesting habitat.

Eric W.M. Stienen, Instituut voor Natuurbehoud, Kliniekstraat 25, B- 1070 Brussel; eric.stienen@instnat.be

Jeroen Van Waeyenberge, Instituut voor Natuurbehoud, Kliniekstraat 25, B- 1070 Brussel; jeroen.van.waeyenberge@instnat.be

Harry J.P. Vercruijsse, Girostraat 38, 5038DN Tilburg, Nederland

RÉSUMÉ

Dans la seconde moitié du vingtième siècle les

premiers Goélands argentés Larus argentatus

et Goélands bruns Larus fuscus se sont instal-

lés comme espèces nicheuses en Flandre. Pour

les deux espèces la colonisation de la Flandre a

débuté au Zwin, où les premiers couples de

Goélands argentés et Goélands bruns ont nidi-

fié respectivement en 1960 et 1985. Depuis les

deux espèces ont amplifié leur population de

façon spectaculaire. En 2001 le nombre total de

couples nidificateurs de Goéland argenté en

Flandre s’éleva à un peu plus de 1700 et celui

de Goéland brun fut estimé à 2863: une aug-

mentation annuelle de respectivement 26,9 et

99,3 %. Après une hausse initiale, le nombre

de couples nidificateurs au Zwin s’est stabilisé

avec au maximum 74 couples de Goéland

argenté et 40 couples de Goéland brun. En

1987 de nouveaux terrains remblayés dans l’a-

vant-port de Zeebruges ont été colonisés d’a-

bord par des Goélands argentés, suivis des

Goélands bruns en 1991. C’est surtout à cet

endroit qu’une forte augmentation numérique

s’est produite. En 2001 respectivement 69 % et

94 % de la population flamande de Goéland

argenté et de Goéland brun ont niché dans l’a-

vant-port de Zeebruges. Des colonies réduites

(respectivement 225 couples de Goéland

argenté et 125 couples de Goéland brun en

2001) se sont installées dans l’arrière-port de

Zeebruges. 205 couples de Goéland argenté et 8

paires de Goéland brun ont nidifié sur les toits

à Ostende. A l’intérieur du pays, surtout la

colonie près du canal de Gand est importante:

30 couples de Goéland argenté et aucun couple

de Goéland brun.

La croissance rapide de la population flaman-

de semble être due à la création de nouveaux

lieux de nidification dans l’avant-port et la

colonisation d’endroits déjà existants. D’abord

ces terrains furent colonisés par des immigrants

de colonies nidificatrices à l’étranger. Les der-

nières années la population a été enrichie par

des recrues de propre souche. Le suivi du bagu-

age dans l’avant-port de Zeebruges laisse

apparaître que les Goélands argentés qui y

nidifient sont principalement originaires de la

zone du Delta des Pays-Bas. Les Goélands

bruns de la colonie zeebrugeoise sont issus de la

zone du Delta et de la côte sud-est de

l’Angleterre. Une grande production de jeunes

et un pourcentage élevé de poissons dans la

nourriture des pulli de l’avant-port démon-

trent une situation alimentaire excellente

autour de Zeebruges. Sur base de la croissance

des effectifs les dernières années et vu les bons

résultats nidificateurs, on peut s’attendre à une

augmentation continue dans les années à

venir. Par contre l’avenir des colonies du port

de Zeebruges est très incertaine.

Broedkolonie van Kleine Mantelmeeuwen

Larus fuscus in de voorhaven van Zeebrugge

(Foto: Misjel Decleer)



Materiaal en methoden

In de voorhaven van Zeebrugge werden in

het kader van lopend onderzoek naar de

broedbiologie van meeuwen en sterns uit-

gevoerd door het Instituut voor

Natuurbehoud (IN) jaarlijks alle nesten

geteld vlak voor of in de eerste dagen na het

uitkomen van de eerste eieren. Getelde nes-

ten werden gemarkeerd door een lucifer in

het nest te leggen. Tijdens de telling werd

geen onderscheid gemaakt tussen nesten

van Zilver- of Kleine Mantelmeeuw. In iede-

re deelkolonie (i.e. duidelijk in ruimte van

elkaar afgebakende kolonies) werd enkele

dagen voor de telling een schatting

gemaakt van de verhouding tussen de twee

soorten door met een telescoop of verrekij-

ker vanuit een hoger gelegen positie meeu-

wen in broedhouding te scoren. De zo ver-

kregen verhouding tussen Zilver- en Kleine

Mantelmeeuw werd achteraf verdiscon-

teerd met het getelde aantal nesten in de

desbetreffende deelkolonie. De gegevens

van de achterhaven van Zeebrugge en het

Zwin en Oostende zijn afkomstig van gepu-

bliceerde gegevens (o.a. Devillers et al. 1988

en jaarlijks terugkerende rubrieken in o.a.

Mergus, Mergus Nieuwsbrief en

Wielewaal). Voor ontbrekende jaren zijn de

aantallen geïnterpreteerd op basis van de

aantallen in de omringende jaren waarvan

wel gegevens voorhanden waren, waarbij

tevens rekening werd gehouden met de lan-

getermijntrend in de betreffende kolonie.

Het aantal broedparen in de achterhaven

van Zeebrugge in 2001 is een schatting van

Harry Vercruijsse (o.a. gebaseerd op een tel-

ling van de aantallen in 2002).Voor het aan-

tal broedparen in Oostende en de gebruikte

methodiek aldaar wordt verwezen naar

François (1999, 2002). De in het onderhavi-

ge artikel gebruikte waarden voor het aantal

broedparen inclusief de geïnter- en geëxtra-

poleerde getallen zijn terug te vinden in

tabellen 1 en 2.

Resultaten

ZZiillvveerrmmeeeeuuww

De eerste broedgevallen van de

Zilvermeeuw in Vlaanderen werden vastge-

steld in het Zwin te Knokke (Figuur 1, Tabel

1). Hier kwam in 1960, 1962 en 1968 steeds

1 paar tot broeden. Sinds 1972 werd in het

Zwin jaarlijks gebroed en steeg het aantal

broedparen van 1 in 1972 tot een maximum

van 74 in 1991. In de periode 1990-2001

Tabel 1. Aantal broedparen van Zilvermeeuw in de afzonderlijke kolonies in Vlaanderen in de periode
1960-2001. Geïnter- en geëxtrapoleerde waarden zijn vetgedrukt.

Table 1. Number of breeding pairs of Herring Gull in each colony and total number in Flanders
during the period 1960-2001. Bold figures are inter- and extrapolated numbers used for missing
values. Inter- and extrapolation was based on the number of pairs in the surrounding years and

allowing for long-term trends in the colony concerned.   

Jaar Zwin Voorhaven Achterhaven Oostende Gent Totaal

Year Zwin Zeebrugge Zeebrugge Oostende Gent Total

Outer harbour Inner harbour

Zeebrugge Zeebrugge

1960 1 1

1961 0 0

1962 1 1

1963 0 0

1964 0 0

1965 0 0

1966 0 0

1967 0 0

1968 1 1

1969 0 0

1970 0 0

1971 0 0

1972 1 1

1973 1 1

1974 4 4

1975 6 6

1976 8 8

1977 10 10

1978 12 12

1979 1122 12

1980 1122 12

1981 1133 13

1982 1144 14

1983 1144 14

1984 15 1 16

1985 1177 00 17

1986 20 0 00 20

1987 28 2 00 31

1988 23 5 00 28

1989 4444 2 00 46

1990 55 19 0 00 74

1991 74 14 9 00 97

1992 54 22 17 0 00 93

1993 52 50 35 1 00 138

1994 61 40 91 1 00 193

1995 50 140 109 1 1 301

1996 52 265 145 1 2 465

1997 53 380 180 3 1155 631

1998 48 533 69 33 2200 703

1999 65 820 22 36 2255 968

2000 6655 1070 107 63 3300 1335

2001 6655 1184 225 205 30 1709

Zilvermeeuw Larus argentatus braakt voedsel op voor kuikens, voorhaven Zeebrugge (Foto: Misjel Decleer)

BROEDENDE MEEUWENNatuur.oriolus
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schommelde het aantal in het Zwin tussen

48 en 74 paren. Tot 1984 was dit de enige

broedplaats in Vlaanderen, maar met de

vestiging in het Gentse (1 paar in 1984)

kwam daar verandering in. In 2001 broed-

den in de Gentse kanaalzone 30 paren

(mededeling G. Spanoghe). Daarnaast zijn

er nog een aantal locaties in het binnenland

waar een klein aantal (tot 3 broedparen)

Zilvermeeuwen heeft gebroed (recentelijk

in het Deurganckdok bij Antwerpen en te

Lommel; gegevens project Bijzondere

Broedvogels Vlaanderen, BBV). De grootste

en sterkst groeiende kolonies liggen echter

allemaal aan de kust. De voornaamste

expansie deed zich voor in het havengebied

van Zeebrugge. Hier vestigden zich in 1987

de eerste 2 paren op nieuw opgespoten ter-

reinen in de voorhaven. Na een periode van

relatief langzame groei namen de aantallen

vooral na 1994 explosief toe. Zo broedden

er in 2001 maar liefst 1184 paren in de

voorhaven van Zeebrugge, 69 % van de

totale Vlaamse populatie. Het aantal broed-

paren in de achterhaven van Zeebrugge valt

in het niet tegen dat in de voorhaven, maar

voor Vlaanderen is deze kolonie zeker niet

onbelangrijk. Het werd geschat op 225

paren in 2001, hetgeen 13 % van de totale

Vlaamse populatie is. Een recente ontwikke-

ling is dat Zilvermeeuwen nestelen op

daken van gebouwen langs de kust. Dit

fenomeen is in Vlaanderen voor het eerst

vastgesteld in 1993 te Oostende (François

1999, 2002). In 2001 werden hier maar

liefst 205 dakbroedende paren geteld en

ook elders langs de kust (o.a. Blankenberge

en Zeebrugge) hebben er zeer waarschijnlijk

Zilvermeeuwen op daken gebroed.

Ongetwijfeld is het werkelijke aantal dak-

broeders nog groter omdat het niet moge-

lijk is om alle daken te overzien en goed te

tellen.

Er kan worden geconcludeerd dat na de

kolonisatie van het Zwin en een voorzichti-

ge groei aldaar, het aantal Zilvermeeuwen

vooral tegen het einde van de twintigste

eeuw explosief is toegenomen. Sinds 1975

is de Vlaamse populatie gegroeid van 6 naar

1709 paren in 2001, een gemiddelde jaar-

lijkse toename van 27,0 %. Naar Vlaamse

normen is dit een noemenswaardig aantal,

maar op Europese schaal is de populatie

niet van erg groot belang. Tegenwoordig

broedt 0,4 % van de totale Noordwest-

Europese broedpopulatie (Rose & Scott

1997) in Vlaanderen.

KKlleeiinnee  MMaanntteellmmeeeeuuww

Ook voor de Kleine Mantelmeeuw was het

Zwin de eerste broedplaats in Vlaanderen

(Figuur 1,Tabel 2). Na een voorzichtige start

in 1985 (3 paren) is deze kolonie uitgegroeid

tot maximaal 40 broedparen in 1999. In

1991 kwamen in de voorhaven van

Zeebrugge de eerste paren tot broeden.

Parallel aan de ontwikkelingen bij de

Zilvermeeuw is ook het aantal Kleine

Mantelmeeuwen hier explosief toegeno-

men. Het maximale aantal werd geteld in

2001, toen in de voorhaven 2695 paren

waren gevestigd (94 % van de Vlaamse

populatie). In 1992 is in de achterhaven een

nieuwe kolonie ontstaan die inmiddels is

uitgegroeid tot 125 paren. Elders langs de

kust en in het binnenland zijn slechts enke-

Figuur 1. De evolutie van de aantal broedparen van de Zilvermeeuw (figuur boven) en Kleine

Mantelmeeuw (figuur onder) in Vlaanderen.

Figure 1. Evolution in the number of breeding pairs of Herring Gull (upper graph) and Lesser

Black-backed Gull (lower graph) in Flanders (Belgium).

BROEDENDE MEEUWEN Natuur.oriolus
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le broedgevallen vastgesteld (recentelijk te

Overpelt, Meeuwen-Helchteren en Genk;

gegevens BBV-project). Evenals bij de

Zilvermeeuw komt ook deze soort de laat-

ste jaren (vanaf 1999) tot broeden op daken

van gebouwen in Oostende (François 1999,

2002), maar het aantal paren dakbroeders

blijft vooralsnog beperkt tot 8. Het totale

aantal broedparen in Vlaanderen in 2001

wordt geschat op 2863. Sinds 1992 is er

sprake van een spectaculaire groei van

gemiddeld 99,3 % per jaar. In tegenstelling

tot de Zilvermeeuw is de Vlaamse populatie

van de Kleine Mantelmeeuw ook op

Europese schaal niet onbelangrijk. Tegen-

woordig broedt 1,8 % van de totale biogeo-

grafische populatie (Rose & Scott 1997) in

Vlaanderen.

Discussie

EEccoollooggiisscchh  kkaaddeerr

De explosieve groei van het aantal Zilver- en

Kleine Mantelmeeuwen in Vlaanderen kan

niet los worden gezien van ontwikkelingen

in het buitenland. In Nederland is bij de

Zilvermeeuw eenzelfde sterke groei vastge-

steld in de periode 1969-1984 en bij de

Kleine Mantelmeeuw in de periode 1960-

1996 (Spaans 1998a, b). Daar was het voor-

komen van beide soorten in eerste instantie

ook strikt kustgebonden, maar tegenwoor-

dig broeden beide soorten eveneens in het

binnenland en zijn enkele grote kolonies

gevestigd op daken van gebouwen. Ook

elders in Europa hebben veel meeuwen-

soorten hun verspreidingsgebied sterk uit-

gebreid en zijn de aantallen in de loop van

de twintigste eeuw sterk toegenomen (del

Hoyo et al. 1996). In veel landen is er in de

twintigste eeuw sprake geweest van twee

groeiperiodes. Een eerste toename in het

begin van de eeuw was vooral het gevolg

van beschermingsmaatregelen. In de twee-

de helft van de twintigste eeuw hebben de

grote meeuwen kunnen profiteren van een

toegenomen voedselaanbod als gevolg van

menselijke activiteiten zoals visserij, vuil-

stort en landbouw (o.a. Spaans 1998c,

Camphuysen 1995, Camphuysen & Garthe

1999). Als ware opportunisten hebben

Zilver- en Kleine Mantelmeeuw nieuwe

voedselbronnen geëxploiteerd en nieuwe

habitats bezet (o.a. opgespoten terreinen en

daken). De sterke groei van de Vlaamse

kolonies is wat later in de tijd gesitueerd dan

die van de meeste buitenlandse kolonies. De

aantalstoename in Vlaanderen aan het

einde van de twintigste eeuw lijkt een

samenspel te zijn geweest van een sterk

toegenomen aanbod aan nestgelegenheid

en immigratie vanuit buitenlandse kolonies.

Met de uitbreiding van de voorhaven van

Zeebrugge in 1986 zijn uitgestrekte en rela-

tief rustige broedterreinen voor kustbroed-

vogels ontstaan. In eerste instantie waren

die nog niet erg geschikt voor grote meeu-

wen, maar dat veranderde toen de vegeta-

tie zich wat meer had ontwikkeld.

Tegelijkertijd zijn aangrenzende populaties

in Nederland en Engeland onder grote druk

komen te staan. Enerzijds als gevolg van de

sterk toegenomen aantallen (gebrek aan

nestgelegenheid en toegenomen concur-

rentie) en anderzijds door het verlies aan

broedgebieden waren vogels uit kolonies

ten noorden van ons gedwongen om nieu-

Tabel 2. Aantal broedparen van Kleine Mantelmeeuw in de afzonderlijke kolonies in Vlaanderen

in de periode 1985-2001. Geïnter- en geëxtrapoleerde waarden zijn vetgedrukt.

Table 2. Number of breeding pairs of Lesser Black-backed Gull in each colony and total

numbers in Flanders during the period 1985-2001. Bold figures are inter- and extrapolated

numbers used for missing values. Inter- and extrapolation was based on the number of pairs in

the surrounding years and allowing for long-term trends in the colony concerned. 

Jaar Zwin Voorhaven Achterhaven Oostende Totaal

Year Zwin Zeebrugge Zeebrugge Oostende Total

Outer harbour Inner harbour

Zeebrugge Zeebrugge

1985 3 3

1986 2 2

1987 3 3

1988 1 1

1989 11 1

1990 2 0 2

1991 7 2 0 9

1992 6 1 1 8

1993 8 3 1 12

1994 15 14 8 37

1995 28 40 11 79

1996 15 108 47 170

1997 32 218 51 301

1998 38 258 30 326

1999 40 552 6 4 602

2000 35 1180 50 3 1268

2001 3355 2695 125 8 2863

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus met jong (Foto: Misjel Decleer)
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we broedgebieden te zoeken. Traditionele

kolonies in de duinen van Zuid- en Noord-

Holland (Nederland) zijn volledig verdwe-

nen door de komst van de Vos Vulpes vul-

pes, waardoor de vogels deels op daken zijn

gaan broeden en deels aansluiting hebben

gezocht bij meer zuidelijke kolonies (Spaans

et al. 1994). Ook in de kolonie van

Orfordness in Engeland zijn er de laatste

jaren problemen met de Vos (Mike Marsh in

litt.). In het Nederlandse Deltagebied zijn

belangrijke delen van de broedkolonies op

de Maasvlakte verloren gegaan als gevolg

van uitbreidingen van bedrijven. Men mag

dus aannemen dat de groei van de

Zeebrugse kolonies in eerste instantie het

gevolg is geweest van immigratie vanuit

andere kolonies, hetgeen ook wordt beves-

tigd door ringgegevens. Afgaande op ringaf-

lezingen van broedende meeuwen in

Zeebrugge in 2001, kan worden geconclu-

deerd dat in ieder geval een deel van de

broedvogels aldaar afkomstig is uit kolonies

in Nederland en Engeland. Van de 21

geringde Zilvermeeuwen die in 2001 als

broedvogel werden vastgesteld, waren er 19

eerder in Zeebrugge als broedvogel geringd

en waren er twee als pullus geringd in

Europoort (Nederland). Ook zijn er in

Zeebrugge in eerdere jaren broedvogels

aangetroffen die als pullus waren geringd in

kolonies elders in het Deltagebied

(Sloegebied, Saeftinghe en Schouwen).

Hoewel ringgegevens een vertekend beeld

van de werkelijkheid kunnen geven (slechts

in een beperkt aantal kolonies wordt op

grote schaal geringd), kan toch met enige

voorzichtigheid worden geconcludeerd dat

het Deltagebied waarschijnlijk een belang-

rijke bron was voor de initiële groei van de

Zilvermeeuwenpopulatie in Zeebrugge.

Kleine Mantelmeeuwen daarentegen lijken

afkomstig te zijn van zowel de oost- als

westkust van de zuidelijke Noordzee.Van de

96 geringde Kleine Mantelmeeuwen die in

2001 als broedvogel zijn vastgesteld, waren

er 27 in eerdere jaren als adult geringd in

Zeebrugge en respectievelijk 27, 35 en 7 als

pullus geringd in Europoort (Nederland), op

de Maasvlakte (Nederland) en in Orfordness

(Engeland). Bovendien is eerder een Kleine

Mantelmeeuw als broedvogel vastgesteld

die als pullus was geringd te Moerdijk

(Nederland).

In een later stadium is de snelle groei van de

Zeebrugse populaties waarschijnlijk tevens

een gevolg van een hoge jongenproductie

en dus een sterke aanwas met eigen rekru-

ten. Hoewel gedetailleerde gegevens hier-

omtrent ontbreken, hebben wij de indruk

dat de broedvogels in Zeebrugge in de

meeste jaren meer dan 1 jong per paar heb-

ben grootgebracht. In 2001 bedroeg het

broedsucces van respectievelijk 20 en 82

geselecteerde paren (broedparen gekozen

omdat tenminste 1 individu een kleurring

droeg) van Zilver- en Kleine Mantelmeeuw

gemiddeld 2,0 en 1,9 vliegvlugge kuikens

per paar. Zowel de snelle groei van de

broedpopulaties als de hoge jongenproduc-

tie duiden op een goede voedselsituatie

rond Zeebrugge. Hoewel deze meeuwen-

soorten en vooral de Zilvermeeuw bij velen

bekend staan als afvaleters die vooral op

vuilstorten vertoeven en brood eten dat hen

wordt aangeboden door kusttoeristen, lijkt

het tegendeel waar te zijn voor de

Zeebrugse broedpopulaties. Onderzoek in

2001 naar het dieet van kuikens bracht aan

het licht dat het voedsel voornamelijk

bestaat uit energierijke vis (tabel 3) en dat

afval (in de vorm van brood- en vleesresten)

slechts een klein gedeelte van het voedsel-

spectrum uitmaakt. Ook uit waarnemingen

aan voederende ouders in 2000 en 2001

bleek dat vis een belangrijke voedselbron

was voor de meeuwenkuikens in Zeebrugge.

In verschillende buitenlandse kolonies zijn

bij deze soorten veel lagere percentages vis

vastgesteld (o.a. Noordhuis & Spaans 1992,

Pons 1992, Spaans et al. 1994, Bukacinska

et al. 1996). Op Schouwen (Nederland) foe-

rageerde 46 % van de Zilvermeeuwen uit de

kolonie van de Meeuwenduinen geregeld op

een vuilstort (Vercruijsse 1999). De dichtst-

bijzijnde vuilstortplaats voor de broedvogels

van Zeebrugge is die bij Nieuwdorp,

Vlissingen. Deze stortplaats ligt op een

afstand van ruim 35 km, hetgeen buiten de

normale actieradius van deze soort ligt

(Vercruijsse 1999). De hoge jongenproduc-

tie van de Zeebrugse kolonies lijkt dus voor-

al tot stand te komen door een rijk aanbod

aan natuurlijk voedsel in de omgeving van

de kolonie, dat ofwel op eigen kracht wordt

geëxploiteerd ofwel achter vissersboten

wordt vergaard (Offringa et al. 1996, Seys

2000). Overigens duiden een geringe preda-

tie van eieren en kuikens in vergelijking met

andere kolonies, een goede conditie van de

kuikens en een extreem hoog reproductief

succes (eigen gegevens IN) allemaal op een

buitengewoon goede voedselsituatie rond

Zeebrugge.

Tabel 3. Samenstelling van opgebraakt voedsel door kuikens van Zilver- (n = 11) en Kleine

Mantelmeeuw (n = 12) in de voorhaven van Zeebrugge in 2001.

Table 3. Composition of regurgitated food by chicks of Herring (n=11) and Lesser Black-backed

Gull (n=12) in the outer harbour of Zeebrugge in 2001.

Voedsel/Food Zilvermeeuw Kleine Mantelmeeuw

Vis/Fish 63,6 % 100 %

Afval/Garbage 18,2 % 0 %

Vogels/Birds 9,1 % 0 %

Kuikens van Zilvermeeuw Larus argentatus in het nest, voorhaven Zeebrugge

(Foto: Jeroen Van Waeyenberge)
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Toekomst
De groei van de Vlaamse populaties lijkt nog

altijd niet tot staan gebracht. In 2001 is het

aantal Zilvermeeuwen met 28 % toegeno-

men ten opzichte van het jaar daarvoor en

het aantal Kleine Mantelmeeuwen met

maar liefst 126 %. Op grond van deze ont-

wikkeling en gezien de ogenschijnlijk goede

broedresultaten van de afgelopen jaren valt

te verwachten dat de aantallen de komende

jaren nog verder zullen toenemen. Ook een

verdere uitbreiding van het verspreidingsge-

bied naar het binnenland toe lijkt zich aan

te kondigen. Ook kustlocaties waar nu nog

veel daken onbezet zijn die in principe

geschikt zijn voor meeuwen, hebben nog

een flink potentieel. Daarnaast worden bij

natuurontwikkelingsprojecten zoals die in

de IJzermonding bij Lombardsijde nieuwe

gebieden gecreëerd, die in principe geschikt

zijn als broedplaats voor Zilver- en Kleine

Mantelmeeuw. Daar staat tegenover dat in

de haven van Zeebrugge in de nabije toe-

komst meer en meer van het huidige broed-

gebied de functie zal krijgen van bedrijfster-

rein of havengebied.Wanneer inderdaad het

hart van de huidige Vlaamse populaties

wordt weggesneden, heeft dat mogelijk

negatieve gevolgen voor de aantallen op de

lange termijn en zijn de gevolgen op korte

termijn niet te overzien. Waarschijnlijk zal

dit leiden tot een verdere bezetting van de

daken langs de kust en een toename van de

overlast voor de in het havengebied geves-

tigde bedrijven en de omringende woonker-

nen. Mogelijk zullen dan door een toegeno-

men concurrentie om broedgelegenheid

ook de huidige broedgebieden van sternen

door grote meeuwen worden ingenomen en

zullen het sternenschiereiland en de Baai

van Heist verworden van sternenbolwerk

tot meeuwenbroedplaats. De toekomst zal

uitwijzen of en hoe de Zilver- en Kleine

Mantelmeeuwen zich zullen handhaven in

de eenentwintigste eeuw, maar vooralsnog

is het ondenkbaar dat deze opportunisti-

sche soorten uit het Vlaamse landschap zul-

len verdwijnen.
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Inleiding 
Lange tijd was de Kokmeeuw de enige broe-

dende meeuwensoort in Vlaanderen. Vanaf

de jaren ’60 kwam daar verandering in.

Achtereenvolgens konden Zilvermeeuw

Larus argentatus (1960), Zwartkopmeeuw

(1964), Stormmeeuw (eerste in 1924 maar

pas jaarlijks vanaf 1972), Kleine

Mantelmeeuw Larus fuscus (1985) en

recent wellicht ook Geelpootmeeuw Larus

michahellis (2002) toegevoegd worden aan

de lijst van jaarlijks broedende vogelsoorten

in Vlaanderen. Voor de meeste van deze

soorten was dit de start van een echt suc-

cesverhaal. Hoe het de grotere meeuwen-

soorten de laatste decennia vergaan is, is

elders te lezen in dit nummer (Stienen et al.

2002). In deze bijdrage gaan we dieper in op

de verspreiding en de trends bij de andere

meeuwensoorten (Kok-, Zwartkop- en

Stormmeeuw) met vooral aandacht voor de

recente ontwikkelingen in de periode 1994-

2000.

KKookkmmeeeeuuww  LLaarruuss  rriiddiibbuunndduuss,,
ZZwwaarrttkkooppmmeeeeuuww  LLaarruuss  mmeellaannoocceepphhaalluuss
eenn  SSttoorrmmmmeeeeuuww LLaarruuss  ccaannuuss
aallss  bbrrooeeddvvooggeellss  iinn  VVllaaaannddeerreenn
Black-headed Gull Larus ridibundus, Mediterranean Gull Larus melanocephalus and

Common Gull Larus canus as breeding birds in Flanders, Belgium 

Mouette rieuse Larus ridibundus, Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus et

Goéland cendré Larus canus, espèces nicheuses en Flandre, Belgique

GGLLEENNNN VVEERRMMEEEERRSSCCHH,,  RREENNAAUUDD FFLLAAMMAANNTT &&  AANNNNYY AANNSSEELLIINN

SAMENVATTING

Dit artikel geeft een overzicht van de

aantalsontwikkelingen en trends bij de drie

in Vlaanderen broedende ‘kleinere’

meeuwensoorten: Kokmeeuw Larus

ridibundus, Zwartkopmeeuw Larus

melanocephalus en Stormmeeuw Larus

canus. De nadruk wordt gelegd op de

periode 1994-2001.

De Kokmeeuw is de meest algemene

broedende meeuwensoort in Vlaanderen.

Tussen 1994 en 2001 schommelde de

broedpopulatie tussen 12.000 en ruim

20.000 paar. Vergeleken met de jaren ‘80

vertoont de soort een vrij stabiele trend.

Wel was er een aanzienlijke afname van de

broedkolonies in natuurlijke heidevennen.

Dit wordt blijkbaar volledig

gecompenseerd door de vestiging van

kolonies op niet-natuurlijke – vaak

industriële - locaties.

De Zwartkopmeeuw is een relatief recente

aanwinst voor de Vlaamse avifauna met

een eerste broedgeval in 1964. De soort

kende een definitieve doorbraak in het

begin van de jaren ’90. In de tweede helft

van de jaren ’90 namen de aantallen

duidelijk toe, wat resulteerde in een

voorlopig hoogtepunt van 480 paar in

1999. In 2000 en  2001 schommelde de

Vlaamse broedpopulatie rond 300

broedparen. De Vlaamse kolonies vormen

eigenlijk samen met de aangrenzende

Nederlandse Delta-populatie een

grensoverschrijdende populatie die in 2001

1800 broedparen bereikte.

Met een eerste broedgeval in 1924 broedt

de Stormmeeuw al vrij lang in Vlaanderen.

Tot op heden is er, ondanks een lichte

toename van de aantallen, geen sprake van

een echte doorbraak. In 2001 schommelde

de Vlaamse populatie rond 36-45

broedparen waarvan het merendeel in de

Zeebrugse voorhaven.



ABSTRACT

This article presents a review of the breeding

numbers and trends of three ‘smaller’ gull

species breeding in Flanders, Belgium: Black-

headed Gull Larus ridibundus, Mediterranean

Gull Larus melanocephalus and Common

Gull Larus canus. The emphasis is laid on the

period 1994-2001.

The Black-headed Gull is the most common

breeding gull species in Flanders. Between

1994 and 2001, the Flemish breeding

population fluctuated between 12.000 and

more than 20.000 pairs. Since the beginning of

the 1980’s, there is no clear trend and the

populations seems to be quite stable, despite

some short term fluctuations. The decline of

breeding colonies in natural (heathland)

habitat is fully compensated by the increase of

breeding colonies on artificial (industrial)

sites. The Mediterranean Gull is a relatively

new breeding bird in Flanders (since 1964).

Numbers rose very strong in the 1990s,

resulting in a record number of 480 pairs in

1999. In 2000 and 2001 the Flemish breeding

population reached about 300 pairs. The

Flemish breeding population makes part of the

adjacent population in the Dutch Delta-area,

with a total breeding population for both areas

of 1800  pairs in 2001. The Common Gull

started  breeding in Flanders in 1924 but until

now, despite a slight increase in numbers, there

hasn’t been a real breakthrough. In 2001, the

Flemish population equals about 36-45

breeding pairs, most of which were found in

the outer harbour of Zeebrugge.
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RÉSUMÉ

L’article donne un aperçu des évolutions

quantitatives de trois espèces “de plus petite

taille” qui nichent en Flandre: Mouette rieuse

Larus ridibundus, Mouette mélanocéphale

Larus melanocephalus et Goéland cendré

Larus canus. L’accent est mis sur la période

1994-2001.

La Mouette rieuse est le laridé nidificateur le

plus répandu en Flandre. Entre 1994 et 2001

la population nicheuse a oscillé entre 12.000 et

plus de 20.000 couples. Depuis les années 80

l’espèce semble bien se maintenir. Dans cette

période on constata une décroissance

remarquable des colonies nicheuses des mares

naturelles dans les landes de bruyère. Ceci est

compensé complètement par l’installation de

colonies sur des terrains artificiels, souvent

industriels.

La Mouette mélanocéphale, avec un premier

cas de nidification en 1964, est une acquisition

relativement nouvelle pour l’avifaune

flamande. L’espèce connut une percée

définitive au début des années 90. Dans la

seconde moitié des années 90 les nombres se

sont encore élevés, ce qui a résulté en 1999 en

un maximum provisoire de 480 couples. En

2000 et en 2001 la population nidificatrice

flamande variait autour de 300 couples. Les

colonies flamandes peuvent être considérées

comme faisant partie de la population

limitrophe de la zone du Delta des Pays-Bas,

qui atteignit en 2001 une population

transfrontalière de 1800 couples nidificateurs.

Le Goéland cendré niche depuis longtemps en

Flandre (premier cas de nidification en 1924),

mais jusqu’à présent il n’est - malgré une légère

augmentation quantitative - pas encore

question d’une véritable percée. En 2001 la

population flamande oscilla autour de 36-45

couples nidificateurs, dont la plupart dans

l’avant-port de Zeebruges.
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Adulte Stormmeeuw Larus canus in de voorhaven van Zeebrugge (Foto: Guido Orbie)
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Materiaal en methoden

Een belangrijke gegevensbron voor dit arti-

kel was het project “Bijzondere Broedvogels

Vlaanderen (BBV)” dat in 1994 door het

Instituut voor Natuurbehoud en de Vlaamse

Avifauna Commissie vzw. werd opgestart

(o.a. Devos & Anselin 1996, Anselin et al.

1998). Dit monitoringproject verzamelt

gedetailleerde informatie over alle zeldza-

me, kolonievormende en exotische broed-

vogels in Vlaanderen.Voor de periode 2000-

2001 konden we ook in belangrijke mate

terugvallen op het in 2000 gestarte project

“Vlaamse Broedvogelatlas 2000-2003”

(Anselin et al. 2000,Vermeersch et al. 2000).

Aanvullende gegevens van de broedkolonies

werden gehaald uit regionale tijdschriften,

oudere naslagwerken en artikels, of verza-

meld via persoonlijke contacten. Voor

Zwartkopmeeuw konden we bijna volledig

terugvallen op de gegevens die al jarenlang

verzameld worden door Renaud Flamant.

Bovenvermelde gegevensbronnen lieten ons

toe om een zo goed als volledig overzicht

samen te stellen van de jaarlijkse broedvo-

gelaantallen in alle gekende Vlaamse meeu-

wenkolonies sinds 1994.Voor de berekening

van de Vlaamse of provinciale populatieto-

talen werd bij kolonies die in een bepaald

jaar niet geteld werden, een schatting

gemaakt van het aantal broedparen op basis

van gegevens in andere jaren. De gegevens

werden tevens ingevoerd in een Digitaal

Informatie Systeem (Esri 1996) en op die

manier verder verwerkt in verspreidings- en

aantallenkaarten.

Resultaten en discussie

KKOOKKMMEEEEUUWW  

AAaannttaallsseevvoolluuttiiee

In 1952 werd het Belgische broedbestand

op amper 3300 geschat maar omstreeks

1970 was dat al opgelopen tot ca 32.000,

vooral dankzij de spectaculaire ontwikkelin-

gen op de Snepkensvijver te Lichtaart waar

toen tot 25.500 paar werden geteld

(Lippens & Wille 1972). In de periode

1973-1977 werd de totale Belgische popu-

latie geschat op 8600 broedparen waarvan

de overgrote meerderheid in heidevennen in

de provincies Antwerpen en Limburg.Aan de

kust kwam de soort alleen voor in het Zwin

(Devillers et al. 1988). De aantallen in de

gigantische kolonie aan de Snepkensvijver

waren toen al flink teruggelopen tot 1400 -

4500 broedparen in 1978 (Cuypers 1979).

Een schatting van het aantal broedparen in

1979 en 1980 leverde in Vlaanderen respec-

tievelijk 14.239 - 15.550  en 12.108 -

13.568 paar op (Paulussen & De Bont

1982). De aantallen in de periode 1985-

1991 liepen terug op tot 20.000 - 25.000

broedparen maar het betrof hier slechts een

ruwe schatting (Van Vessem & Meire 1990;

Anselin & Devos 1992).

In 1994 startte het BBV-project en vanaf

dan beschikken we opnieuw over gedetail-

leerde en betrouwbare cijfers over het

broedbestand in de Vlaamse Kok-

meeuwenkolonies. De eerste twee jaren

leverden een raming op van gemiddeld

ongeveer 20.000 broedparen. Daarna volg-

de een lichte en geleidelijke terugval tot

minder dan 15.000 paar in 1999. In de daar-

opvolgende jaren trad er echter een herstel

op en in 2001 bedroeg het Vlaamse broed-

bestand opnieuw meer dan 20.000 paar

(Tabel 1, Figuur 1).

VVeerrsspprreeiiddiinngg  eenn  hhaabbiittaattkkeeuuzzee

Een volledig overzicht van het aantal broed-

paren van Kokmeeuw in 1994-2001 per

kolonie  wordt gegeven in Tabel 2. Merk wel

op dat alleen de getelde (of geschatte) aan-

tallen worden weergegeven. Niet alle kolo-

nies werden elk jaar geteld, hoewel getracht

werd de tabel in de mate van het mogelijke

te vervolledigen.

Hoewel het globale verspreidingsbeeld rela-

tief weinig verandert, blijkt uit Figuren 2-4

toch duidelijk dat zich tussen verschillende

jaren nogal wat verschuivingen kunnen

Tabel 1: Aantal geschatte broedparen van Kokmeeuw in Vlaanderen en per provincie in de

periode 1994-2001

Table 1: Number of estimated breeding pairs of Black-headed Gull in Flanders (and each

province within it) during the period 1994-2001

JJaaaarr PPooppuullaattiieesscchhaattttiinngg WWeesstt--VVll.. OOoosstt--VVll.. AAnnttww.. VVll..--BBrraabb.. LLiimmbb..

VVllaaaannddeerreenn

1994 20.915-21.515 5632-5657 8688 3990-4190 105-110 2500

1995 19.364-20.014 4125 8169 4130-4630 40 2900-3050

1996 19.501-19.801 4300 7615 4321-4621 50 3215

1997 14.804-16.500 4783 3195 4112-4562 30-35 2684-3314

1998 12.896-16.831 4326-4476 2500-3500 3801-4111 70-80 2339-2854

1999 12.302-15.022 2655 3310-3860 4725-4850 10-15 1552-2107

2000 15.306-19.296 3200 4551-6500 5266-5766 50-100 2138-2644

2001 19.843-22.233 3274-3424 7780-8000 5060-5560 12 3712-4300

Figuur 1: Aantalsevolutie van de broedpopulatie van Kokmeeuw in Vlaanderen in de periode

1994-2001

Figure 1.  Trend in the number of breeding pairs of Black-headed Gull in Flanders, 1994-2001.
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voordoen in de locaties, de grootte en het

aantal kolonies van de Kokmeeuw in

Vlaanderen. We kunnen stellen dat de

Kokmeeuw meer en meer de voorkeur geeft

aan voor industriële doeleinden gecreëerde

biotopen zoals opgespoten terreinen, vuil-

storten en bezinkingsbekkens van suikerfa-

brieken. Dit gaat gepaard met een algeme-

ne terugval in natuurlijke biotopen, een

trend die trouwens ook in Nederland werd

vastgesteld (Van den Brink et al. 1996).

Figuur 5 toont het percentage Kokmeeuwen

broedend op natuurlijke versus niet-natuur-

lijke locaties in de periode 1994-2001, ver-

geleken met de periode 1978-1981. Eind de

jaren ’70 en begin de jaren ’80 broedde nog

93-97 % van het Vlaamse broedbestand op

natuurlijke terreinen (Paulussen & De Bont

1982). In 2001 was dat aandeel gezakt tot

slechts 19 %.

De meest opvallende afname deed zich voor

bij kolonies die gevestigd waren in heide-

vennen. Het voorbeeld van de

Snepkensvijver werd reeds aangehaald,

maar ook de ooit erg grote kolonie van de

Ronde Put in Mol-Postel is aan het eind van

de jaren ’90 verdwenen. Kokmeeuwkolonies

in heideterreinen waren nooit erg geliefd bij

de beheerders omwille van de eutrofiëring

van de vennen door de uitwerpselen.

Hierdoor werden ze in vele gevallen fel be-

streden (rapen of schudden van de eieren,

actief verstoren van de kolonies enz...). In

het geval van de Ronde Put moet wel ver-

meld worden dat de kolonie zich blijkbaar

verplaatst heeft naar het Reuzels Moer, net

over de Nederlandse grens (pers. meded.

Frans Daemen).

In Vlaanderen worden echt grote kolonies in

heidevennen tegenwoordig nog maar zel-

den gevonden. De enige kolonie van beteke-

nis in 2001 bevond zich op het militair

domein van Houthalen-Helchteren (2165 -

2500 paren).

Kokmeeuwen laten echter ook andere

natuurlijke biotopen, zoals schorgebieden,

meer en meer links liggen. Zo was er de

afgelopen jaren een opvallende verschui-

ving van de grote Zwin-kolonie (3600 nes-

ten in 1994, 25 in 2001) naar de voor- en

achterhaven van Zeebrugge (resp. 2390 en

709 nesten in 2001).

IInntteerrnnaattiioonnaallee  ccoonntteexxtt

De Europese broedpopulatie werd in 1985-

1989 geschat op 1.782.000 - 2.082.000

paar (Isenmann et al. 1991). In de jaren ’90

werd op Europees niveau een stabilisatie of

Figuur 2: Verspreiding en aantallen broedparen van de Kokmeeuw in Vlaanderen in 1995
Figure 2: Distribution and breeding numbers of the Black-headed Gull in Flanders in 1995.

Figuur 3: Verspreiding en aantallen broedparen van de Kokmeeuw in Vlaanderen in 1999
Figure 3: Distribution and breeding numbers of the Black-headed Gull  in Flanders in 1999.

Figuur 4: Verspreiding en aantallen broedparen van de Kokmeeuw in Vlaanderen in 2001
Figure 4: Distribution and breeding numbers of the Black-headed Gull in Flanders in 2001.

Figuur 5: Kokmeeuwen broedend op natuurlijke versus niet-natuurlijke terreinen in de periode
1994-2001 in vergelijking met 1978-1981

Figure 5: Breeding Black-headed Gulls in natural versus man-made habitat in the 1994-2001
period compared with 1978-1981
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lichte afname gemeld (Hagemeijer & Blair

1997), hoewel de trends sterk kunnen ver-

schillen van land tot land. In Nederland

werd de totale Kokmeeuw-populatie in

1999 geschat op 137.000 paar (Van Dijk et

al. 2001). Dit is nog steeds een aanzienlijk

aantal in vergelijking met het Vlaamse

broedbestand, maar niettemin een halve-

ring van de populatie in minder dan 20 jaar

tijd. In de eerste helft van de jaren ’80 telde

men bij onze noorderburen immers nog

225.000 - 275.000 paar ! Het dieptepunt

werd er 10 jaar geleden reeds bereikt

(132.000 paar in 1993,Van Dijk et al. 1996);

de laatste jaren blijft de populatie ook daar

min of meer stabiel rond de 135.000 paar

(Van Dijk et al. 2001). In Frankrijk bestond

de totale populatie in 1998 uit 38.000 –

40.000 broedparen wat neerkwam op een

stabilisatie van de aantallen sinds 1988. De

11999944 11999955 11999966 11999977 11999988 11999999 22000000 22000011

WWeesstt--VVllaaaannddeerreenn

Veurne - Decantatiebekkens 175-200 150 150 58 150-300 180 300 150-300

Knokke - Zwin 3600 3300 3500 3300 2800 650 280 25

Zeebrugge - Achterhaven 1607 425 400 300 437 1180 740 709

Zeebrugge - Voorhaven 250 250 250 1125 938 645 1880 2390

Oostende - Achterhaven 0 0 0 0 1 1 0 0

OOoosstt--VVllaaaannddeerreenn

Sint-Kruis-Winkel - Sidmar 2000 1317 1060 1200 GG 50 GG 3000

Zelzate - Callemansputte 1000 1000 1000 100 0 0 0 0

Moerbeke - Suikerfabriek 288 62 255 60-80 60-80 80 51-100 0

Lokeren - Molsbroek 2200 2500 3000 1800 2000-2200 2100 1500-2000 1800-2000

Antwerpen Linkeroever (+ Melsele, Doel, Zwijndrecht,...) 3200 3290 2300 35 271-500 (1) 1050-1600 3000-4000 2970

AAnnttwweerrppeenn

Antwerpen - Hooge Maey 3000 3000 3000 3025 3000 3000 3000 900

Zandvliet - Zandvlietsluis (2) GG GG GG GG GG 1000 1500 1500-2000

Antwerpen - Groot Buitenschoor GG GG GG 75 GG GG GG GG

Kalmthout - Stappersven 40-50 0 0 0 0 0 0 0

Brecht - Groot Schietveld 50-120 30 20 12-15 1 50 25 0

Pulderbos - Krabbelshof 500-600 500-1000 700-1000 700-1100 600-900 500-600 500-600 0

Mol-Postel - Ronde Put 400 600 600 250 150 50 0 0

Wintam - Zuidelijk + Noordelijk Eiland 0 0 1 0 0 0 1 0

Lichtaart - Zwart Water 0 0 0 0 0 125 330-600 560

Arendonk - De Braekeleer 0 0 0 50-60 50-60 50-60 0 0

Mol - Zandwinning 0 0 0 0 0 0 11-25 GG

VVllaaaammss--BBrraabbaanntt

Tienen - Bezinkingsputten suikerfabriek 105-110 40 50 30-35 70-80 10-15 50-100 12

LLiimmbbuurrgg

Genk - De Maten 1 GG 0 0 0 0 0 0

Genk – Ford GG 450 550 350-400 400 0 0 0

Lommel - Vieille Montagne GG 300 300 250-300 0 0 0 0

Houthalen-Helchteren-Meeuwen - Schietterreinen (3) GG 650-800 365 GG 34 530-580 1100 2165-2000

Ham GG 1500 2000 1500-2000 1500-2000 1000-1500 1000-1500 1500-1700

Hasselt - Borggrave GG GG GG 230-235 255 0 1 0

Neeroeteren - Bergerven 0 0 0 4 0 0 0 0

Bokrijk - Het Wik 0 0 0 0 150-165 20-25 0 2

Heusden-Zolder - Mangelbeekvallei GG GG GG 350-375 0 0 0 0

Hasselt - Containerpark 0 0 0 0 0 GG 30 45

Maasmechelen - Gravelco 0 0 0 0 0 2 2 GG

Neerpelt 0 0 0 0 0 0 4-10 GG

Atlashok FS94A (Maasvallei) 0 0 0 0 0 0 2 GG

(1) = gegevens  enkel van de Putten (21) + Doelvlakte

(2) = kolonie pas vrij laat ontdekt

(3) = verschillende natuurlijke vennen gegroepeerd

GG = geen gegevens/no data

Tabel 2. Aantal broedparen van Kokmeeuw in Vlaanderen per kolonie, periode 1994-2001.

Table 2. Number of breeding pairs of Black-headed Gull  in different colonies in  Flanders, 1994-2001.

Broedkolonie van Kokmeeuw Larus ridibundus en Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus in de

voorhaven van Zeebrugge (Foto: Misjel Decleer)
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laatste jaren wordt evenwel weer een lichte

afname gemeld (Yésou & Isenmann 2001).

In Duitsland daalt de populatie langs de

Baltische kust, maar stijgt ze langs de

Noordzee-kusten (Hälterlein et al. 2000).

Uit dit alles blijkt dat de algemeen (sterk)

stijgende trend van de meeste meeuwen-

soorten in Europa voorbijgegaan is aan de

Kokmeeuw. De reden hiervoor is niet zo dui-

delijk. Plaatselijk heeft – zoals reeds eerder

vermeld - menselijke verstoring zeker een

rol gespeeld in de achteruitgang van vooral

binnenlandse kolonies. Maar er is meer aan

de hand. Uit onderzoek uitgevoerd in

Nederland bleek immers dat het reproduc-

tief succes van binnenland-kolonies (in het

geval van Vlaanderen de natuurlijke kolo-

nies) significant lager was dan dat van kolo-

nies gelegen aan de Waddenkust of in het

Deltagebied (Stienen et al. 1998). Dit lager

reproductief succes werd veroorzaakt door

een combinatie van predatie van eieren en

jongen door o.a. de Vos Vulpes vulpes en de

lagere beschikbaarheid van voedsel waar-

door ook oudere jongen nog door uithonge-

ring stierven op het nest. De hier aange-

haalde oorzaken liggen mogelijk ook aan de

basis van de verschuiving naar industriële

terreinen in Vlaanderen.Toch is het niet dui-

delijk of die verschuiving alleen kan toege-

schreven worden aan het verslechteren van

de lokale condities dan wel aan de eventu-

eel betere condities op de industrieterrei-

nen. Net als in vele andere Europese landen

is het erg moeilijk vast te stellen welke

(combinatie van) factoren nu precies aan de

basis liggen van de achteruitgang van

bepaalde kolonies. Degelijke monitorings-

programma’s die ook het reproductief suc-

ces meten in verschillende, verspreide kolo-

nies kunnen hier mogelijk een oplossing

bieden.

Het blijft erg moeilijk te voorspellen hoe het

de Kokmeeuw in de komende jaren zal ver-

gaan in Vlaanderen. Ten eerste is er de

voortdurende uitwisseling met de soms erg

grote kolonies net over de Nederlandse

grens wat bij ons kan resulteren in plotse

stijgingen en dalingen. Kolonies verschijnen

soms uit het niets, maar kunnen het vol-

gende jaar even snel weer verdwenen zijn.

Daarenboven is door de verschuiving van de

kolonies in de richting van grote opspuitin-

gen en industrieterreinen de soort nog meer

onderhevig aan grote schommelingen aan-

gezien dergelijke terreinen over het alge-

meen geen lang leven beschoren zijn.

ZZWWAARRTTKKOOPPMMEEEEUUWW  

AAaannttaallsseevvoolluuttiiee

Het verhaal van de Zwartkopmeeuw ver-

schilt fundamenteel van dat van de

Kokmeeuw in die zin dat het hier een echt

succesverhaal betreft van een soort die

vooral de laatste 10 jaar aan een enorme

opmars bezig is in Europa (Hagemeijer &

Blair 1997).

In Vlaanderen dateert het eerste broedgeval

van 1964 in Lichtaart in de provincie

Antwerpen (Bekaert 1988). Tot 1976 kwa-

men daar tot zeven maal toe 1-2 paartjes

tot broeden. In 1967 broedde waarschijnlijk

een eerste paar in het Zwin (Lippens 1968),

het begin van een succesvolle vestiging

vanaf 1969. Sinds dat jaar kwam de soort er

vrijwel jaarlijks tot broeden met o.a. 15

broedparen in 1985, 13 in 1988 en 28 in

1996 om een hoogtepunt te bereiken in

1998 met 82 broedparen (Lippens 1972,

Bekaert 1988, Guido Burggraeve pers.

meded., Renaud Flamant pers. obs.). In 2001

kwamen hier voor het eerst sinds ruim 30

jaar geen  Zwartkopmeeuwen meer tot

broeden.

Tot 1990 kwam de totale Vlaamse popula-

tie niet of nauwelijks boven de 20 broedpa-

ren  (Figuur 6) (Bekaert 1988, Meininger &

Bekhuis 1990).Van dan af gingen de aantal-

Kokmeeuw Larus ridibundus met kuiken (Foto: Misjel Decleer)

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus (Foto: Marcel Vos)
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len echter snel de hoogte in: 56 broedparen

in 1992 (waaronder 45 broedparen op de

Hooge Maey te Lillo in Antwerpen), 123 in

1996 (waarvan het grootste deel in de pro-

vincie Antwerpen), 93 in 1997 (46 broedpa-

ren in een kolonie te Kwaadmechelen-Ham,

Limburg) en 275 in 1998 (waaronder 150

op een industrieterrein in Lillo). De jaren

hierop volgend neemt het belang van het

Antwerpse havengebied nog toe. In 1999

broedden er maar liefst 410 broedparen in

Zandvliet aan de Zandvlietsluis wat het

Vlaamse totaal voor dat jaar bracht op 480.

In 2000-2001 volgt dan een lichte afname

tot telkens ongeveer 300 broedparen. De

belangrijkste kolonies waren toen nog

steeds de kolonie aan de Zandvlietsluis (160

nesten in 2001) en ook deze van de

Zeebrugse voorhaven (90 nesten in 2000).

In 2000 kwam de Zwartkopmeeuw al op 14

verschillende locaties tot broeden. Het

voorlopige absolute hoogtepunt wordt

gevestigd in 2002 met alleen al aan de

Zandvlietsluis minstens 1100 paar (Renaud

Flamant pers. obs.); dit is meteen de groot-

ste kolonie ooit in Noordwest-Europa !

IInntteerrnnaattiioonnaallee  ccoonntteexxtt

Het is duidelijk dat de Zwartkopmeeuw aan

een enorme opmars bezig is in Vlaanderen

(zie ook Meininger & Flamant 1999). Ook in

andere Europese landen wordt een dergelij-

ke trend vastgesteld (Széll & Bakacsi 1996,

Karauz & Kiraç, Goutner et al., Chytil, Fritze,

Boschert, Sadoul & Raevel 1999). De oor-

sprong van deze expansie moet o.a. gezocht

worden in een gedeeltelijke emigratie van

Zwartkopmeeuwen uit de omgeving van de

Zwarte Zee in de Oekraïne. Sinds de jaren

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus (Foto: Marcel Vos)

Figuur 6: Evolutie van het aantal broedparen van Zwartkopmeeuw in Vlaanderen in 1964-2001.

Figure 6: Evolution of the number of breeding pairs of  Mediterranean Gull in Flanders during

the period  1964-2001 .

’30 was daar zowat de gehele wereldpopu-

latie van de Zwartkopmeeuw gevestigd in

slechts enkele, gigantische kolonies. In de

jaren ‘80 broedden daar meer dan 200.000

paren. In de jaren ‘90 schommelden de aan-

tallen er rond 50.000 paren (Ardamatskaya

1999). Reeds in de jaren ‘50 ontstond er een

sterke expansiedrift in west-noordwestelij-

ke richting. Opvallend is dat veel centraal-

Europese landen zo goed als ‘overvlogen’

werden en dat de soort zich heeft gericht op

landen die ten minste ten dele aan zee gren-

zen (Hagemeijer & Blair 1997).

De Vlaamse populatie Zwartkopmeeuwen

kan onmogelijk los gezien worden van deze

van het Nederlandse Deltagebied

(Meininger & Flamant 1999). Er is doorheen

de jaren een grote uitwisseling tussen de

bestaande kolonies en zo blijkt dat de

Belgisch-Nederlandse broedpopulatie zich

in 2002 vanuit vele kolonies bijna volledig

heeft verplaatst naar één enkele locatie aan

de Zandvlietsluis. Een populatietrend kan

dan ook best voor beide regio’s samen

bepaald worden, wat niet wegneemt dat

Vlaanderen dezelfde stijgende lijn vertoont.

Figuur 8 geeft de gecombineerde gegevens

weer voor de periode 1979-2001. Op die

manier bekeken, stijgt de populatie expo-

nentieel en werden in 2001 reeds 1800

broedparen genoteerd. Voor meer informa-

tie omtrent de evolutie in het Deltagebied

in vergelijking met deze in Vlaanderen ver-

wijzen we naar Meininger & Flamant (1999)

en Meininger & Strucker (2001).

Alle Zwartkopmeeuwen in Vlaanderen

broeden in Kokmeeuwkolonies, met een

zeer duidelijke voorkeur voor niet te vochti-

ge gebieden. Meer nog dan de Kokmeeuwen

vestigen de Zwartkopmeeuwen zich in niet-

natuurlijke habitats zoals opgespoten ter-

reinen. Het overgrote deel is in de drie

havengebieden (Antwerpen, Zeebrugge en

Gent) rond de Schelde te vinden. Echt grote

binnenlandkolonies zoals bij de Kokmeeuw

treft men bij deze soort niet aan, uitgeno-

men de kolonie in Kwaadmechelen die tot

46 paren gehuisvest heeft. Voor wat

Vlaanderen aangaat zou het aanbod van

geschikte doch tijdelijke broedgebieden,

gecreëerd door havenuitbreidingen, van

beslissende aard kunnen zijn voor het

behoud van het Vlaamse deel van deze

grensoverschrijdende binationale populatie.

In tegenstelling tot de Kokmeeuw is het
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voor deze soort nagenoeg zeker dat de stij-

gende trend van de Belgisch-Nederlandse

populatie zich de komende jaren nog zal

verderzetten. De expansie is in vele

Europese landen nog in volle gang en lijkt nu

op volle snelheid te zijn gekomen. Op naar

de 2000 broedparen in Vlaanderen en

Nederland?

SSTTOORRMMMMEEEEUUWW

AAaannttaallsseevvoolluuttiiee  eenn  vveerrsspprreeiiddiinngg

De Stormmeeuw broedde voor het eerst in

Vlaanderen in 1924: 1 paar in het Zwin te

Knokke (Lippens & Wille 1972). Daarna

bleef het wachten tot 1976 vooraleer de

soort weer tot broeden kwam, opnieuw in

het Zwin. Sindsdien is de Stormmeeuw hier

een jaarlijkse broedvogel met 1-2 paar. In

1994 werd voor het eerst ook een broed-

paar vastgesteld in de Voorhaven te

Zeebrugge. Vanaf dan broedt de soort hier

jaarlijks en namen de aantallen geleidelijk

toe (Figuur 9) (Seys et al. 1998).Vanaf 1997

komt de soort ook tot broeden in Overpelt

in de provincie Limburg. In de daaropvol-

gende jaren werd de Stormmeeuw in

Limburg op 6 verschillende locaties vastge-

steld met o.a. 6 broedparen op de terreinen

van Union Minière te Overpelt in 2000. De

voorhaven van Zeebrugge behield echter

zijn status van belangrijkste broedplaats

(o.a. 21 en 20 broedparen in 2000 en 2001).

Vermeldenswaard is verder dat in 2001 de

soort ook voor het eerst tot broeden kwam

in het Antwerpse havengebied, meerbe-

paald op de Linkerschelde-oever aan de

(toen stilgelegde) bouwwerf van het

Deurganckdok. De totale Vlaamse populatie

kon in 2001 geschat worden op 36-43

broedparen.

NNaattiioonnaallee  eenn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ccoonntteexxtt

In Wallonië doet de soort het iets beter dan

in Vlaanderen met meer dan 40 broedparen

aan het eind van de jaren ’90 (o.a. langs de

Maas in Luik en vooral in de vallei van de

Haine te Obourg in Henegouwen, pers.

meded. H. Duffourny, zie ook Devillers et al.

1988).

De Stormmeeuw is een broedvogel van

Noord-Europa (Hagemeijer & Blair 1997)

die in Vlaanderen de zuidgrens van zijn ver-

spreidingsgebeid bereikt. Gezien de terugval

in o.a. Nederland (van 7900 paren in 1992

tot 5800 in 1999), vooral in het Wadden-

gebied (Van Dijk et al. 2001), valt te ver-

Figuur 8: Aantalsontwikkeling van de Zwartkopmeeuw in het Nederlandse Deltagebied en

Vlaanderen, gegevens gedeeltelijk naar Meininger & Strucker (2001)

Figure 8: Breeding numbers of Mediterranean Gull  in the Dutch Delta-area and in Flanders,

partly based on Meininger & Strucker (2001)

Figuur 7: Verspreiding en aantallen broedparen van de Zwartkopmeeuw in Vlaanderen in 2001

Figure 7: Distribution and number of breeding pairs of Mediterranean Gull  in Flanders in 2001

Stormmeeuw Larus canus op broedplaats in de voorhaven van Zeebrugge (Foto: Guido Orbie)
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wachten dat de aantallen in Vlaanderen,

hoewel in stijgende lijn, hier marginaal zul-

len blijven.

Dankwoord

Dit artikel kon niet tot stand komen zonder

de hulp van vele vrijwillige medewerkers aan

o.a. het broedvogelatlas- en het BBV-pro-

ject. Het is dan ook gepast hen hierbij har-

telijk te bedanken! Ook enkele kritische

nalezers van eerdere versies van dit artikel,

Geert Spanoghe, Koen Devos, Dirk Symens

en Koen Leysen, wensen we hier te bedan-

ken.

Figuur 9: Evolutie van het aantal broedparen  van  Stormmeeuw in Vlaanderen in 1994-2001.

Figure 9: Evolution of the number of breeding pairs of Common Gull  in Flanders, 1994-2001.
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Inleiding 
In de tweede helft van de twintigste eeuw is

het aantal Geelpootmeeuwen in Europa

sterk toegenomen. Vanuit uitdijende kolo-

nies rond de Middellandse Zee heeft het

broedgebied zich sterk uitgebreid naar het

noorden (o.a. Yésou & Beaubrun 1994). De

uitbreiding vond enerzijds plaats langs de

Atlantische kust van Frankrijk tot aan het

departement Morbihan en anderzijds in het

stroomgebied van de Rhône met uitlopers

tot in Zwitserland en de vallei van de

Bovenrijn op de grens tussen Frankrijk en

Duitsland (Yésou 1991, Yésou & Beaubrun

1994, Schmidt et al 1998). In de laatste

twee decades van de twintigste eeuw heb-

ben zich ook langs de Noordzeekust

(Engeland, Nederland en België) de eerste

Geelpootmeeuwen gevestigd (Vercruijsse

1995, De Scheemaeker & Lust 1996, Van

Swelm 1998, Ogilvie et al 2001). Hier had-

den alle broedgevallen tot nu toe betrekking

op individuen die gepaard waren met

Zilvermeeuw of Kleine Mantelmeeuw, zoge-

heten gemengde paren. Op vergelijkbare

breedtegraad broedt sinds 1992 een zuiver

paar langs de Atlantische kust van Engeland

(Ogilvie et al 1995, 2001) en zijn ook in het

zuiden van Polen op verscheidene plaatsen

Geelpootmeeuwen gevestigd (Faber et al

2001) met de meest noordelijke broedge-

vallen in Centraal-Polen. Hoewel traditio-

neel wordt aangenomen dat enkel

Pontische Meeuw Larus cachinnans in

Oekraïne broedt, blijken er toch

Geelpootmeeuwen te broeden op rotskus-

ten van het Krim-schiereiland (mond. med.

G. Neubauer).

De uitbreiding van het broedgebied naar het

noorden werd voorafgegaan door toene-

mende aantallen pleisterende individuen,

die vooral in de zomer en herfst langs de

Atlantische kust en de grote rivieren van

Frankrijk en in het Zwitserse merengebied

werden gezien (Géroudet 1968, Nicolau-

Guillaumet 1977, Baudoin & Le Maréchal

1988). Langs de zuidoostkust van Engeland

werd na 1980 eveneens een sterke toename

van de aantallen geconstateerd (Dennis

1995). De eerste melding van Geelpoot-

meeuw voor België dateert van 24 augustus

1952 te Bredene (Hautekiet 1957).

Overigens werd de naam “Geelpootmeeuw”

voor het eerst in Vlaanderen gebruikt door

Bogaert (1968). In de periode 1978-1986

werden vooral langs de Vlaamse westkust

en ook weer in de zomer en herfst relatief

grote aantallen pleisterende individuen

vastgesteld (Devillers & Potvliege 1981,

Bulteel 1983,Vandenbulcke 1989, De Mesel

1990), met maximum aantallen van meer

dan 2000 exemplaren. In het Vlaamse bin-

nenland bedraagt het recordaantal 35

exemplaren op 12 september 1984 op een

stortplaats van vliegas in de Gentse

Kanaalzone (mond. med. Gunter De Smet).

Tegenwoordig worden er echter veel minder

Geelpootmeeuwen gezien in België. Alleen

in Wallonië worden de laatste jaren in de

provincies Henegouwen en Luik grotere

aantallen Geelpootmeeuwen gezien (tot

meer dan 150 exemplaren te Gaurain-

Ramecroix; mond. med. Gunter De Smet). In

de periode 1995-2002 broedde jaarlijks een

gemengd paar mannetje Geelpootmeeuw x

vrouwtje Kleine Mantelmeeuw in de voor-

haven van Zeebrugge (De Scheemaeker &

Lust 1996, mond. med. Filip De Ruwe).

Mogelijk ging het hier telkens om dezelfde

oudervogels. Een van de hybride nakomelin-

gen van dit broedpaar was in 1999 gepaard

met een Zilvermeeuw (mond. med. Filip De

Ruwe).

GGeeeellppoooottmmeeeeuuww  LLaarruuss  mmiicchhaahheelllliiss
aallss  nniieeuuwwee  bbrrooeeddvvooggeell  iinn  BBeellggiiëë
Yellow-legged Gull Larus michahellis as a new breeding bird  in Belgium

Goéland leucophée Larus michahellis, nouvelle espèce nicheuse en Belgique

HHAARRRRYY JJ..PP.. VVEERRCCRRUUIIJJSSSSEE,,  EERRIICC WW..MM.. SSTTIIEENNEENN &&  JJEERROOEENN VVAANN WWAAEEYYEENNBBEERRGGEE

SAMENVATTING

In 2002 kwamen in de voorhaven van

Zeebrugge, West-Vlaanderen, twee zuivere

paren Geelpootmeeuw Larus michahellis tot

broeden. In de directe omgeving van deze paren

broedden tevens twee Geelpootmeeuwen die

waren gepaard met respectievelijk Zilvermeeuw

Larus argentatus en Kleine Mantelmeeuw Larus

fuscus. De zuivere paren waren zeer succesvol: ze

brachten beide drie jongen groot. Dit zijn de

eerste broedgevallen van een zuivere paren langs

de Noordzee. De bevinding kadert in de

noordelijke opmars van deze soort vanuit het

Mediterrane gebied van de laatste decennia.

ABSTRACT

In 2002, two pure pairs of Yellow-legged Gull

Larus michahellis nested in the outer harbour of

Zeebrugge, Belgium. In the vicinity of these pairs,

also two individuals were found interbreeding

with Herring Gull Larus argentatus and Lesser

Black-backed Gull Larus fuscus, respectively. The

pure pairs both produced three fledglings. This is

the first instance of pure breeding pairs along the

North Sea. It fits well in the ongoing northward

expansion of the breeding range of this species.

RÉSUMÉ

En 2002 deux couples Larus michahellis non

hybrides ont nidifié dans l’avant-port de

Zeebruges. Dans les alentours immédiats deux

Goélands leucophées, formant un couple avec

d’une part Goéland argenté Larus argentatus et

d’autre part Goéland brun Larus fuscus, se sont

également reproduits. Les couples non hybrides

ont eu des reproductions très réussies: trois jeunes

par couple. C’est le premier cas de nidification

d’un couple non hybride le long de la Mer du

Nord. Cette observation cadre dans une évolution,

constatée depuis quelques décennies, de cette

espèce des régions méditerranéennes vers le nord.

Harry J.P. Vercruijsse, Girostraat 38,NL- 5038 DN Tilburg, Nederland

Eric W. M. Stienen, Instituut voor Natuurbehoud, Kliniekstraat 25,B- 1070 Brussel; eric.stienen@instnat.be
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Resultaten

Tijdens een lopend onderzoek van het

Instituut voor Natuurbehoud naar de

broedbiologie en populatiedynamiek van

Zilver- en Kleine Mantelmeeuw (Stienen et

al 2002,Van Waeyenberge et al 2002) zijn in

2002 in de voorhaven van Zeebrugge twee

zuivere paren Geelpootmeeuw vastgesteld.

De vier individuen hadden alle uiterlijke

kenmerken van deze soort (zie o.a. Glutz von

Blotzheim & Bauer 1982, Garner 1997,

Garner et al 1997, Jonsson 1998). Zeer

opvallend was ook het relatief zware geluid

van de ‘long-call’ en de alarmroep (zie ook

Glutz von Blotzheim & Bauer 1982, Bulteel

1983). De onderlinge afstand tussen de nes-

ten van deze paren was minder dan 50 m, de

territoria grensden aan elkaar en er was

geregeld interactie tussen de individuen van

de twee paren. Binnen een straal ongeveer

200 m broedden tevens twee gemengde

paren (mannetje Geelpootmeeuw x vrouw-

tje Kleine Mantelmeeuw en mannetje

Geelpootmeeuw x vrouwtje Zilvermeeuw).

Aan het einde van de kuikenperiode is in de

territoria van de twee zuivere paren ook nog

een vierde kalenderjaar Geelpootmeeuw

gezien. Overigens broedden er in 2002

elders in de voorhaven nog vier hybriden die

enige gelijkenis met een Geelpootmeeuw

vertoonden.Van één ervan staat echter vast

dat het een nakomeling van een gemengd

paar Zilvermeeuw x Kleine Mantelmeeuw

betreft; van de overige individuen is de

afstamming onzeker.

Het legbegin van de twee zuivere paren was

duidelijk vroeger dan dat van de meeste

Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen in de

Zeebrugse voorhaven. Eén vrouwtje

Geelpootmeeuw heeft eieren gelegd rond

het einde van de eerste week van april

(geschat op basis van de leeftijd van de kui-

kens), toen er nog geen legsels van Zilver- of

Kleine Mantelmeeuw waren. Het tweede

paar heeft ongeveer twee weken later

eieren geproduceerd, toen ook de aller-

vroegste Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen

eieren hadden. De legdatum komt overeen

met die van vogels langs de Atlantische kust

van Frankrijk (Yésou 1991). In het

Mediterrane gebied worden de eerste eieren

reeds in het midden van maart gelegd

(Glutz von Blotzheim & Bauer 1982, Yésou

& Beaubrun 1994). De zuivere paren in

Zeebrugge waren uitermate succesvol: ze

hebben beide drie jongen grootgebracht. In

de buurt van de nesten van zowel de zuive-

re paren als de mengparen werden naast

resten van vissen opvallend veel braakballen

met resten van jonge konijnen aangetroffen.

Bij nesten van Zilver- en Kleine

Mantelmeeuw in de Zeebrugse voorhaven

werden zelden braakballen met zoogdieren

gevonden. Ook in buitenlandse kolonies is

het aandeel terrestrische prooidieren in het

voedsel van Geelpootmeeuwen relatief

groot (Glutz von Blotzheim & Bauer 1982).

Discussie
De vestiging van deze soort in België past

perfect in de steeds verdergaande noordelij-

ke uitbreiding van haar broedgebied. Toch

zijn deze broedgevallen noemenswaardig

omdat het de eerste zuivere broedparen

langs de Noordzeekust zijn. Ook in het

Rijngebied en langs de Franse westkust

waren de eerste broedgevallen gemengde

paren met Zilver- of Kleine Mantelmeeuw.

Wanneer de kolonie verder uitgroeide wer-

den deze vervangen door zuivere paren.Wat

de toekomst voor de Geelpootmeeuw in

België zal brengen blijft onzeker. Gezien de

ogenschijnlijk uitstekende voedselsituatie

en het feit dat de voorhaven van Zeebrugge

ook voor Zilver- en Kleine Mantelmeeuw

een groeikolonie is (Stienen et al 2002), is

het niet ondenkbaar dat het aantal broed-

paren zich in de nabije toekomst nog verder

zal uitbreiden. Echter of en hoe lang het hui-

Hybride broedpaar Geelpootmeeuw Larus michahellis adult mannetje en Kleine Mantelmeeuw

Larus fuscus adult vrouwtje, voorhaven Zeebrugge (Foto: Geert Spanoghe)

Geelpootmeeuw Larus michahellis adult mannetje van zuiver broedpaar, voorhaven Zeebrugge

(Foto: Geert Spanoghe)
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dige broedgebied nog zal blijven bestaan is

de vraag gezien de economische ontwikke-

lingen in het havengebied. Ook is de voed-

selsituatie na het broedseizoen veel minder

gunstig dan in het recente verleden vanwe-

ge de sluiting van een reeks van vuilstort-

plaatsen. Dit laatste is waarschijnlijk ook de

reden voor de sterke achteruitgang van het

aantal individuen dat in de zomer en herfst

ons land aandoet.

Dankwoord 
Wij danken Koen Devos en Geert Spanoghe

voor hun opbouwende commentaar op een

eerdere versie van dit artikel. Dank ook aan

Koen Leysen en Gunter De Smet voor hun

nuttige opmerkingen en aanvullingen. Filip

De Ruwe heeft geassisteerd bij het ringen

van de kuikens en Geert Spanoghe heeft

onze identificatie van de vogels als Larus

michahellis achteraf bevestigd.

Geelpootmeeuw Larus michahellis adult vrouwtje van zuiver broedpaar, voorhaven Zeebrugge

(Foto: Geert Spanoghe)
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Inleiding 

Langs de Belgische kust zijn er voor grote

meeuwen nauwelijks natuurlijke of halfna-

tuurlijke broedbiotopen beschikbaar. Dit

verklaart in belangrijke mate waarom lange

tijd alleen in het Zwin te Knokke-Heist een

klein aantal Zilvermeeuwen (vanaf 1960) en

Kleine Mantelmeeuwen (vanaf 1985) tot

broeden kwamen. In deze situatie kwam

verandering toen vooral in de jaren ’90

grote kunstmatige terreinen ontstonden in

de voorhaven van Zeebrugge. Deze werden

al vlug gekoloniseerd door broedende

meeuwen en sindsdien is het aantal meeu-

wen er spectaculair toegenomen (Stienen

et al., 2002). Maar ook andere artificiële

habitats werden de laatste jaren in gebruik

genomen aan de kust. In 1998 werden voor

het eerst met zekerheid dakbroedende

meeuwen vastgesteld in Oostende

(François 1999) en ook deze broedpopulatie

zit in de lift. In deze bijdrage wordt een

beschrijving gegeven van de evolutie van

het aantal broedparen te Oostende en

wordt dieper ingegaan op het soms afwij-

kende broedgedrag van dakbroedende

meeuwen.

AAaannttaallsseevvoolluuttiiee  eenn  ggeeddrraagg  vvaann
ddaakkbbrrooeeddeennddee  ZZiillvveerrmmeeeeuuwweenn
LLaarruuss  aarrggeennttaattuuss  eenn  KKlleeiinnee  MMaanntteell--
mmeeeeuuwweenn  LLaarruuss  ffuussccuuss  iinn  BBeellggiiëë

Numbers and behaviour of roof-nesting Herring Gulls Larus argentatus and Lesser Black-

backed Gulls Larus fuscus in Belgium

Evolution quantitative et comportement de Goélands argentés Larus argentatus et

Goélands bruns Larus fuscus nichant sur les toits en Belgique

RROOLLAANNDD FFRRAANNÇÇOOIISS

SAMENVATTING

Nadat er reeds in 1993 een aantal eerste

aanwijzingen waren, werden in 1998 te

Oostende voor het eerst met zekerheid

dakbroedende Zilvermeeuwen Larus

argentatus langs de Belgische kust vastgesteld.

Sindsdien zijn de aantallen er sterk

toegenomen: van 33 paren in 1998 tot 205 in

2001. Inmiddels werd een tweede broedplaats

ontdekt in de achterhaven van Oostende en

werden ook de eerste dakbroedende Kleine

Mantelmeeuwen Larus fuscus waargenomen

(toename van 4 paar in 1999 naar 8 paar in

2001). Opvallend is dat de dakbroedende

Zilvermeeuwen vaak een verschillend

broedgedrag vertonen ten opzichte van

grondbroeders, met onder meer een

langduriger band tussen de oudervogels en de

jongen en een meer gespreid broedseizoen. De

komende jaren wordt een verdere toename

van het aantal dakbroedende meeuwen langs

de Belgische kust verwacht.

ABSTRACT

In 1998, the first roof-nesting Herring Gulls

Larus argentatus for Belgium were recorded at

Oostende (along the coast) following indications

of breeding in earlier years. Since then, breeding

numbers increased from 33 pairs in 1998 to 205

in 2001. This is about 12 % of the total Belgian

breeding population. In 1999, also Lesser Black-

backed Gull Larus fuscus started breeding on

rooftops (4 pairs), followed by a moderate

increase in the next years (up to 8 pairs in

2001). Roof-nesting Herring Gulls showed a

different breeding behaviour than ground-

nesting birds, e.g. a much longer bound between

parents and young and a longer breeding

season. The coming years, a further increase of

roof-nesting gulls along the Belgian coast is

expected.

RÉSUMÉ

Après avoir noté les premiers changements

comportementaux en 1993, on constata avec

certitude en 1998 à Ostende, le long de la côte

belge, les premiers cas de Goélands argentés

Larus argentatus nidifiant sur les toits. Depuis

ces nombres ont fortement augmenté, évoluant

de 33 couples en 1998 jusqu’à 205 couples en

2001. Entretemps on observa également les

premiers cas de Goélands bruns Larus fuscus

nidifiant sur les toits: 4 paires en 1999 et 8 en

2001. Il est remarquable que le comportement

des Goélands argentés nidifiant sur les toits

diffère de celui des couples nichant au sol.

Parents et jeunes restent plus longtemps

ensemble et la saison nidificatrice est plus étalée.

On s’attend à une croissance des goélands

nidifiant sur les toits, le long de la côte belge,

dans les années à venir.

Roland François, Voorhavenlaan 1 bus 44, B-8400 Oostende



Materiaal en methode

Het lokaliseren van de dakbroedende meeu-

wen gebeurde in hoofdzaak vanuit een

appartement (11de verdieping) in de

Vuurtorenwijk te Oostende.Van hieruit heb

je een uitstekend zicht op de meeste gebou-

wen in het havengebied  (afstand maximaal

1 km). Vanaf juni werden de gelokaliseerde

gebouwen bezocht om het aantal nesten en

jongen nauwkeuriger te kunnen bepalen.

Het is evenwel onmogelijk om alle geschik-

te daken in Oostende te controleren op

broedende meeuwen.

Het feit dat er heel wat nestjongen worden

binnengebracht in het vogelasiel doet ver-

moeden dat er nog meerdere niet gekende

broedplaatsen zijn, onder meer in de

Oostendse binnenstad. Het werkelijke aan-

tal dakbroedende meeuwen zal dus onge-

twijfeld hoger liggen dan de cijfers die in dit

artikel worden vermeld.

Resultaten 

AAaannttaall  bbrrooeeddppaarreenn

Op de daken van de oude RMT-gebouwen

en andere gebouwen in de omgeving wer-

den in 1998 te Oostende de eerste zekere

broedgevallen van dakbroedende

Zilvermeeuwen vastgesteld voor België

(François, 1999). Mogelijk kwam de soort

hier echter al eerder tot broeden zoals blijkt

uit de waarneming van een jonge

Zilvermeeuw in 1993 (mond. meded. P.

Lingier). De laatste jaren is het aantal broed-

paren te Oostende sterk gestegen: van 33

paren in 1998 naar 205 in 2001 (zie ook

Tabel 1). In 2001 werd een nieuwe kolonie

dakbroeders ontdekt op de daken van een

houtverwerkingsbedrijf in de Oostendse

achterhaven.

Tijdens de zomer van 1999 werden te

Oostende ook de eerste gevallen van dak-

broedende Kleine Mantelmeeuwen vastge-

steld: 4 paren in 1999 (in totaal 7 jongen), 3

paren in 2000 (3 jongen) en 8 paren in 2001

(8 jongen).

Oostende is tot op heden de enige kust-

plaats waar met zekerheid Zilvermeeuwen

en Kleine Mantelmeeuwen op daken broe-

den hoewel er recent ook broedverdachte

paren gemeld werden in Blankenberge en

Zeebrugge. Het aantal dakbroedende paren

Zilvermeeuw bedraagt nu reeds ongeveer

12 % van de totale broedpopulatie in

Vlaanderen, bij Kleine Mantelmeeuw gaat

het vooralsnog om een onbeduidend aan-

deel.

BBrrooeeddggeeddrraagg

Intrigerend is dat dakbroedende Zilver-

meeuwen ten opzichte van grondbroeden-

de meeuwen over het algemeen een ver-

schillend broedgedrag vertonen (Bernard

Cadiou, in litt.). Bij dakbroeders wordt

meestal een langduriger band vastgesteld

tussen ouders en jongen. In kolonies met

grondbroeders worden de uitvliegende jon-

gen bijna altijd verjaagd door de volwassen

vogels. Slechts sporadisch worden ze nog

eens bedelend gezien op strand en golfbre-

kers of in havens. Bij dakbroedende

Zilvermeeuwen duurt de zorg voor de jon-

gen echter veel langer. Het broedproces bij

dakbroeders verloopt ook meer gespreid in

het seizoen, zodat ze nog jongen kunnen

hebben eind augustus-begin september. In

de herfst en zelfs in de winter blijven de

adulte vogels en hun jongen vaak nog in de

buurt van de nestplaats rondhangen. Het

sterftecijfer onder de jongen van dakbroe-

ders is ook lager dan bij grondbroeders, want

zij hebben geen grondpredatoren en de jon-

gen kunnen door de betere zorgen van de

ouders gemakkelijker de moeilijke eerste

winter doorkomen. Het gemiddeld aantal

jongen per koppel ligt in het algemeen ook

hoger bij dakbroeders (1-1,5) dan bij grond-

broeders (0,5-1)  (Lefeivre 1985, Cadiou et

al.1997), hoewel ook de grondbroedende

kolonie in de voorhaven van Zeebrugge der-

gelijk hoge jongenproductie behaalde

(Stienen et al., 2002).

Bovenstaande literatuurgegevens worden

bevestigd door eigen waarnemingen in de

broedkolonies te Oostende. In het broedsei-

zoen 2000 werden door het Instituut voor

Natuurbehoud enkele jongen van dakbroe-

dende Zilvermeeuwen gekleurringd, waar-

door we in staat waren om een  familie met

drie jongen BXAA, BXAC en BXAD geduren-

de meer dan één jaar individueel te volgen.
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Dakbroedende Zilvermeeuwen Larus argentatus met jong te Oostende

(Foto: Roland François)

Tabel 1. Evolutie van het aantal broedparen van dakbroedende meeuwen in het havengebied van

Oostende. ZM = Zilvermeeuw, KLM = Kleine Mantelmeeuw

Table 1. Number of breeding pairs of roof-nesting Herring Gull (ZM) and Lesser Black-backed

Gull (KLM) in the harbour area of Oostende

1998 1999 2000 2001

RMT en omgeving 33 ZM 36 ZM 58 ZM 125 ZM

Oostende 0 KLM 4 KLM 3 KLM 6 KLM

Achterhaven Oostende
0 0 0 80 ZM

0 0 0 2 KLM



Dit leidde soms tot verrassende vaststellin-

gen. De jongen bleven gedurende meer dan

één jaar bedelgedrag vertonen.Vooral BXAC

bleef meestal op en rond de nestplaats aan-

wezig en bleef zelfs nog bedelen toen reeds

een nieuw jong aanwezig was. Zowel BXAC

als het nieuwe jong werden toen nog door

de moeder-oudervogel gevoerd. Ditzelfde

fenomeen werd reeds beschreven in Cottaar

(1992). Op 4 en 5 juni 2001 werd ook een

copulatie vastgesteld tussen de vader-

oudervogel en BXAC nadat het jong her-

haaldelijk en heftig bedelde en hierop eerst

voedsel kreeg uitgebraakt, en dit terwijl de

moeder-oudervogel in de onmiddellijke

omgeving aanwezig was.

Na afloop van het broedseizoen bleven de

dakbroedende Zilvermeeuwen meestal in

de omgeving van de nestplaatsen op de

daken. Het zijn stilaan standvogels gewor-

Nog vóór het nieuwe broedseizoen 2001,

toen de oudervogels hun territorium verde-

digden, hielpen de jongen af en toe om

indringers te verjagen.

Het waarnemen van het broedgedrag van

Kleine Mantelmeeuwen was een heel stuk

moeilijker. De jongen lieten zich minder

gemakkelijk zien en liepen slechts af en toe

eens op de nok van het dak. De oudervogels

gingen ook veel verder voedsel zoeken,

waarschijnlijk op zee of aan het strand, en

bleven daardoor ook veel langer weg.

Gezien Kleine Mantelmeeuwen echte trek-

vogels zijn, waren de jongen amper één

maand na het rondlopen op het dak reeds

naar het zuiden vertrokken, terwijl jonge

Zilvermeeuwen, zoals reeds hierboven

beschreven, veel langer door hun ouders

gekoesterd werden op de plaats waar ze

waren geboren. Kleine Mantelmeeuwen

brengen hun eerste winter door in hun over-

winteringsgebieden in Zuid-Europa tot zelfs

in Noord-Afrika (o.a.Van Waeyenberge et al.

dit nummer).

Discussie

Met het ontstaan van de eerste dakbroe-

dende meeuwenkolonies volgt België een

trend die in tal van andere landen al veel

langer aan de gang is. Deze kolonies blijken

het overal zeer goed te doen (Tabel 2), dit in

tegenstelling tot heel wat grondkolonies

waar de aantallen stabiliseren of zelfs afne-

men (hoewel dit laatste zeker niet opgaat

voor de kolonies in Zeebrugge).Voor de ver-

schillende trends tussen beide kolonietypes

kunnen verschillende oorzaken aangehaald

BROEDENDE MEEUWEN Natuur.oriolus
68(3):123-126 125

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus met jong op dak van station te Oostende

(Foto: Roland François)

Kleine Mantelmeeuwen Larus fuscus met jong op dak van station te Oostende

(Foto: Roland François)

Tabel 2. Overzicht van het aantal broedparen van dakbroedende meeuwen in verschillende

Europese landen. De jaartallen verwijzen naar het jaar van de census.

Tabel 2. Number of breeding pairs of roof-nesting gulls in different European countries. 

ZZiillvveerrmmeeeeuuww KKlleeiinnee  MMaanntteell

België (2001) 205 8

Nederland (1993-96) 2700-2800 500

Denemarken 1000 700

Frankrijk (1997/2000) 10700 365

Groot-Brittannië + Ierland (1994) 16900 3200

den, alhoewel dit zeker niet voor alle dak-

broedende vogels in Oostende geldt. Het

kan gebeuren dat één van de partners

ergens anders gaat overwinteren en dan op

dezelfde plaats terugkomt in het voorjaar

om te broeden, iets wat ook in Nederland

werd vastgesteld (mond. med. F. Cottaar).



worden. Dakbroeders zijn veel veiliger ten

opzichte van grondpredatoren zoals de Vos

Vulpes vulpes. In de steden is voedsel voor

meeuwen gedurende het ganse jaar in over-

vloed aanwezig. De vogels vinden er niet

alleen heel wat afval (open containers met

visafval, vuilnisbakken bij frietkramen, vuil-

niszakken die kunnen opengescheurd wor-

den enz…) maar worden op veel plaatsen

ook gevoederd door mensen.

De dakbroedende meeuwen worden echter

niet overal met enthousiasme onthaald.

Klachten over overlast hebben meestal

betrekking op het lawaai dat de vogels pro-

duceren (tot 60 dbA en dit vanaf drie uur ’s

nachts), uitwerpselen op gevels van gebou-

wen en geparkeerde wagens, agressiviteit

tegenover dakwerkers en voorbijgangers, en

vernielingen aan daken (zink van dakgoten)

en aan geparkeerde wagens (rubber van rui-

tenwissers en van ruiten welke als nestma-

teriaal kunnen gebruikt worden). Het ziet er

echter niet naar uit dat de meeuwen hun

nieuw gekoloniseerde broedterreinen in de

steden vlug zullen afstaan. We verwachten

de komende jaren een verdere toename van

dakbroedende meeuwen langs de Belgische

kust, zeker wanneer meer en meer geschik-

te broedterreinen in de Zeebrugse haven

verloren zullen gaan. Stadsmensen en

meeuwen lijken dus met elkaar te moeten

leren samenleven.
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Overwinterende meeuwen
in Vlaanderen

■ Slaapplaatstellingen van meeuwen

■ Meeuwen langs de Belgische kust

Zilvermeeuwen, Grote en Kleine Mantelmeeuwen te Raversijde (Foto: Geert Spanoghe)
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Inleiding 

Hoewel ze kunnen ondergebracht worden in

de groep van watervogels werden meeuwen

tot voor kort zelden of nooit meegeteld bij

de Vlaamse of internationale watervogeltel-

lingen. In tegenstelling tot de meeste ander

watervogels zoals eenden en ganzen, con-

centreren meeuwen zich immers niet in een

beperkt aantal waterrijke gebieden maar

komen ze verspreid voor over een zeer brede

waaier van habitats. Die habitats situeren

zich in belangrijke mate buiten de typische

“wetland-”sfeer, denken we maar aan de

grote groepen meeuwen die kunnen aange-

troffen worden midden in grote steden of

agrarische gebieden. Dit zorgt ervoor dat bij

het tellen van de traditionele watervogelge-

bieden slechts een fractie van de totale

Vlaamse winterpopulatie geteld wordt. Om

een beter beeld te krijgen van de werkelijk

aanwezige aantallen meeuwen organiseer-

de het Instituut voor Natuurbehoud in janu-

ari 2000 bij wijze van proef in een aantal

gebieden slaapplaatstellingen. Tellingen op

slaapplaatsen hebben het voordeel dat de

vogels zich in grote aantallen gaan concen-

treren in een relatief klein aantal gebieden.

De eerste telresultaten bleken interessante

en bruikbare resultaten op te leveren en het

initiatief kreeg dan ook een vervolg in 2001

en 2002. In deze bijdrage worden de tot

dusver verzamelde telgegevens gepresen-

teerd en in een ruimere context geplaatst.

Tevens wordt geprobeerd om een zo volle-

dig mogelijk overzicht te geven van de tot

dusver gekende slaapplaatsen (en slaaptrek-

bewegingen) in Vlaanderen.

OOvveerrwwiinntteerreennddee  mmeeeeuuwweenn iinn
VVllaaaannddeerreenn::  rreessuullttaatteenn  vvaann
ssllaaaappppllaaaattsstteelllliinnggeenn iinn  22000000--22000022
Wintering gulls in Flanders, Belgium: results of roost site counts in 2000-2002

Goélands hivernant en Flandre, Belgique : les résultats des comptages de dortoirs

en 2000-2002

KKOOEENN DDEEVVOOSS &&  GGEEEERRTT SSPPAANNOOGGHHEE

SAMENVATTING

In 2000 werd gestart met een jaarlijkse

simultaantelling van zoveel mogelijk

meeuwenslaapplaatsen in Vlaanderen. Er

werden tot dusver drie tellingen georgani-

seerd, telkens eind januari- begin februari.

Over de drie jaren (2000-2002) ontvingen

we gegevens van in totaal 25 verschillende

slaapplaatsen. Een aantal daarvan werden

echter niet bij elke telling bezocht. Het

totaal aantal getelde meeuwen varieerde

van 166.522 in 2001 (15 slaapplaatsen

geteld) tot 249.557 in 2002 (20 slaapplaat-

sen geteld). Rekening houdend met de tel-

hiaten kunnen we stellen dat het aantal

overwinterende meeuwen in Vlaanderen

kan oplopen tot boven de 300.000 vogels.

De Kokmeeuw Larus ridibundus was op

alle tellingen de talrijkste soort (max.

126.513 ex.), gevolgd door Stormmeeuw

Larus canus (max. 92.432 ex.) en

Zilvermeeuw Larus argentatus (max.

17.822 ex.). Omdat de meeste slaapplaat-

sen aan de kust niet werden geteld zijn de

getelde aantallen van Kleine Mantelmeeuw

Larus fuscus en vooral Grote Mantelmeeuw

Larus marinus relatief klein. Slechts twee

slaapplaatsen herbergden gemiddeld meer

dan 20.000 overnachtende meeuwen: de

waterspaarbekkens van Woumen-Merkem

(70.026 meeuwen) en Kluizen (33.668

meeuwen). Naast deze waterspaarbekkens

(goed voor 48 % van alle getelde meeu-

wen) waren ook havengebieden (28 %) en

zandwinningsputten (18 %) in trek als

slaapplaats. Natuurlijke biotopen zoals

schorren en overstroombare graslanden

waren minder belangrijk.

Hoewel de slaapplaatstellingen een goed

beeld kunnen geven van het aantal meeu-

wen dat op een bepaald ogenblik in

Vlaanderen verblijft, blijft het onduidelijk

in hoeverre deze tellingen ook voor moni-

toringdoeleinden kunnen gebruikt wor-

den. Verder onderzoek en nieuwe tellingen

in de komende jaren moeten hier meer

duidelijkheid in brengen.
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ABSTRACT

In 2000, simultaneous counts of gull roost sites

in Flanders were started for the first time.

Until now, three counts have been organised,

always at the end of January- beginning of

February. We received data from 25 different

roost sites but some of these were not visited at

all three counts. The total number of counted

gulls varied between 166,522 in 2001 (15 roost

sites counted) and 249,557 in 2002 (20 roost

sites counted). Bringing some gaps into

account, we can assume that the number of

wintering gulls in Flanders can exceed 300,000

birds. During all counts, Black-headed Gull

Larus ridibundus was the most numerous

species (max. 126,513), followed by Common

Gull Larus canus (max. 92.432) and Herring

Gull Larus argentatus (max. 17.822). Because

not all  roost sites along the coast have been

counted, the  numbers of Lesser Black-backed

Gull Larus fuscus and Greater Black-backed

Gull Larus marinus were relatively small.

Only two roost sites held more than 20,000

gulls on average: the water reservoirs at

Woumen-Merkem (70,026 gulls) and at

Kluizen (33,668 gulls). Beside these water

reservoirs (good for 48 % of all gulls counted),

also harbour areas (28 %) and sand pits (18

%) were favourite roost site habitats. Natural

habitats as salt marshes and flooded grasslands

were less important.

Although these roost site counts can give a good

picture of the actual number of gulls present in

Flanders at a certain moment, it remains

unclear wether these data can be used for

monitoring purposes. Further study and new

counts in the coming years are necessary to

answer this question.

Koen Devos & Geert Spanoghe, Instituut voor Natuurbehoud, Kliniekstraat 25, B- 1070 Brussel;

koen.devos@instnat.be; geert.spanoghe@instnat.be

RÉSUMÉ

En 2000 on a commencé en Flandre un

comptage simultané annuel du maximum de

dortoirs de goélands que possible. Jusqu’à

présent trois comptages ont été organisés,

toujours vers la fin janvier-début fevrier.

Durant ces trois années (2000-2002) nous

recevions des données de 25 dortoirs différents.

Un certain nombre d’entre eux n’a pas été

visité à chaque comptage. Le nombre total de

goélands recencés variait de 166.522 en 2001

(15 dortoirs recencés) à 249.557 en 2002 (20

dortoirs inventoriés). Compte tenu des hiatus

nous pouvons supposer que le nombre de

goélands hivernant en Flandre peut s’élever

au-dessus des 300.000 oiseaux. La Mouette

rieuse Larus ridibundus était à chaque fois

l’espèce la plus nombreuse (au maximum

126.513 ex.), suivie du Goéland cendré Larus

canus (au maximum 92.432 ex.) et du

Goéland argenté Larus argentatus (au

maximum 17.822 ex.).Comme la plupart des

dortoirs à la côte n’ont pas été comptés, les

nombres recencés de Goéland brun Larus

fuscus et Goéland marin Larus marinus sont

relativement restreints. Seulement deux

dortoirs (les bassins d’eau de Woumen-

Merkem (70.026 goélands) et Kluizen (33.668

goélands)) hébergeaient en moyenne plus de

20.000 goélands y passant la nuit. A côté de ces

bassins (bons pour 48 % de tous les goélands

comptés) il y avait aussi la région portuaire

(28 %) et les puits d’extraction de sable (18 %)

qui étaient en vogue comme dortoir.

Des habitats naturels, comme les prés salés et

les prairies inondables, furent moins

importants.

Quoique les comptages de dortoirs puissent

donner une image réaliste du nombre de

goélands qui résident en Flandre, il reste vague

dans quelle mesure ces comptages peuvent être

utilisés pour le monitoring. Une recherche

approfondie et de nouveaux comptages les

années à venir apporteront plus de clarté.
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Kokmeeuw Larus ridibundus in winterkleed (Foto: Yves Baptiste)



Materiaal en methode 

De organisatie van de slaapplaatstellingen

gebeurde hoofdzakelijk via de regionale

coördinatoren van de watervogeltellingen

of via gekende actieve meeuwentellers.

Onder potentiële medewerkers werden

door het Instituut voor Natuurbehoud stan-

daardformulieren verspreid waarop de telre-

sultaten kunnen ingevuld worden.

Het tellen van de meeuwen op slaapplaat-

sen kan op twee manieren gebeuren: (1) het

tellen van de pleisterende meeuwen op de

slaapplaats of (2) het tellen van de groepen

aanvliegende meeuwen. Zeker bij grotere

slaapplaatsen valt de keuze noodgedwon-

gen bijna steeds op het tellen van invliegen-

de meeuwen. In bepaalde gevallen behoort

ook een combinatie van beide methoden

tot de mogelijkheden. De waarnemers kon-

den zelf bepalen welke methode het best

geschikt was voor “hun” slaapplaats.

Op slaapplaatsen zijn de telomstandighe-

den meestal niet van die aard dat er zeer

nauwkeurig kan geteld worden. De tijd om

groepen aanvliegende meeuwen te tellen is

immers beperkt, zeker op het “spitsuur”

wanneer honderden tot zelfs duizenden

meeuwen per minuut kunnen passeren. Op

het water pleisterende meeuwen kunnen

dan weer zo dicht bij elkaar zitten dat ze bij-

zonder moeilijk te tellen zijn. De foutmarge

ligt bij slaapplaatstellingen dan ook onge-

twijfeld een stuk hoger dan bij de “klassie-

ke” watervogeltellingen die overdag gebeu-

ren en hiermee moet zeker rekening gehou-

den worden bij de interpretatie van de tel-

resultaten. Ook een exacte soortbepaling is

door de telomstandigheden niet altijd

gemakkelijk. In dat geval moet men zich

noodgedwongen beperken tot een onder-

scheid tussen “kleine” meeuwen

(Kokmeeuw Larus ridibundus en

Stormmeeuw Larus canus) en “grote”

meeuwen (Zilvermeeuw Larus argentatus,

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus en Grote

Mantelmeeuw Larus marinus). De soortver-

houding kan dan (bij benadering) bepaald

worden via steekproeven.

Tot op heden werden drie slaapplaatstellin-

gen georganiseerd, steeds in het laatste

weekend van januari. Er werd telkens één

voorkeursdatum naar voor geschoven maar

ook tellingen net vóór of na deze datum

werden aanvaard. De teldata waren

29/01/2000, 27/01/2001 en    26/01/2002.

Slechte weersomstandigheden hebben

vooral bij de twee laatste tellingen geleid

tot (beperkte) afwijkingen van de voorge-

stelde teldatum.

Stormmeeuw Larus canus in winterkleed (Foto: Yves Baptiste)

Tabel 1. Resultaten van slaapplaatstellingen van meeuwen in Vlaanderen, januari-februari 2000.
Table 1. Results of roost site counts of gulls in Flanders, January-February 2000. 

KM = Kokmeeuw Larus ridibundus, SM = Stormmeeuw Larus canus, ZM = Zilvermeeuw Larus argentatus, KLM = Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus, GRM = Grote Mantelmeeuw Larus marinus, ZKM
= Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus, GP = Geelpootmeeuw Larus michahellis, PM = Pontische Meeuw Larus cachinnans, DM = Drieteenmeeuw Rissa tridactyla

11999999//22000000

SSllaaaappppllaaaattss ddaattuumm KKMM SSMM ZZMM KKLLMM GGRRMM OOvveerriiggee TTOOTTAAAALL

Spaarbekken Merkem 29/01 28000 42000 1050 < 10 < 10 0 71070

Achterhaven Zeebrugge 29/01 4000 9500 3500 250 0 0 17250

Zwin Knokke 30/01 285 28 365 12 4 1 DM 695

Kallemoeie Nazareth 29/01 6100 600 40 3 0 0 6743

Spaarbekkens Kluizen 27/01 46000 13500 ? ? ? ? > 59500

Nieuwdonk Overmere 29/01 12000 334 800 2 5 0 13141

AWW Eeckhoven 29/01 6600 200 120 11 3 0 6934

Battenbroek Walem 29/01 > 350 42 70 0 0 0 > 462

Mechels Broek 29/01 6200 150 94 1 0 1 GP, 4 PM 6450

Rijksdomein Hofstade 29/01 2600 68 362 0 0 2 PM 3032

Industrieterrein Zwijndrecht 29/01 11000 0 0 0 0 0 11000

Provinc. Domein Kessel-Lo 29/01 2965 10 3 0 0 0 2978

Blak Beerse 29/01 4335 106 0 0 0 4441

Melle Turnhout 29/01 413 0 0 0 0 0 413

Totaal Vlaanderen 126513 66432 6510 289 22 1 DM, 6 PM, 204109

4335 1 GP

OVERWINTERENDE MEEUWENNatuur.oriolus
68(3) 128-138130



Telresultaten

Over de drie winters ontvingen we gegevens

van in totaal 25 verschillende slaapplaatsen.

Een aantal daarvan werden echter niet bij

elke telling bezocht. Enkele belangrijke hia-

ten (Gavers te Harelbeke, zandputten te

Mol,…) verhinderen dat we hier een volledig

overzicht voor Vlaanderen kunnen geven. In

Tabel 1 tot 3 wordt per slaapplaats een

overzicht gegeven van de resultaten van de

drie tellingen in 2000, 2001 en 2002. Figuur

1 geeft een beeld van de situering van de

slaapplaatsen met weergave van het gemid-

deld aantal getelde meeuwen en de gemid-

delde soortsverhouding over de drie tellin-

gen. In Figuur 2 en 3 worden voor elke

bezochte slaapplaats respectievelijk het

gemiddeld aantal getelde meeuwen en de

procentuele soortverhouding getoond.

Het totaal aantal getelde meeuwen varieer-

Tabel 2. Resultaten van slaapplaatstellingen van meeuwen in Vlaanderen en een laagwatertelling langs de kust, januari-februari 2001.

Table 2. Results of roost site counts of gulls in Flanders, January-February 2001. 

22000000//22000011

SSllaaaappppllaaaattss ddaattuumm KKMM SSMM ZZMM KKLLMM GGRRMM OOvveerriiggee TTOOTTAAAALL

Spaarbekken Merkem 30/01 18500 33500 820 3 2 1 ZKM 52826

IJzerbr. Woumen-Reninge 30/01 0 0 3410 4 43 0 3457

Achterhaven Zeebrugge 28/01 7876 675 1901 23 8 0 10483

Hoge Dijken Roksem 27/01 10500 3350 190 75 5 1 ZKM 14121

Kallemoeie Nazareth 27/01 4000 650 53 4 0 0 4707

Donkmeer Oudenaarde 27/01 2700 250 2 0 0 0 2952

Spaarbekkens Kluizen 27/01 6000 3500 140 3 1 0 9644

Kluizendokken Doornzele 27/01 1500 350 4500 10 30 0 6390

Bourgoyen Drongen 27/01 3970 760 1650 25 0 1 GP 6406

Nieuwdonk Overmere 27/01 10500 273 450 18 0 0 11241

Waaslandkanaal Beveren 09/02 9400 3800 0 0 0 1 ZKM 13200

AWW Broechem 04/02 6000 3500 1 0 0 1 ZKM 9502

AWW Eeckhoven 27/01 14000 3000 60 2 0 0 17062

Zeekanaal Vilv.-Grimberg. 27/01 2000 0 150 0 0 0 2150

Mechels Broek 13/01 2112 190 79 0 0 0 2381

Totaal Vlaanderen 99058 53798 13406 167 89 4 ZKM, 1 GP 166522

Laagwatertelling Vl. kust 28/01 2715 2178 8000 24 283 1 ZKM 13205

Tabel 3. Resultaten van slaapplaatstellingen van meeuwen in Vlaanderen en een laagwatertelling langs de kust, januari-februari 2002.

Table 3. Results of roost site counts of gulls in Flanders, January-February 2002. 

22000011//22000022

SSllaaaappppllaaaattss ddaattuumm KKMM SSMM ZZMM KKLLMM GGRRMM OOvveerriiggee TTOOTTAAAALL

Spaarbekken Merkem 27/01 18000 66000 2150 12 17 2 ZKM 86181

IJzerbroeken Woumen 27/01 550 0 690 0 41 0 1281

Spuikom Oostende 02/02 1950 451 5437 20 81 0 7939

Vismijn-station Oostende 02/02 165 4 481 7 106 0 763

OT Plassendale 1 Oostende 02/02 15 0 0 0 0 0 15

Achterhaven Zeebrugge 31/01 400 7000 450 275 15 0 8140

Zwin Knokkel 02/02 1235 12 525 1 0 0 1773

Hoge Dijken Roksem 06/02 8400 1800 675 132 6 1 ZKM 11014

Kallemoeie Nazareth 26/01 3300 210 5 0 0 0 3515

Donkmeer Oudenaarde 25/01 2100 300 4 0 0 0 2400

Spaarbekkens Kluizen 26/01 6000 7500 50 2 1 2 ZKM 13555

Kluizendokken Doornzele 27/01 25000 (< 30 % SM) 5000 0 16 1 GB 30017

Bourgoyen Drongen 25/01 3500 500 1200 15 1 0 5616

Nieuwdonk Overmere 25/01 9500 450 864 31 16 0 10861

Waaslandkanaal Beveren 03/02 22780 4020 0 0 0 0 26800

Bayer Rubber Zwijndrecht 26/01 > 8000 < 50 0 0 0 0 > 8050

AWW Broechem 03/02 6746 1121 20 0 0 0 7887

AWW Eeckhoven 26/01 16400 3000 0 0 0 0 19400

Zeekanaal Vilv.-Grimberg. 27/01 1900 0 150 0 0 0 2050

Meer Genval 26/01 2165 14 121 0 0 0 2300

Totaal Vlaanderen 113106 92432 17822 495 300 5 ZKM, 1 GB 249557

25000
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de van 166.522 in 2001 (15 slaapplaatsen

geteld) tot 249.557 in 2002 (20 slaapplaat-

sen geteld). Rekening houdend met de tel-

hiaten kunnen we stellen dat het aantal

overwinterende meeuwen in Vlaanderen

kan oplopen tot boven de 300.000 vogels.

Hiermee zijn de meeuwen veruit de talrijk-

ste watervogelgroep in Vlaanderen. Ter ver-

gelijking: in 1999/2000 werden tot maxi-

maal 82.500 ganzen, 209.400 eenden en

81.200 steltlopers geteld (Devos 2001).

Als we voor elke slaapplaats de gemiddelde

soortenverhouding berekenen over de drie

tellingen, dan komen we voor alle slaap-

plaatsen samen aan 62 % Kokmeeuwen, 30

% Stormmeeuwen en 8 % Zilvermeeuwen.

Er waren wel grote regionale verschillen.

Hoe meer landinwaarts, hoe groter het aan-

deel Kokmeeuwen. In West-Vlaanderen was

dit amper 36 %, in Oost-Vlaanderen reeds

76 % en in de provincies Antwerpen en

Brabant respectievelijk 89 en 94 %.

De KKookkmmeeeeuuww was bij alle tellingen de tal-

rijkste meeuwensoort in Vlaanderen. De

grootste aantallen werden geteld in januari

2000 (in totaal > 126.000 ex.), waarbij

vooral de bijzonder grote concentraties op

de spaarbekkens van Kluizen en Woumen-

Merkem opvielen. Daarnaast waren er nog

twee slaapplaatsen waar de kaap van

20.000 minstens één keer werd overschre-

den: de Kluizendokken te Doornzele en het

Waaslandkanaal op Antwerpen Linkeroever.

Kokmeeuwen blijken vrij gelijkmatig ver-

spreid over Vlaanderen voor te komen.

Het totaal aantal getelde SSttoorrmmmmeeeeuuwweenn

in Vlaanderen varieerde van bijna 54.000 in

januari 2001 tot ruim 92.000 in de daarop-

volgende winter. Grote aantallen van deze

soort bleven beperkt tot de noordelijke helft

van West-en Oost-Vlaanderen. De grootste

slaapplaats was gelegen op het waterspaar-

bekken te Woumen-Merkem, goed voor

gemiddeld ca. 66 % van alle getelde

Stormmeeuwen in Vlaanderen.

Van de grote meeuwen is de ZZiillvveerrmmeeeeuuww

de enige die in relatief grote aantallen op

een aantal slaapplaatsen werd aangetroffen.

De soort is duidelijk meer kustgebonden

dan de twee vorige soorten. Laagwater-

tellingen langs de kustlijn leveren doorgaans

ca. 10.000 vogels op (Spanoghe & Devos

2002), maar het is niet geweten hoeveel

vogels hier ’s avonds nog bijkomen om er de

nacht door te brengen. Voor de in het bin-

nenland gelegen slaapplaatsen is de situatie

minder complex en gaven de slaapplaatstel-

lingen in 2000-2002 goede resultaten. Er

werden tot 11.000 à 12.000 Zilvermeeuwen

geteld, waarbij men echter rekening dient te

houden met het feit dat in bepaalde regio’s

de meeuwen gaan overnachten buiten onze

landsgrenzen, bv. op de Westerschelde.

KKlleeiinnee  MMaanntteellmmeeeeuuwweenn overwinteren

slechts in relatief kleine aantallen in

Vlaanderen, net als in de rest van

Noordwest-Europa. In januari 2002 werden

in totaal 495 ex. geteld. De grootste aantal-

len werden genoteerd op de slaapplaats in

de Zeebrugse achterhaven (max. 275 ex.).

Dieper in het binnenland herbergden de

Figuur 1. Situering van de getelde meeuwenslaapplaatsen in Vlaanderen (2000-2002) met weergave van de gemiddelde soortverhouding
(de grootte van de bol staat in relatie tot de getelde aantallen).

Figure 1. Location of roost sites of gulls in Flanders that have been counted in 2000-2002, with indication of species composition and numbers .

Figuur 2. Gemiddeld aantal getelde meeuwen over de drie wintertellingen 2000-2002 op de
verschillende bezochte slaapplaatsen in Vlaanderen.

Figure 2. Average number of gulls counted on different roost sites in Flanders during three
winter-counts 2000-2002. 
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meeste slaapplaatsen hooguit enkele tien-

tallen ex. met als enige uitzondering de

Hoge Dijken te Roksem (max. 132 ex. begin

februari 2002).

GGrroottee  MMaanntteellmmeeeeuuwweenn zijn een eerder zeld-

zame verschijning in het binnenland, zeker

buiten de provincies West- en Oost-

Vlaanderen. De grotere aantallen in het

havengebied van Oostende zijn wellicht

vogels die hun voedsel vinden op zee of op

het strand.

Af en toe werden tijdens de slaapplaatstel-

lingen een aantal zeldzamere soorten opge-

merkt, zoals ZZwwaarrttkkooppmmeeeeuuww  Larus

melanocephalus, GGeeeellppoooottmmeeeeuuww Larus

michahellis of GGrroottee  BBuurrggeemmeeeesstteerr  Larus

hyperboreus, maar door de specifieke

telomstandigheden worden deze soorten in

de meeste gevallen waarschijnlijk over het

hoofd gezien.

Karakteristieken
van de slaapplaatsen 
Als we kijken naar de aard van de slaap-

plaatsen, dan valt op dat de overgrote meer-

derheid een kunstmatige oorsprong heeft.

Alleen het Zwin te Knokke en de over-

stroomde graslanden langs de IJzer en in de

Bourgoyen kunnen als natuurlijke of halfna-

tuurlijke habitats bestempeld worden.

Grote zandwinningsputten, havengebieden

maar vooral waterspaarbekkens zijn het

meest in trek bij meeuwen. Figuur 4 geeft

een beeld van de procentuele verdeling van

de getelde aantallen meeuwen over ver-

schillende types habitat. Bijna de helft van

alle meeuwen gaat slapen op waterspaar-

bekkens terwijl zandwinningen goed zijn

voor 18 %. Havengebieden nemen 28 %

voor hun rekening. In die habitatkeuze tre-

den wel duidelijke soortafhankelijke ver-

schillen op zoals ook blijkt uit de figuur.

Kokmeeuwen blijken wat slaapplaatskeuze

De overstroomde IJzerbroeken te Woumen (Foto: Johan Verbanck)

Figure 3. Gemiddelde soortverhouding van de verschillende soorten meeuwen tijdens de drie
wintertellingen 2000-2002 van meeuwenslaapplaatsen in Vlaanderen

Figure 3. Average species composition of gulls during three winter-counts 2000-2002 on gull
roosts in Flanders. 
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betreft weinig kieskeurig. Naast spaarbek-

kens (41 %) scoren ook zandwinningen (28

%) en havengebieden (25 %) vrij goed bij

deze soort. Stormmeeuwen gaan vooral sla-

pen op grote waterspaarbekkens (77 %),

terwijl Zilvermeeuwen het meest in haven-

en kanaalgebieden (64 %) gaan overnach-

ten. Opvallend bij deze laatste soort is ook

het vrij hoge percentage dat wordt aange-

troffen op overstroomde graslanden.

In de meeste gevallen slapen de meeuwen

op het water. Toch kunnen ook grote groe-

pen  aangetroffen worden op daken van

gebouwen (haven Oostende, Interbrew

Leuven), op relingen van spaarbekkens

(Woumen-Merkem) of op (gras)eilandjes

die omsloten worden door water

(Bourgoyen-Ossemeersen, IJzerbroeken).

Dit lijkt er op te wijzen dat vooral  veiligheid

ten opzichte van grondpredatoren een

bepalende rol speelt bij de slaapplaatskeuze.

Situering van de slaapplaat-
sen en slaaptrek
In tal van regio’s is nog relatief weinig

gekend over de aanwezige slaapplaatsen en

slaaptrekbewegingen van meeuwen. Dit

heeft mogelijk te maken met het feit dat dit

gebeuren zich bij valavond in de winterpe-

riode afspeelt én met de complexiteit van

het fenomeen. Meeuwen spelen bijzonder

gemakkelijk in op veranderende plaatselijke

omstandigheden en kunnen hun slaaptrek-

patroon van jaar tot jaar wijzigen. Ook de

talrijke voorverzamelplaatsen kunnen voor

de nodige verwarring zorgen. Toch hebben

we een poging gedaan om per provincie in

grote lijnen een overzicht te geven van de

gekende slaapplaatsen.

WWeesstt--VVllaaaannddeerreenn

West-Vlaanderen is met ruime voorsprong

de meeuwenrijkste provincie, mede door de

aanwezigheid van zee en kust en de grote

oppervlakte aan open agrarisch gebied. De

tellingen in januari 2001 en 2002 leverden

in totaal 110.000-130.000 meeuwen op.

Niet alle slaapplaatsen werden echter

geteld (o.a. geen gegevens van de Gavers te

Harelbeke en Zeebrugse Voorhaven). Het

blijft ook onduidelijk hoeveel meeuwen die

overdag in de polders of op zee foerageren,

gaan slapen op het strand of de Noordzee.

Deze slaaptrek strekt zich wellicht uit over

de volledige lengte van de kustlijn (67 km)

wat het telwerk uiteraard sterk bemoeilijkt.

Het totaal aantal overwinterende meeuwen

in de volledige  provincie lag de voorbije

jaren wellicht tussen 150.000 en 200.000

vogels.

Op de grens van polders en zandleemstreek

situeert zich de momenteel grootste meeu-

wenslaapplaats van Vlaanderen: het water-

spaarbekken te Woumen-Merkem met over

de drie tellingen gemiddeld ca. 70.000

meeuwen. Opmerkelijk is het grote over-

wicht aan Stormmeeuwen (67 %). Grote

meeuwen maken ongeveer 2 % uit van het

totaalaantal. Wanneer zich in de aanpalen-

de IJzerbroeken winterse overstromingen

voordoen stellen we vast dat de grote

meeuwen bijna volledig op de overstroom-

de graslanden blijven overnachten, bij Kok-

en Stormmeeuw is dit veel minder het

geval. Deze slaapplaats trekt zowel meeu-

wen aan uit de polders als uit de zandleem-

streek, tot zelfs uit de grensstreek met

Frankrijk (Menen, Rekkem, Warneton) zoals

uit ringonderzoek begin jaren ’80 bleek

(Desender & Houwen 1984). Dit zou bete-

kenen dat vrijwel alle meeuwen uit de wes-

telijke helft van West-Vlaanderen (met uit-

zondering van de kuststreek) naar deze

slaapplaats trekken.

Aan de Middenkust biedt het havengebied

te Oostende heel wat plaats voor geschikte

slaapplaatsen zoals de Spuikom maar ook

de daken van de vismijn en het station.Waar

de vogels hier hun slaapplaats kiezen, hangt

vooral af van de heersende weersomstan-

digheden. Deze slaapplaatsen trekken wel-

licht zowel meeuwen van de polders als van

het strand en de Noordzee aan. Op de rand

van polders en zandstreek bevindt zich ook

een slaapplaats op de zandwinningsput

‘Hoge Dijken’ te Roksem (gemiddeld ruim

12.500 meeuwen waarvan 75 %

Kokmeeuwen). Opmerkelijk is hier ook het

relatief hoge aantal Kleine Mantel-

meeuwen.

Aan de Oostkust fungeert het havengebied

van Zeebrugge als belangrijkste slaapplaats.

Tellingen vonden tot dusver alleen in de

Achterhaven plaats. De sterk wisselende

soortsverhouding in de drie verschillende

winters doet vermoeden dat er een uitwis-

seling is met andere slaapplaatsen in de

omgeving die niet geteld werden of niet

gekend zijn.

In de zuidelijke helft van de provincie

bevindt zich slechts één slaapplaats, gelegen

in De Gavers te Harelbeke. Deze werd ech-

Figuur 4. Verdeling van het aantal getelde meeuwen over verschillende slaapplaatshabitats
(gemiddelde over de drie tellingen), voor alle meeuwen samen en voor de drie belangrijkste

soorten afzonderlijk.
Figure 4. Proportion of gull numbers in different roost site habitats (average on three counts),

all species together and each species separately.  
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ter de laatste jaren nooit geteld en we ont-

vingen ook geen nadere informatie over

eventuele vroegere gegevens.

OOoosstt--VVllaaaannddeerreenn

Uit de voorlopige resultaten kunnen we

afleiden dat in deze provincie tussen 50.000

en 100.000 meeuwen overnachten, soms

wellicht aanzienlijk meer zoals oudere gege-

vens doen vermoeden. Veel hangt hierbij af

van de aantallen die op de spaarbekkens te

Kluizen worden geteld. Tellingen van

150.000 tot 200.000 Kokmeeuwen en meer

dan 50.000 Stormmeeuwen spraken hier de

afgelopen tien jaar tot de verbeelding.

Recent lijkt het aantal overnachtende

meeuwen in Kluizen echter aanzienlijk afge-

nomen, vermoedelijk vooral door het toe-

gankelijk maken van de bekkens voor vissers

(meer verstoring). Wellicht speelt ook het

ontstaan van een nieuwe slaapplaats op de

werf van de Kluizendokken in de Gentse

Kanaalzone een rol. Deze is immers in vogel-

vlucht slechts een 5-tal km van de twee

spaarbekkens verwijderd. De grote (tijdelij-

ke) plas op de werf is geëvolueerd naar een

belangrijke slaapplaats van zowel “kleine”

meeuwen als Zilvermeeuwen. De aantallen

kunnen evenwel sterk schommelen naarge-

lang de heersende weersomstandigheden

en als gevolg van een frequente uitwisseling

met andere slaapplaatsen in de ruime

omgeving, tot zelfs in Nederland

(Westerschelde, Braakmangebied,…).

Meer zuidelijk in de provincie bevinden zich

verschillende slaapplaatsen in het Schelde-

Leiegebied. De overstroomde graslanden

van de Bourgoyen-Ossemeersen te

Drongen nabij Gent herbergden gemiddeld

een 6000-meeuwen, hoofdzakelijk

Kokmeeuwen maar ook opvallend veel

Zilvermeeuwen. Meer zuidelijk in de provin-

cie vinden we vaste slaapplaatsen van voor-

al Kokmeeuwen op de zandwinningsputten

de Kallemoeie te Nazareth en het

Donkmeer te Oudenaarde.

Tussen Gent en Antwerpen is er slechts één

slaapplaats gekend: Nieuwdonk te

Overmere. Van de gemiddeld ruim 10.000

meeuwen bestaat hier 91 % uit

Kokmeeuwen.

In het Antwerps havengebied bevindt zich

een grote slaapplaats van Kok- en

Stormmeeuwen op het Waaslandkanaal te

Beveren. Grote meeuwen blijken zo goed als

allemaal verder te trekken over de

Nederlandse grens om te overnachten in

Saeftinghe of andere delen van de

Westerschelde. Op 14/01/2000 werden

langs de Schelde ter hoogte van Doel 3800

Zilvermeeuwen en 3227 Kokmeeuwen, 7

Grote Mantelmeeuwen en slechts 6

Stormmeeuwen geteld op slaaptrek richting

Nederlandse grens.

AAnnttwweerrppeenn

Op basis van de beschikbare tellingen schat-

ten we het aantal overnachtende meeuwen

in de provincie tussen 50.000 en 70.000.

Een groot deel daarvan gaat slapen op de

waterspaarbekkens te Eeckhoven en

Broechem. Het gaat hier bijna uitsluitend

om Kokmeeuwen (gemiddeld 81 %)  en

Stormmeeuwen (19 %). De vele kunstmati-

ge plassen in het Mechelse fungeren als

voorverzamelplaats (bv. Putten van Walem)

of als echte slaapplaats (Mechels Broek).

Grote aantallen werden hier in de periode

2000-2002 evenwel niet geteld.

Het noordwestelijk deel van de provincie

Antwerpen ligt in vogelvlucht slechts enke-

le tientallen kilometers van de

Westerschelde. Zoals eerder vermeld trek-

ken vooral grote meeuwen via de

Zeeschelde richting Nederland om er te

gaan slapen. Er zijn echter aanwijzingen dat

er soms kleine aantallen blijven overnach-

ten langs de Schelde tussen Gent enSlaapplaats van meeuwen op de Spuikom van Oostende (Foto: Roland François)

Grote Mantelmeeuwen Larus marinus en Kleine Mantelmeeuwen Larus fuscus in de achterhaven

van Zeebrugge (Foto: Guido Orbie)
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Antwerpen (o.a. op Noordelijk Eiland te

Wintam) (Reyniers, in litt).

In de Kempen zijn enkele kleinere slaap-

plaatsen van voornamelijk Kokmeeuwen

gekend in de omgeving van Turnhout met

als belangrijkste het Blak te Beerse. De

grootste slaapplaats bevindt zich wellicht

nog steeds op de zandputten te Mol maar

hiervan kregen we geen recente gegevens

binnen. In de eerste helft van de jaren ’80

werden hier tot meer dan 20.000 meeuwen

geteld, vooral Kokmeeuwen maar ook

opvallend veel Zilvermeeuwen: tot ruim

6000 (Draulans & Van Vessem 1985, Loos

1985).

VVllaaaammss--BBrraabbaanntt

In deze provincie zijn een 4-tal slaapplaat-

sen gekend die echter nooit allemaal simul-

taan werden geteld. Het gaat om kleine tot

middelgrote slaapplaatsen die alle een sterk

overwicht aan Kokmeeuwen vertonen en

samen wellicht een 10.000-tal meeuwen

herbergen.

Een belangrijke Kokmeeuwenslaapplaats

bevindt zich nabij het Provinciaal Domein te

Kessel-Lo. Het domein zelf fungeert als

voorverzamelplaats. Na het invallen van de

duisternis trekken de meeuwen naar de

daken van de “Interbrew”-site ter hoogte

van de “Twee Waters” te Leuven. Grote

meeuwen die overdag vooral op stortplaat-

sen in Waals-Brabant en op een stort in

Huldenberg foerageren trekken via de

Dijlevallei verder door richting noord, moge-

lijk tot op de slaapplaats in het Rijksdomein

te Hofstade. Deze grote plas is reeds lang

gekend als meeuwenslaapplaats. De telling

in 2000 leverde slechts een 3000-tal meeu-

wen op, maar uit vroegere gegevens blijkt

dat hier veel grotere aantallen kunnen ver-

blijven (bv. 22.177 ex. op 29/11/73, onge-

publiceerde gegevens studenten UCL).

In het Brusselse werd een slaapplaats van

hoofdzakelijk Kokmeeuwen aangetroffen op

het Zeekanaal tussen Vilvoorde en

Grimbergen. In 2002 werd tevens een slaap-

plaats ontdekt op het meer van Genval

(Waals-Brabant).

LLiimmbbuurrgg

Deze bosrijke provincie is de minst belang-

rijke voor overwinterende meeuwen. De

enige gekende grotere slaapplaats is gesitu-

eerd in de Spanjaard te Ophoven, Kinrooi,

een grindplas in de Maasvallei. Het aantal

overnachtende meeuwen in de winterperio-

de kan hier oplopen tot 10.000 à 20.000,

maar concrete telgegevens zijn ons niet

gekend. Daarnaast zijn er in die regio nog

verschillende slaapplaatsen met soms tot

meer dan 1000 ex. (Maasbeemdergriend,

Gralex te Stokkem, Aldeneik, Bichter-

weerd)(mond. med. Jan Gabriëls). Een groot

deel van deze meeuwen gaat wellicht ook in

Nederland zijn voedsel zoeken. Tijdelijk vor-

men zich soms ook kleine slaapplaatsen op

het Albertkanaal in de buurt van de diverse

sluizen (mond. med. Carlo Vanderydt, Iven

Vandermaesen & Koen Leysen).

Discussie

De slaaptrek van meeuwen kan al lange tijd

rekenen op de belangstelling van ornitholo-

gen, ook in Vlaanderen waar ondermeer in

de Gentse Kanaalzone (Vande Weghe 1960,

Tombeur & Van der Kammen 1985) en in

het Antwerpse (Heip 1965) ruim aandacht

besteed werd aan dit fenomeen.

Aanvankelijk concentreerde men zich voor-

al op het tellen van langsvliegende vogels

tijdens de avond- of ochtendtrek vanaf

bepaalde telposten, terwijl informatie over

de slaapplaatsen zelf vrij fragmentarisch

bleek te zijn. De belangrijkste gekende

slaapplaatsen waren toen trouwens in

Nederland gelegen.

In de jaren ’80 en ’90 gingen steeds meer

mensen zich interesseren voor meeuwen.

Die toenemende interesse was merkbaar op

verschillende domeinen, gaande van het

determineren van zeldzame (onder)soorten

tot broedbiologisch onderzoek en het kleur-

ringen van meeuwen. Plaatselijk werden ook

meer gedetailleerde tellingen van slaap-

plaatsen uitgevoerd (Desender & Houwen

1984, Draulans & Van Vessem 1985, Loos

1985).

Ondanks die toegenomen aandacht voor

meeuwen ontbrak tot voor kort een globaal

beeld van het slaaptrekfenomeen in

Tabel 4. Populatieschattingen en 1 %-normen voor de meest algemeen voorkomende meeuwensoorten in Vlaanderen (naar Scott & Rose 1997)

Table 4. Population estimates and 1 % thresholds for most common gull species in Flanders (after Scott & Rose 1997)

PPooppuullaattiiee PPooppuullaattiieesscchhaattttiinngg 11  %%--nnoorrmm

Kokmeeuw NW-Europa (broedpopulatie) > 5.000.000 20.000

Stormmeeuw NW & Z-Europa, Atlant.-Medit. (canus) 1.600.000 16.000

Kleine Mantelmeeuw W-Europa, Medit., O-Afrika (graellsii) 450.000 4500

Zilvermeeuw NW-Europa (broedpopulatie) 1.400.000 14.000

Grote Mantelmeeuw NO-Atlantische kusten 480.000 4800

De werf van de Kluizendokken te Doornzele (Foto: Geert Spanoghe)
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Vlaanderen. Dit verklaart meteen ook waar-

om er weinig of niets gekend was over de

aantallen meeuwen die in Vlaanderen over-

winteren. In VLAVICO (1989) worden voor de

verschillende soorten alleen zeer ruime en

vage aantalsklassen opgegeven die al

gedeeltelijk achterhaald zijn. Met de slaap-

plaatstellingen van de afgelopen drie win-

ters werd voor het eerst concreet cijferma-

teriaal verzameld op Vlaamse schaal.

Hoewel nog onvolledig kunnen we uit de

eerste resultaten afleiden dat in Vlaanderen

tot meer dan  300.000 meeuwen kunnen

overwinteren waarvan meer dan de helft

Kokmeeuwen. Hierbij dient wel benadrukt

te worden dat slaapplaatstellingen niet

noodzakelijk een exact beeld geven van het

aantal meeuwen dat overdag in Vlaanderen

verblijft. Er zijn immers dagelijks tal van

grensoverschrijdende verplaatsingen, zowel

van meeuwen die tijdens de dag hun voed-

sel zoeken in Vlaanderen maar gaan slapen

buiten de landsgrenzen als van meeuwen

die elders foerageren maar overnachten op

Vlaamse slaapplaatsen. Als we het hebben

over overwinterende meeuwen in “Vlaan-

deren” mag dit dus niet al te strikt geïnter-

preteerd worden.

De uitgevoerde slaapplaatstellingen laten

ons ook toe om het internationale belang

van Vlaanderen voor meeuwen beter in te

schatten (Tabel 4). Vooral voor Storm-

meeuw lijkt Vlaanderen een belangrijke

plaats in te nemen. In bepaalde winters

overwintert hier ruim 5 % van de NW- en

Centraal-Europese populatie (ssp canus) die

bestaat uit naar schatting 1.600.000 vogels

(Rose & Scott, 1997). Slaapplaatsgebieden

zoals het waterspaarbekken te Woumen-

Merkem hebben voor deze soort een inter-

nationaal belangrijke functie gekregen

(jaarlijkse overschrijding van de 1 %-norm).

Hoewel de slaapplaatstellingen heel wat

nieuw cijfermateriaal opgeleverd hebben,

blijft er al bij al bijzonder weinig geweten

over de trend van overwinterende meeu-

wenpopulaties in Vlaanderen. Er wordt alge-

meen aangenomen dat het aantal meeu-

wen de laatste decennia is toegenomen. In

bijna alle Europese landen zitten de broed-

populaties immers in de lift. Meeuwen blij-

ken zich razendsnel te kunnen aanpassen

aan veranderende omstandigheden. In de

jaren ’70 en ’80 profiteerden meeuwen in

Vlaanderen ongetwijfeld van het ruime aan-

bod aan vuilnisstorten die vooral voor gro-

tere soorten een belangrijke voedselbron

waren. Het sluiten van de meeste storten

later in de jaren ’80 heeft wellicht geleid tot

een terugval, maar die is helaas niet echt

gedocumenteerd met cijfermateriaal. Ook

de sterk toegenomen bemestingsdruk in

Vlaanderen heeft mogelijk geleid tot een

verhoogd voedselaanbod voor meeuwen,

hoewel de recente overschakeling naar

mestinjectie (met negatieve effecten op het

aanwezige bodemleven) hier wel eens voor

een ommekeer zou kunnen zorgen.

Naast het voedselaanbod is ook de beschik-

baarheid van slaapplaatsen waarschijnlijk

een belangrijke factor die meegespeeld

heeft in een toename van het aantal over-

winterende meeuwen in Vlaanderen. Het

ontstaan van heel wat nieuwe, kunstmatige

plassen in de jaren ’60 en ’70 heeft onge-

twijfeld grote veranderingen teweeg

gebracht in het slaaptrekpatroon van meeu-

wen. Het is aannemelijk dat vóór de aanleg

van die talrijke plassen de meeste meeuwen

die overdag in Vlaanderen hun voedsel

zochten, gingen overnachten buiten de

landsgrenzen en dan voornamelijk in de

Westerschelde. Dat meeuwen nieuw ont-

stane gebieden bijna ogenblikkelijk in

Juveniele Grote Mantelmeeuw Larus marinus (Foto: Geert Spanoghe)

Juveniele Stormmeeuw Larus canus (Foto: Geert Spanoghe)
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gebruik kunnen nemen als slaapplaats kon

reeds worden vastgesteld bij de aanleg van

het spaarbekken te Merkem in 1973 (onge-

publiceerde gegevens Marc Becuwe) en de

werf van de Kluizendokken in 1999.

De jaarlijkse Vlaamse slaapplaatstelling van

meeuwen betreft natuurlijk slechts een

momentopname. Er is weinig geweten over

de fluctuaties van het aantal meeuwen in de

loop van het winterseizoen. Is er sprake van

een vrij vaste winterpopulatie in Vlaanderen

of zijn er ook in de winterperiode veelvuldi-

ge verplaatsingen binnen het winterareaal,

al of niet onder invloed van weersomstan-

digheden ? Een antwoord op deze vraag zal

mee bepalen in hoeverre de verzamelde

slaapplaatsgegevens ook kunnen gebruikt

worden voor monitoringdoeleinden. Met

slechts één enkele telling per jaar wordt het

moeilijk om in te schatten of de telresulta-

ten een eerder uitzonderlijke situatie weer-

spiegelen of representatief zijn voor een vrij

standvastige winterpopulatie. Méér tellin-

gen per winter zou hier duidelijkheid kunnen

in brengen maar dit stuit op praktische pro-

blemen (onvoldoende tellers).

We kunnen besluiten dat er ook na de eer-

ste gecoördineerde slaapplaatstellingen in

Vlaanderen nog heel wat hiaten blijven

bestaan in onze kennis maar we hopen met

dit artikel in ieder geval te kunnen bijdragen

in een verhoogde interesse voor het tellen

van meeuwen. De verzamelde informatie is

trouwens niet alleen voor de meeuwenlief-

hebber zelf van belang maar kent ook toe-

passingen op andere domeinen. Bij het

vliegtuigverkeer wordt al langer rekening

gehouden met de aanwezigheid van gecon-

centreerde vogeltrek zoals die zich onder-

meer voordoet bij slaaptrek van meeuwen

(zie o.a. Louette 1971, 1972). Het vermijden

van die trekroutes kan het risico van botsin-

gen met vogels (“bird strikes”) immers aan-

zienlijke verkleinen. Een meer recent feno-

meen is de interactie die kan optreden

tussen vogels en windturbineparken. Vooral

bij slechte weersomstandigheden kunnen

vogels in botsing komen met de turbines.

Om het aantal vogelslachtoffers zo beperkt

mogelijk te houden worden windmolens het

best geplaatst buiten belangrijke vogelge-

bieden en (slaap)trekroutes (zie o.a. Everaert

et al. 2002). Ook al gaat het in bepaalde

gevallen alleen ‘maar’ om meeuwen zoals

wel eens gezegd wordt.

Dankwoord 

Hierbij willen we alle medewerkers aan de

slaapplaatstellingen van harte bedanken:

Wouter Courtens, Wim Debruyne, Wim

Declercq,Wim Packet, Gerdy Dejonckheere,

Walter Wackenier, Godfried Warreyn, Jan

Hauweele, Steven Vantieghem, Dirk

Vanhoecke, Paul Lingier, Johan Mares, Serge

Allein, Roland François, Frank De

Scheemaeker, Guido Orbie, Raymond

Deman, Marc Van de Walle, Nico Geiregat,

Davy De Groote, Gunter De Smet, René

Maes, Joris Everaert, Dominique Verbelen,

Ward Vercruysse, Jean Maebe, Dirk Colin,

Joachim Tafforeau, Maurice Segers, Luc

Favijts, Maarten Hens, Kelle Moreau, Kris

Van Scharen, T. Roels, F. Dondeyne, G.

Vandermeulen, L. Hendrickx, M. Bekkers,

Willy Beullens, Jean Kiebooms, Wim

Candries, Frank Van de Meutter, Ken Lossy,

Ides Van de Voorde, Vic Michiels, Jef

Mangelschots en Koen Van Nijen.

Michel Louette stelde bereidwillig de onge-

publiceerde gegevens van Marc Becuwe en

de UCL-studenten uit de jaren ’70 ter

beschikking, die werden bekomen in het

project van het toenmalig Centrum voor

Bosbiologisch Onderzoek te Bokrijk. Hij las

tevens het artikel grondig na.

Referenties 

Desender K. & P. Houwen, 1984.Voedseltrek van eenden – slaaptrek van meeuwen.Verslag van een gedetailleerde avondtelling in het Blankaartgebied. Wielewaal

50: 143-149.

Devos K., 2001.Watervogeltellingen in Vlaanderen tijdens het winterhalfjaar 1999/2000: de eerste resultaten. Vogelnieuws Instituut voor Natuurbehoud nr. 2: 4-

12.

Draulans D. & J. Van Vessem, 1985. Observations on arrival, departure and night time behaviour of gulls at al large winter roost. Giervalk 75: 265-282.

Everaert J., K. Devos & E. Kuijken, 2002. Windturbines en vogels in Vlaanderen. Voorlopige onderzoeksresultaten en buitenlandse bevindingen. Rapport Instituut

voor Natuurbehoud 2002.3, Brussel.

Franchimont J., 1975. Un important dortoir des Mouettes rieuses (Larus ridibundus) et de Goélands argentés (Larus argentatus) sur la Meuse, à la frontière belgo-

néerlandaise. Aves 12:286-287.

Heip C. 1965. Slaaptrek der Laridae in het Antwerpse. Wielewaal 31: 300-301.

Loos J. 1985. 35 jaar watervogeltellingen op de Molse Zandputten: een analyse van waarnemingen uit de periode 1949-1984. Thesis Sint Berchmanscollege Mol.

Louette M., 1971. Vliegen wordt gevaarlijk – Biologisch onderzoek voor veiligheid in het luchtverkeer. Un danger pour les avions – Etude biologique pour la sécu-

rité de la navigation aérienne. Zoo 37: 85-88.

Louette M., 1972. The distribution of the Black-headed Gull – Larus ridibundus L. – in Belgium. 12 pp. Papers 7th Meeting “Bird Strike Committee Europe”. Ed.:

Flyvestation Skrydstrup, Danmark.

Rose P. & D. Scott, 1997. Waterfowl population estimates, second edition. Wetlands International Publication No. 44. Wetlands International, Wageningen.

Spanoghe G. & K. Devos, 2002. Totaaltellingen van meeuwen langs de Belgische kust. Natuur.Oriolus 68 (3): 139-144.

Tombeur F. & J. van der Kammen, 1985. Ochtend slaaptrek van meeuwen (Laridae) langs het kanaal Gent-Terneuzen in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Veldornit.

Tijdschrift 8: 118-140.

Vande Weghe J.-P., 1960. Bijdrage tot de biologie der meeuwachtigen (Laridae). Gedragingen en voorkomen in verband met slaaptrek. Wielewaal 26: 170-181.

Vlavico, 1989. Vogels in Vlaanderen. Voorkomen en verspreiding. Vlaamse Avifaunacommissie vzw., I.M.P, Bornem.

OVERWINTERENDE MEEUWENNatuur.oriolus
68(3) 128-138138



Inleiding 
Je hoeft geen vogelkenner te zijn om te

weten dat de Vlaamse stranden een goede

pleisterplaats zijn voor meeuwen. Hoewel

zij zowat de opvallendste vogels zijn aan

onze kust, werd de laatste decennia toch

relatief weinig onderzoek naar hen verricht.

Enkel de broedvogelpopulaties langs onze

kust werden goed opgevolgd (zie o.a.

Stienen et al. 2002). Vanaf eind jaren ’80

werd ook meer aandacht besteed aan de

aanwezigheid van meeuwen buiten de

broedperiode en werden de eerste totaaltel-

lingen georganiseerd langsheen de volledige

kustlijn (Devos & Debruyne 1990, 1991). Na

1992 kreeg dit soort tellingen gedurende

enkele jaren geen vervolg meer, tot in het

winterhalfjaar 1998-1999 vijf totaaltellin-

gen plaatsvonden in het kader van een

licentiaatsverhandeling aan de Universiteit

Gent (Spanoghe 1999). Samen met een

hele reeks aanvullende deeltellingen werd

toen voor het eerst een globaal beeld beko-

men van de aantalsevolutie in de winter.

Vervolgens werden van oktober 2000 tot

januari 2002, in het kader van een project

voor Afdeling Waterwegen en Kust van de

Vlaamse Gemeenschap, maandelijks deel-

tellingen gedaan langs de Belgische kust. Op

28 januari 2001 werd toen ook een volgen-

de totaaltelling georganiseerd. In dit artikel

worden enkele resultaten over aantallen,

verspreiding en leeftijdsverhoudingen van

de verschillende soorten meeuwen voorge-

steld.

TToottaaaalltteelllliinnggeenn  vvaann  mmeeeeuuwweenn
llaannggss  ddee  BBeellggiisscchhee  kkuusstt
Total counts of gulls along the Belgian coast

Comptage global des mouettes le long de la côte belge

GGEEEERRTT SSPPAANNOOGGHHEE &&  KKOOEENN DDEEVVOOSS

SAMENVATTING
Na een leemte van bijna tien jaar werden in
de periode 1998-2001 verschillende totaal- en
deeltellingen uitgevoerd van meeuwen langs
de Belgische kust. Het studiegebied, dat geteld
werd in de periode rond laagwater, omvatte
alle stranden, de havens van Nieuwpoort,
Oostende, Blankenberge, de voorhaven van
Zeebrugge, de IJzermonding en het Zwin.
Met 60 à 70 % van het totaal aantal meeuwen
bleek de Zilvermeeuw Larus argentatus steeds
de algemeenste soort te zijn. De Grote
Mantelmeeuw Larus marinus is met
gemiddeld 5 % van het totaal aantal de minst
algemene soort. Uit de tellingen komen de
seizoenale verschillen in aantallen voor
bijvoorbeeld Kleine Mantelmeeuw Larus
fuscus (zomergast) en Stormmeeuw Larus
canus (wintergast) mooi naar voor.
Soorten die hun voedsel op zee zoeken en
eerder aan land komen om uit te rusten
werden meer in de havens aangetroffen dan
bijvoorbeeld de Zilvermeeuw.
In het winterhalfjaar bestaat 60 à 70 % van de
Zilvermeeuwen uit adulte vogels. Voor de
andere soorten ligt dit percentage nog hoger:
ruim 80 % bij de Grote Mantelmeeuw en
meer dan 90 % bij de Kleine Mantelmeeuw,
Stormmeeuw en Kokmeeuw.
Toekomstige tellingen zouden moeten
uitwijzen of dit patroon van het voorkomen
van de verschillende soorten meeuwen aan
onze kust constant is of aan hevige fluctuaties
onderworpen is.

ABSTRACT
After a gap of almost ten years, several total and
partial counts of gulls along the Belgian coast
have been carried out during the period 1998-
2001. The study area, always counted at low
tide, consists of all tidal areas along the
coastline: beach, harbours of Nieuwpoort,
Oostende, Blankenberge and Zeebrugge (rear
port), the Yzer estuary and the Zwin reserve.
The Herring Gull Larus argentatus is the most
common species and represents 60 tot 70 %  of
the total number of gulls.The less abundant
species is Great Black-backed Gull Larus
marinus (5 % of total numbers).The counts
also give a clear picture of seasonal differences
in number between species, as for Lesser Black-
backed Gull Larus fuscus (summer visitor) and
Common Gull Larus canus (winter visitor).
Species that are mainly foraging at sea and only
come to land to rest, are more found in harbour
areas than other species as Herring Gull.
During the winter season, 60 to 70 % of the
Herring Gulls are adult birds. This proportion
is even higher in other species: about 80 % in
Great Black-backed Gull and more than 90 %
in Lesser Black-backed Gull, Common Gull and
Black-headed Gull Larus ridibundus.
More counts in the near future will be needed to
find out if the seasonal pattern of gull numbers
along the Belgian coast is rather constant or is
fluctuating strongly between years.

RÉSUMÉ
Après une lacune de presque dix ans, plusieurs
recensements complets et partiels de mouettes
furent effectués dans la période 1998-2001 le
long de la côte belge. Le terrain d’étude, qui fut
recensé par marée basse, renfermait toutes les
plages, les ports de Nieuport, d’Ostende, de
Blankenberge, l’avant-port de Zeebruges,
l’estuaire de l’Yser et le Zwin.
Le Goéland argenté Larus argentatus semblait
– constituant 60 % à 70 % du total des
mouettes comptées – l’espèce la plus représentée.
Le Goéland marin Larus marinus, avec ces 5 %
en moyenne, est l’espèce la moins commune.
Pour le Goéland brun Larus fuscus (hôte d’été)
et le Goéland cendré Larus canus (hôte d’hiver)
les différences saisonnières en nombre ressortent
clairement des comptages.
Les espèces qui cherchent leur nourriture en mer
et qui ne descendent à terre que pour se reposer,
furent plutôt découvertes dans les ports.
Durant le semestre hivernal 60 à 70 % des
Goélands argentés sont constitués d’oiseaux
adultes. Pour les autres espèces ce pourcentage
est encore plus élevé: plus de 80 % pour les
Goélands marins et plus de 90 % pour les
Goélands bruns, les Goélands cendrés et les
Mouettes rieuses.
Les comptages qu’on envisage à l’avenir
devraient décider si ce modèle de la présence des
différentes espèces de mouettes à notre côte
s’avère constant ou s’il est soumis à de fortes
fluctuations.

Geert Spanoghe & Koen Devos, Instituut voor Natuurbehoud, Kliniekstraat 25, B- 1070 Brussel; koen.devos@instnat.be;

geert.spanoghe@instnat.be
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Studiegebied en methode
Het studiegebied bestaat uit alle gebieden

aan onze kust die aan de getijdenwerking

onderhevig zijn. Naast alle stranden, met

strandhoofden, zijn dat ook de IJzermonding

te Nieuwpoort, de voorhavens van

Oostende en Zeebrugge, het jachthaventje

van Blankenberge en het Zwin te Knokke. De

tellingen werden telkens uitgevoerd in de

periode ruim voor tot even na laagwater

omdat dan een idee kan verkregen worden

van de functie van onze stranden als foera-

geergebied.

In totaal beschikken we over de resultaten

van 9 totaaltellingen. Die vonden plaats op

volgende data:

31-12-1989, 24-06-1990 , 23-09-1990,

08-11-1998, 29-11-1998, 10-01-1999,

12-02-1999, 07-03-1999, 28-01-2001

Voor een totaaltelling werd beroep gedaan

op gemiddeld tien vrijwilligers die elk een

deeltraject telden, zodat het volledige stu-

diegebied op hetzelfde moment geteld

werd. Wanneer dan door omstandigheden

toch een traject niet geteld werd, werd op

basis van de andere tellingen een totaal

aantal geschat voor de volledige kustlijn.

Daarnaast werden ook op regelmatige basis

Typisch beeld van de Belgische kustlijn met zandstrand en golfbrekers (Foto: Geert Spanoghe)

deeltrajecten geteld.

Ideale telomstandigheden zijn droog weer

met een lichte tot vrij krachtige wind. Bij

echt kalm weer is er te veel verstoring door

wandelaars en bij krachtige wind (> 6 Bf)

verlaten meeuwen het strand om in het

meer beschutte achterland (polders en dok-

ken) te gaan foerageren. Meerdere totaaltel-

lingen werden afgelast wegens te slechte

weersomstandigheden.

Hoewel alle soorten meeuwen geteld wer-

den, beperkt dit artikel zich tot de vijf alge-

meenste: Zilvermeeuw Larus argentatus,

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus, Grote

Mantelmeeuw Larus marinus, Stormmeeuw

Larus canus en Kokmeeuw Larus ridibundus.

Van de andere soorten meeuwen zijn de

aantallen op onze stranden te klein om ze te

verwerken in de verschillende studies.

Resultaten 

TToottaaaallaaaannttaalllleenn  eenn  aaaannttaallssvveerrhhoouuddiinngg  vveerr--

sscchhiilllleennddee  ssoooorrtteenn

Het totaal aantal getelde meeuwen varieer-

de van 6651 in juni 1990 tot ruim 32.000 in

september 1990 (Figuur 1). In de (mid-)win-

terperiode werden tot maximaal 24.000 ex.

geteld (december 1989). Na 1990 werd de

kaap van 20.000 meeuwen niet meer over-

schreden. Het aantal tellingen is echter te

gering om hieruit een dalende trend te kun-

nen afleiden.

Over alle tellingen heen is de Zilvermeeuw

met telkens 60 à 70 % van het totaal aan-

tal meeuwen de algemeenste soort aan

onze kust (Tabel 1, Figuur 2). Enkel op de

eerste totaaltelling (31/12/1989) was dit

niet het geval. Op die telling was het aantal

Kokmeeuwen, met 42,5 %, veel hoger dan

op alle volgende tellingen. Op alle andere

tellingen lag het aandeel Kokmeeuwen rond

de 20 %. Grote Mantelmeeuwen maken

gemiddeld 5 % uit van het totaal aantal

meeuwen. Deze soort gaat bij rustig weer

het snelst op zee foerageren. Dit verklaart de

soms zeer lage aantallen. Uit de aantalsver-

houdingen blijkt onmiddellijk dat de Kleine

Mantelmeeuw een zomervogel en doortrek-

ker is. ’s Winters, zeker bij vorst, zitten er

nagenoeg geen aan onze kust. De

Stormmeeuw blijkt dan weer een duidelijke

wintergast te zijn, met 10 à 15 % van het

totaal aantal op de tellingen in de periode

december-februari.
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Figuur 1: Totaal aantal meeuwen tijdens de totaaltellingen langs
de Belgische kust.

Figure 1: Number of gulls during several counts along the entire
Belgian coast.

Tabel 1. Overzicht van de aantallen getelde meeuwen tijdens verschillende totaaltellingen langs de Belgische kust. In juni en september 1990 ont-

braken de gegevens van enkele kleinere trajecten.

Table 1. Number of counted gulls during several simultaneous counts along the entire Belgian coast. In June and September 1990, a small part of

the coast was not counted.

3311--1122--11998899 2244--66--11999900 2233--99--11999900 88--1111--11999988 2299--1111--11999988 1100--11--11999999 1122--22--11999999 77--33--11999999 2288--11--22000011

Zilvermeeuw 9668 3742 19272 8600 8120 11500 12120 5817 8000

Grote Mantelmeeuw 1168 292 1848 720 1280 230 51 218 283

Kleine Mantelmeeuw 156 226 5651 950 120 60 1 116 24

Stormmeeuw 2876 64 1136 270 840 2240 2600 149 2178

Kokmeeuw 10255 1561 3998 2000 2030 4220 2093 1669 2715

Figuur 2: Aantalsverhoudingen (procentueel) van de verschillende soorten meeuwen tijdens de totaaltellingen langs de Belgische kust.
Figure 2. Species composition of gulls during counts along the Belgian cost.

Zilvermeeuwen Larus argentatus op het strand te Blankenberge (Foto: Geert Spanoghe)



AAaannttaallssvveerrlloooopp  eenn  lleeeeffttiijjddssvveerrhhoouuddiinngg  ppeerr

ssoooorrtt  iinn  hheett  wwiinntteerrhhaallffjjaaaarr

ZZiillvveerrmmeeeeuuww

Het aantal Zilvermeeuwen langs de

Vlaamse kust schommelde tijdens het win-

terhalfjaar steeds rond de 10.000 exempla-

ren. Een duidelijk winterpiek werd nooit

vastgesteld. Vooral in het najaar (septem-

ber-oktober) kunnen hogere aantallen plei-

steren zoals blijkt uit de septembertelling

van 1990 (bijna 20.000 vogels).Vanaf maart

nemen de aantallen duidelijk af. Dit ligt in

de lijn van de verwachtingen aangezien dan

de terugtrek van broedvogels naar de kolo-

nies al grotendeels plaatsgevonden heeft.

Wel blijft een relatief groot aantal onvol-

wassen vogels ook in de zomer langs onze

stranden aanwezig (tot 4500 in juni 1990).

Slechts 8,1 % van het aantal

Zilvermeeuwen in het winterhalfjaar 1998-

1999 werd in de havens aangetroffen. De

meeste hiervan waren bovendien niet aan

het foerageren. Onze stranden en strand-

hoofden blijken voor deze soort wel een

belangrijk foerageergebied te zijn.

In het winterhalfjaar 1998-1999 bestond

begin november 60 % van het aantal

Zilvermeeuwen uit adulte vogels. In de win-

ter liep dit op tot 70 %. Vanaf eind februari

begonnen adulte vogels weg te trekken en

kwamen immature vogels in de meerder-

heid. Begin maart was bijna 80 % van de

Zilvermeeuwen immatuur.

Bij een deelstudie te Nieuwpoort lagen de

verhoudingen ’s winters iets dichter bij

elkaar. Bovendien kwamen de immature

vogels hier veel vroeger in de meerderheid,

omstreeks half januari. Uit alle tellingen

blijkt dat nabij de havens van Nieuwpoort,

Oostende en Blankenberge het procentueel

aandeel immature vogels altijd hoger ligt.

Bij de immature vogels waren de eerstewin-

ter vogels steeds in de meerderheid. Dit liep

soms op tot 80 % van het totaal. Aan de

Oostkust bleken in verhouding meer adulte

vogels te zitten dan elders en bij de imma-

ture vogels waren hier bovendien ook meer

derdewinters.

In het winterhalfjaar 2000-2001 was van

oktober tot half januari gemiddeld meer

dan 70 % van de Zilvermeeuwen adult.

Vanaf begin januari begonnen de immature

vogels in verhouding toe te nemen naar 65

% midden maart. Nabij havens en op tra-

jecten met veel strandhoofden zaten rela-

tief meer immature vogels. Een belangrijk

verschil met de periode 1998-1999 was dat

tweedewinters nu ook duidelijk aanwezig

waren, in de periode december-februari

soms in hogere aantallen dan eerstewinters.

Dit heeft vermoedelijk te maken met de

groei van de kolonies Zilvermeeuwen langs

onze kust. Tweedewinter vogels blijven

gemiddeld dichter bij de kolonies overwin-

teren dan eerstewinter vogels of blijven

minder lang in een verder gelegen overwin-

teringsgebied.

GGrroottee  MMaanntteellmmeeeeuuww

Deze soort trekt bij kalm weer (< 6 Bf) reso-

luut naar open zee. Hierdoor zijn de getelde

aantallen soms zeer uiteenlopend. We kun-

nen stellen dat er ’s winters iets over de
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Figuur 3: Aantalsverloop van de Zilvermeeuw tijdens het
winterhalfjaar.

Figure 3: Seasonal pattern of Herring Gull during the winter
season.

Figuur 4: Aantalsverloop van de Kleine Mantelmeeuw tijdens het
winterhalfjaar 1998-1999

Figure 4: Seasonal pattern of Lesser Black-backed Gull during the winter
season 1998-1999.

Zilvermeeuwen Larus argentatus op en naast golfbreker te Blankenberge (Foto: Geert Spanoghe)



1000 exemplaren, soms tot 1300, op onze

stranden pleisteren. De geschatte 2.000

exemplaren op 23 september 1990 doen

weer een herfstpiek vermoeden.

In het winterhalfjaar 1998-1999 werd 41 %

van de Grote Mantelmeeuwen in de havens

geteld, waar zij gewoon uitrustten. Slechts

een zeer klein aandeel van de Grote

Mantelmeeuwen gebruikt het strand en de

havens om te foerageren. Ze zoeken hun

voedsel vooral op zee.

In het winterhalfjaar 1998-1999 bestond

van november tot februari meer dan 80 %

van het aantal Grote Mantelmeeuwen uit

adulte vogels. Op de maarttelling was dit

net 50 %.

In het winterhalfjaar 2000-2001 bedroeg

het aandeel adulten ook meer dan 80 % in

de periode november-februari. In de

Zeebrugse voorhaven werden op 10 novem-

ber 2000 zelfs 385 adulte vogels en slechts

15 immaturen geteld. Het aandeel eerste-

winter vogels binnen de immaturen lag ’s

winters iets boven de 50 %. De aantallen

zijn echter te klein om een duidelijk beeld te

krijgen.

KKlleeiinnee  MMaanntteellmmeeeeuuww

De Kleine Mantelmeeuw vertoont de duide-

lijkste trend in de loop van het winterhalf-

jaar. De hoogste aantallen zitten hier in de

vroege herfst. Tot begin november komen

vrij hoge aantallen voor. Daarna dalen de

aantallen snel tot soms maar enkele tiental-

len vogels tijdens vorstperiodes. Deze trend

zie je mooi tijdens het winterhalfjaar 1998-

1999, met een telling tijdens een vorstpe-

riode (12 februari 1999).

Tijdens dit winterhalfjaar werd 26,8 % van

de Kleine Mantelmeeuwen in de havens

aangetroffen. De Kleine Mantelmeeuw is

net zoals de Grote Mantelmeeuw een soort

die nagenoeg alleen komt uitrusten op onze

stranden en in onze havens. Hij zoekt zijn

voedsel op zee. ’s Winters bestaat meer dan

90 tot zelfs 95 % van de Kleine

Mantelmeeuwen uit adulte vogels.

Immature vogels beginnen maar goed te

arriveren in de loop van maart.

SSttoorrmmmmeeeeuuww

De Stormmeeuw vertoont een duidelijke

winterpiek. In de periode december-februari

pleisteren er 2 tot 3000 exemplaren langs

onze kust. De telling van 23 september

1990 met 1.136 exemplaren doet ook een

herfstpiek vermoeden. Op deeltellingen in

de herfst van 2000 werd deze piek niet

opgemerkt.

In het winterhalfjaar 1998-1999 zat net

geen 23 % van de getelde Stormmeeuwen

in de havens. Eigenlijk ging het nagenoeg

alleen om de Zeebrugse voorhaven. Deze

soort foerageert zowel op het strand, in de

branding als op zee. Ze wordt nooit foerage-

rend op de strandhoofden aangetroffen.

In de periode november-maart bestaat

meer dan 90 % van het aantal

Stormmeeuwen uit adulte vogels.

Steekproeven in het binnenland geven een

aandeel van minder dan 80 % adulte vogels
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Figuur 5: Aantalsverloop van de Stormmeeuw tijdens het
winterhalfjaar 1998-1999.

Figure 5: Seasonal pattern of Common Gull during the winter season
1998-1999.

Figuur 6: Aantalsverloop van de Kokmeeuw tijdens het
winterhalfjaar 1998-1999.

Figure 6: Seasonal pattern of Black-headed Gull during the winter
season 1998-1999.

Grote Mantelmeeuwen Larus marinus op het strand te Lombardsijde (Foto: Geert Spanoghe)



in dezelfde periode. In maart begint het aan-

deel immaturen langs de kust geleidelijk te

stijgen naar meer dan 80 % tegen half april.

Tweedewinter vogels werden ’s winters wel

bij de adulten meegerekend omdat deze tij-

dens tellingen niet snel genoeg op leeftijd

kunnen gebracht worden.

KKookkmmeeeeuuww

Het fameuze aantal van 10.255 exemplaren

op 31 december 1989 werd nooit meer geë-

venaard. Of dat aantal toen uitzonderlijk

was (weersomstandigheden?) zal waar-

schijnlijk niet meer achterhaald kunnen

worden. Tijdens het winterhalfjaar 1998-

1999 zien we een winterpiek op 10 januari

met 4220 exemplaren. Uit andere tellingen

blijkt dat de aantallen in de periode decem-

ber-februari eerder gelijk blijven, zonder dui-

delijke piek. 19 % van het totaal aantal

Kokmeeuwen werd in de havens geteld.

Voor deze soort lijkt de Zeebrugse voorha-

ven veel minder belangrijk te zijn dan de

havens te Oostende en Nieuwpoort. Dit in

tegenstelling tot de Stormmeeuw.

Meer dan 98 % van de Kokmeeuwen

bestaat in het winterhalfjaar uit adulte

vogels. Zelfs in maart lijkt het aandeel adul-

te vogels niet te verminderen. Eerstewinter

vogels lijken onze kust te mijden. De weini-

ge jonge vogels zitten dan meestal nog waar

brood aan de meeuwen wordt gevoerd.

Tientallen steekproeven uit het binnenland

(vooral het Gentse) geven een aandeel van

gemiddeld 20 % eerstewinter vogels in

dezelfde periode.

Besluit 
Uit de resultaten van de tot nu toe uitge-

voerde tellingen en studies hebben we een

idee van de aantallen meeuwen langs onze

kust. De tellingen van verschillende winter-

halfjaren lijken, op enkele uitzonderingen

na, in grote lijnen overeen te komen. Om

een beter beeld te krijgen zijn echter meer

tellingen noodzakelijk. Bepaalde pieken of

dalen in de aantallen tijdens een telling kun-

nen immers aan specifieke weersomstan-

digheden gelegen hebben. Slechts door jaar-

lijks verschillende tellingen te organiseren

over het gehele winterhalfjaar kunnen we te

weten komen of het aantalsverloop van de

verschillende soorten door de winter heen

dezelfde trend volgt. Ook om tot conclusies

te komen over eventuele afname of toena-

me door de jaren heen, zijn jaarlijks tellingen

noodzakelijk. Mede door dit artikel hopen

we op een toenemende interesse voor toe-

komstige totaaltellingen, niet in het minst

bij potentiële tellers.
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Gekleurringde meeuwen
in Vlaanderen

■ Resultaten van een kleurringproject langs de Belgische kust

Gekleurringde Zilvermeeuw, 5 september 2002, Oostende (Foto: Geert Spanoghe)
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Inleiding 
In het kader van een broedbiologisch en ver-

spreidingsonderzoek naar meeuwen en

sternen aan de Belgische kust werd in 1999

gestart met een kleurringproject bij

Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw. Het

project beoogt meer informatie te krijgen

omtrent (1) de uitwisseling tussen meeu-

wenpopulaties aan de Belgische kust, (2) de

verspreiding van lokale broedvogels van

Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen na het

broedseizoen en (3) de plaatstrouw van

Belgische Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen

aan hun broed- en overwinteringsgebied.

Voor de Kleine Mantelmeeuw is gedetail-

leerde literatuur over verspreiding vrij

schaars en vaak gedateerd (Barnes 1953,

Gudmundsson 1955, Harris 1962, Brown

1967, Baker 1980, Stewart 1997, Rock

1999).Voor de Zilvermeeuw daarentegen is

er de recente en uitgebreide studie bij de

Meeuwenduinen in Schouwen (Zeeland,

Nederland) (Vercruijsse 1999). Daarnaast

zijn er uit Noordwest-Europa nog diverse

weliswaar soms wat gedateerde studies

over dit onderwerp (Spaans 1971, Jørgensen

1973, Parsons & Duncan 1978, Kipli &

Saurola 1983 en 1984, Coulson &

Butterfield 1985, Migot 1985, Vauk &

Prütter 1987).

In dit artikel worden de eerste resultaten

van dit kleurringproject besproken. De

terugmeldingen worden in een globale con-

text geplaatst en de verspreiding van beide

soorten wordt vergeleken met gegevens uit

de literatuur.

KKlleeuurrrriinnggpprroojjeecctt  vvaann  ZZiillvveerrmmeeeeuuww
LLaarruuss  aarrggeennttaattuuss eenn  KKlleeiinnee  MMaanntteell--
mmeeeeuuww LLaarruuss  ffuussccuuss aaaann  ddee  BBeellggiisscchhee
kkuusstt::  oovveerrzziicchhtt  vvaann  aallggeemmeennee  rreessuullttaatteenn
Colour ring-project of Herring Gull Larus argentatus and Lesser Black-backed Gull Larus

fuscus along the Belgian coast: overview of general results

Programme de baguage de couleur de Goéland argenté Larus argentatus et Goéland brun

Larus fuscus à la côte belge: aperçu général des résultats
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SAMENVATTING

Sinds 1999 loopt aan de Belgische kust een

kleurringproject bij Zilver- Larus

argentatus en Kleine Mantelmeeuw Larus

fuscus. Hiervoor werden respectievelijk 509

en 486 kleurringen aangebracht bij Zilver-

en Kleine Mantelmeeuw. Zowel kuikens

van broedvogels uit de kolonie in de

voorhaven van Zeebrugge (West-

Vlaanderen), kuikens van dakbroedende

Zilvermeeuwen te Oostende (West-

Vlaanderen) als een aantal overwinterende

Zilvermeeuwen aan de Belgische kust

werden in deze studie betrokken. In dit

artikel wordt van beide soorten een

overzicht gegeven van het

verspreidingspatroon van de Belgische

broed- en winterpopulatie.

Tot heden zijn van een 160-tal waarnemers

bijna 5000 terugmeldingen in een

gegevensbestand ingevoerd. Het grootste

deel daarvan komt uit België, Frankrijk en

Nederland. Kleine Mantelmeeuwen zijn tot

aan de kusten van Zuidwest-Europa en

Noord-Afrika teruggemeld. Ook zijn

gekleurringde individuen van beide

soorten in Duitsland en het Verenigd

Koninkrijk waargenomen.

Als specifiek overwinteringsgebied heeft de

onderzochte Zilvermeeuwpopulatie de

kust van België en Noord-Frankrijk en het

Nederlands Deltagebied. In het algemeen

hielden Zilvermeeuwen zich op relatief

geringe afstand van de geboortekolonie op.

Naast een duidelijke zuidwaartse

verspreiding zien we bij Belgische

Zilvermeeuwen ook een noordwaartse

component, zoals ook is vastgesteld bij

andere populaties van het Noordwest-

Europese vasteland. Dit fenomeen doet

zich echter niet in die mate voor bij de

populatie van Schouwen in Zeeland

(Nederland), één van de dichtstbijzijnde

broedkolonies van Zilvermeeuwen die in

detail bestudeerd werd.

Onvolwassen Zilvermeeuwen keerden later

naar de broedgebieden terug dan adulten.

Daarnaast gingen de Belgische

Zilvermeeuwen naarmate ze ouder werden

steeds minder vuilstortplaatsen opzoeken,

hetgeen suggereert dat oudere vogels steeds

meer gebruik maken van natuurlijke

voedselbronnen.

Zeebrugse Kleine Mantelmeeuwen hadden

de neiging om minder ver van de

geboortekolonie te migreren naarmate ze

ouder werden, maar dit fenomeen was

minder uitgesproken dan bij Britse Kleine

Mantelmeeuwen werd vastgesteld.
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ABSTRACT

In 1999, a colour ring-project on Herring

Larus argentatus and Lesser Black-backed

Gull Larus fuscus was launched at the Belgian

coast. In total 509 and 486 Herring and Lesser

Black-backed Gulls respectively, were equiped

with colour rings. Both chicks and breeding

adults in the colony of the outer harbour of

Zeebrugge (West-Flanders) were ringed. Also

some Herring Gull chicks from roof-nesting

birds in Ostend (West-Flanders) and

wintering birds from different places at the

Belgian coast were equiped with a colour ring.

In this article an overview of the distribution

and migration patterns is given for both

species.

Most of the recoveries are from Belgium,

France and the Netherlands. Lesser Black-

backed Gulls are reported from the coastal

areas in Southwestern Europe and Northern

Africa. Some colour ringed individuals from

both species are seen in Germany and the

United Kingdom.

Outside the breeding period, Herring Gull

from this study stayed close to the colony with

the Dutch Delta-area, the coastline of

Northern France and the Belgian coast itself

being the most important. Besides a clear

southward migration, some Belgian Herring

Gulls also migrate to the north. Other

populations from the northwest European

continent show a similar northward migration,

although this is less pronounced in the nearby

breeding population of Schouwen in Zeeland

(the Netherlands). In spring immature birds

return later to the breeding grounds than

adults. The Belgian Herring Gulls tend to visit

rubbish dumps less frequently in the course of

their lifetime, suggesting a change in food

choise. Lesser Black-backed Gulls from

Zeebrugge show a tendency to winter closer to

the natal colony when getting older.

Jeroen van Waeyenberge, Eric Stienen, Instituut voor Natuurbehoud, Kliniekstraat 25, B- 1070 Brussel;

jeroen.van.waeyenberge@instnat.be, eric.stienen@instnat.be

Harry J. P. Vercruijsse, Girostraat 38, 5038DN Tilburg, Nederland

RÉSUMÉ

Depuis 1999 un programme de baguage de

couleur de Goéland argenté Larus argentatus

et Goéland brun Larus fuscus est en cours à la

côte belge. Dans cet article, on donne pour les

deux espèces un aperçu des modèles de

distribution et de dispersion des populations

nicheuse et hivernante belges. Au total presque

1000 bagues ont été apposées (509 aux

Goélands argentés et 486 aux Goélands bruns),

aussi bien aux poussins et aux oiseaux

nicheurs de la colonie située à l’avant-port de

Zeebruges (Flandre Occidentale) qu’aux

poussins de Goélands argentés nichant sur les

toits à Ostende (Flandre Occidentale).

Quelques Goélands argentés, hivernant à la

côte belge, ont été impliqués dans l’étude.

Jusqu’à présent presque 5000 reprises de bague

de 160 observateurs ont été introduites dans la

banque de données. La plupart d’entre elles

proviennent de Belgique, de France et des

Pays-Bas. Il y a eu des reprises de bague de

Goélands bruns jusqu’aux côtes du sud-ouest

de l’Europe et de l’Afrique du Nord. Des

individus des deux espèces, équipés d’une

bague de couleur, ont été observés en

Allemagne et au Royaume-Uni. Les reprises de

bague des différents pays correspondent pour

les deux espèces avec le modèle global de la

dispersion de populations nicheuses du nord-

ouest de l’Europe.

La population de Goéland argenté étudiée a

élu comme lieu d’hivernage spécifique le Delta

des Pays-Bas, la côte du Nord de la France et la

côte belge elle-même. En général les Goélands

argentés séjournent à une distance

relativement restreinte de la colonie où ils sont

nés. A côté d’une dispersion très prononcée vers

le sud, les Goélands argentés belges ont connu

également une composante vers le nord,

comme on l’a constaté chez d’autres

populations du nord-ouest du continent

européen, contrairement à une des populations

nicheuses de Goélands argentés les plus

proches, celle de Schouwen en Zélande (Pays-

Bas).

L’étude a confirmé qu’il n’y a au fond aucune

différence entre la distribution de Goélands

argentés immatures et adultes. Une fois qu’un

lieu d’hivernage a été élu, celui-ci est visité

d’année en année. Les oiseaux immatures

semblent retourner plus tardivement aux lieux

de nidification que les Goélands argentés

adultes et en plus ils couvrent une distance

légèrement plus importante entre le lieu de

nidification et celui d’hivernage. En plus les

Goélands argentés belges recherchaient de

moins en moins les décharges en vieillissant.

Ce changement comportemental peut être mis

en rapport avec la position dominante

d’oiseaux plus âgés envers les individus plus

jeunes et moins expérimentés.

Au sein de la population zéebrugeoise de

Goélands bruns on a constaté que les oiseaux -

en prenant de l’âge - avaient tendance à

migrer à moindre distance de leur lieu de

naissance. Ce phénomène était néanmoins

moins prononcé que chez des Goélands bruns

britanniques. En outre on n’a pas d’indications

manifestes que des oiseaux adultes et

immatures séjournaient dans d’autres lieux

d’hivernage. Le nombre de reprises de

Goélands bruns nicheurs en dehors de la saison

de nidification est cependant relativement

restreint pour confirmer cette constatation.

Les similitudes des populations étudiées de

Goélands argentés et de Goélands bruns sur le

plan des modèles de distribution et de

dispersion avec les colonies des pays

environnants ne sont pas vraiment étonnantes,

vu que la colonie initiale de Zéebruges est issue

d’immigration de colonies hollandaises et

anglaises.
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Pullus Juveniel 2de jaar 3de jaar 4de jaar Adult Totaal
Pullus Juvenile 2nd year 3th year 4th year Adult Total

 

ZM / HG

 

Zeebrugge 365 0 0 0 3 28 396
Oostende 12 1 34 8 5 9 69

Blankenberge 0 2 24 1 0 0 27
Wenduine 0 0 8 1 0 0 9

Oudenburg 8 0 0 0 0 0 8
Totaal/Total 385 3 66 10 8 37 509

 

KLM / LBbG

 

Zeebrugge 447 0 0 0 0 39 486
Oostende 0 0 0 0 0 0 0

Blankenberge 0 0 0 0 0 0 0
Wenduine 0 0 0 0 0 0 0

Oudenburg 0 0 0 0 0 0 0
Totaal/Total 447 0 0 0 0 39 486

Totaal ZM+KLM/Total HG+LBbG 832 3 66 10 8 76 995
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Materiaal en methode

RRiinnggiinnssppaannnniinngg

In de periode 1999-2002 werden respectie-

velijk 509 en 486 kleurringen aangebracht

bij Zilvermeeuwen en Kleine Mantel-

meeuwen (Tabel 1), vooral in de broedkolo-

nie in de voorhaven van Zeebrugge (West-

Vlaanderen) (396 Zilvermeeuwen en 486

Kleine Mantelmeeuwen). De meeuwen wer-

den uitgerust met een donkerblauwe kleur-

ring met witte inscriptie, veelal aan de rech-

terpoot. Aan de andere poot werd een

officiële ring van de Ringdienst België (KBIN,

Brussel) aangebracht. De code op de kleur-

ring bestaat telkens uit 4 letters, drie maal

herhaald en verticaal op de ring aange-

bracht.

Tijdens het broedseizoen 1999 is een groot

aantal pulli van Zilver- en Kleine

Mantelmeeuw van een blauwe kleurring

voorzien (respectievelijk 365 en 447). De

meeste jongen zijn geringd net voor het uit-

vliegen. In 1999 is eveneens een aantal

broedvogels op het nest gevangen door

middel van een inloopkooi. Alhoewel het

broedseizoen al redelijk gevorderd was, zijn

er toch nog 19 individuen gevangen (negen

Zilvermeeuwen en tien Kleine

Mantelmeeuwen). In 2000 hebben we ons

in de kolonie van Zeebrugge enkel gecon-

centreerd op het vangen van adulte vogels.

Het resultaat was een totaal van 51 gekleur-

ringde broedvogels (22 Zilvermeeuwen en

29 Kleine Mantelmeeuwen). In 2001 en

2002 werden in de kolonie in Zeebrugge

geen kleurringen meer aangebracht.

Daarnaast werden in 2000 in Oostende

(West-Vlaanderen) 20 kuikens van dakbroe-

dende Zilvermeeuwen geringd (zie François,

dit nummer). Daarvan werden er acht gelost

in Oudenburg (West-Vlaanderen) nadat ze

grootgebracht waren in het Oostendse

vogelasiel. Deze niet vliegvlugge kuikens

werden in het asiel binnengebracht nadat ze

in het centrum van Oostende van het dak,

hun vermoedelijke broedplaats, waren

gevallen.

Ook een aantal overwinterende individuen

langs onze kust werden in het kleurringpro-

ject betrokken. In het winterhalfjaar 2000-

2001 werden in drie kustgemeenten

(Oostende, Blankenberge en Wenduine)

(West-Vlaanderen) in totaal 93

Zilvermeeuwen gevangen in de buurt van de

zeedijk (3 juveniele, 66 tweedekalenderjaar,

10 derdekalenderjaar, 5 vierdekalenderjaar

en 9 adulte vogels).

Tabel 1. Aantal gekleurringde individuen per ringplaats en leeftijd van Zilver (ZM)- en Kleine

Mantelmeeuw (KLM) in de periode 1999-2002.

Table 1. Number of colour ringed individuals per ringing site and age of Herring (HG) and Lesser Black-

backed Gull (LBbG) for the period 1999-2002.

GGeeggeevveennssbbeessttaanndd  eenn  ssttaanndd  vvaann  zzaakkeenn

Voor het invoeren en beheren van de kleur-

ringgegevens is in Microsoft Access een

databaseprogramma ontwikkeld. Tot op

heden zijn 5916 records ingevoerd, waarvan

995 ringgegevens en 4921 terugmeldingen.

In totaal werkten reeds 160 waarnemers

mee aan het project.

Alle gegevens die tot en met mei 2002 zijn

ontvangen, zijn in dit artikel verwerkt.Alleen

gegevens van vogels in hun vierde kalender-

jaar werden hierdoor niet in de bespreking

per leeftijdscategorie opgenomen.

Resultaten 

AAfflleeeessiinnssppaannnniinnggeenn

Zowel voor Zilvermeeuw als Kleine

Mantelmeeuw werd in 2001 het hoogst

aantal terugmeldingen opgetekend (respec-

tievelijk 1446 en 901). Uit Frankrijk en

Nederland kwam een duidelijk lager aantal

terugmeldingen van Zilvermeeuw binnen

uit 2001 (respectievelijk 37 en 50) dan uit

2000 (respectievelijk 338 en 122) (Tabel 2).

TTeerruuggmmeellddiinnggeenn

De terugmeldingen komen voornamelijk uit

België (69%), Frankrijk (18%) en Nederland

(8,9%) (Tabel 2). De overige landen waarvan

waarnemingen zijn binnengekomen, zijn in

volgorde van belangrijkheid: Portugal (2%),

Spanje (0,5%), Duitsland (0,49%), Verenigd

Koninkrijk (0,3%), Marokko (0,2%) en

Mauretanië (0,04%). Uit Spanje, Portugal,

Marokko en Mauretanië werden alleen

Kleine Mantelmeeuwen gemeld (Tabel 2).

Bij beide soorten kwamen de meeste terug-

meldingen uit België zelf. Bij de

Zilvermeeuw kwamen daarnaast veel mel-

dingen uit Frankrijk en Nederland en bij de

Kleine Mantelmeeuw uit Frankrijk en

Portugal (Tabel 2).

Wanneer alle terugmeldingen op een kaart

worden uitgezet, is te zien dat het versprei-

dingsgebied van de Zilvermeeuw zich uit-

strekt van de Kanaaleilanden in het zuiden

tot de Deense Waddeneilanden in het noor-

den en van de zuidwestkust van Engeland

tot de Duitse Waddenkust (Figuur 1: A).

Kleine Mantelmeeuwen bestrijken een veel

groter gebied van Mauretanië in het zuiden

tot de Nederlandse Waddeneilanden in het

noorden en van het westen van Duitsland

tot Mauretanië in het oosten (Figuur 1: B).

VVeerrsspprreeiiddiinngg  iinn  ddee  lloooopp  vvaann  hheett  jjaaaarr

ZZiillvveerrmmeeeeuuww

Het hele jaar door bevond het overgrote

deel van de gekleurringde Zilvermeeuwen

zich in het Deltagebied (Nederland) en

langs de Belgische en Noord-Franse kust

(Figuur 2A). De Nederlandse waarnemingen

komen hoofdzakelijk uit Westkapelle en het

vuilstort te Nieuwdorp (Zeeland). De plaat-

sen waar in België de meeste gekleurringde

individuen zijn waargenomen, zijn

Oostende, Zeebrugge, Blankenberge en

Nieuwpoort (West-Vlaanderen). Voor

Frankrijk komen de meeste waarnemingen

uit de havengebieden en stranden van

Boulogne-sur-Mer, Le Portel, Duinkerke en

Calais (Pas-de-Calais) en op het vuilstort

van Blaringhem (Nord).
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De meest noordelijke terugmeldingen

komen uit de zomer en herfst, terwijl tijdens

de winter meer zuidelijke en oostelijke

plaatsen werden aangedaan (Figuur 2A). De

waarnemingen van Zilvermeeuwen die tij-

dens de wintermaanden aan onze kust

gekleurringd zijn, zijn vrijwel beperkt tot de

Belgische kust. Respectievelijk 76,4%, 7,4%

en 6,7% van de waarnemingen komen uit

één van drie ringplaatsen Oostende,

Blankenberge en de haven van Zeebrugge.

KKlleeiinnee  MMaanntteellmmeeeeuuww

Gekleurringde Kleine Mantelmeeuwen wer-

den tijdens de zomer en herfst voornamelijk

gezien langs de de kusten van Zuid-

Nederland tot in Noord-Frankrijk en het

Seine-estuarium rond Le Havre (Seine-

Maritime) en de streek van de Vendée

(Figuur 2B). De vuilstortplaatsen in het

noorden van Frankrijk zijn vooral in het

najaar van belang voor deze soort. In de

winter komen veel waarnemingen uit de

meer zuidelijk gelegen kusten van Spanje en

Noord-Afrika. In de zomer zijn de waarne-

mingen voornamelijk geconcentreerd rond

het broedgebied in Zeebrugge.

VVeerrsspprreeiiddiinngg  iinn  ffuunnccttiiee  vvaann  lleeeeffttiijjdd

ZZiillvveerrmmeeeeuuww

Juveniele Zilvermeeuwen verspreidden zich

na het broedseizoen grotendeels in zuidelij-

ke richting (de kust van België en Noord-

Frankrijk tot aan de Somme), maar ook wel

in noordelijke (het Deltagebied en de kust

Zilvermeeuw Larus argentatus met kleurring BKAB

(Foto: Roland François)

BE FR NL DU VK POR SP MAR MAU Totaal
Be Fr Neth Ge UK Por Sp Mar Mau Total

ZM / HG
1999 280 249 202 0 0 0 0 0 0 731
2000 595 338 122 3 3 0 0 0 0 1061
2001 1343 37 50 10 6 0 0 0 0 1446
2002 139 11 3 0 0 0 0 0 0 153

Totaal/Total 2357 635 377 13 9 0 0 0 0 3391
KLM / LBbG

1999 48 147 26 0 2 74 3 0 0 300
2000 117 77 11 1 2 18 11 12 0 249
2001 822 32 22 10 2 7 2 2 2 901
2002 51 1 0 0 2 0 9 0 0 63

Totaal/Total 1038 257 59 11 8 99 25 14 2 1513
Totaal ZM+KLM/Total HG+LBbG 3395 892 436 24 17 99 25 14 2

Tabel 2. Aantal terugmeldingen in de periode 1999-2002 en totalen per land en jaar van gekleurringde

Zilver- (ZM) en Kleine Mantelmeeuw (KLM) (BE = België, FR = Frankrijk, NL = Nederland, DU = Duitsland,

VK = Verenigd Koninkrijk, POR = Portugal, SP = Spanje, MAR = Marokko, MAU = Mauretanië)

Table 2. Number of sightings in the period 1999-2002 and total numbers per country and year of Herring

(HG) and Lesser Black-backed Gull (LBbG) (Be = Belgium, Fr = France, Neth = the Netherlands, Ge =

Germany, UK = United Kingdom, Por = Portugal, Sp = Spain, Mar = Marocco, Ma u= Mauritania).

Figuur 1. Alle terugmeldingen van gekleurringde Zilver- (A) en Kleine Mantelmeeuwen (B) voor de

periode 1999-2002. De grootte van de rode stippen is een indicatie voor het aantal waarnemingen

op die locatie.

Figure 1. All sightings of colour ringed Herring (A) and Lesser Black-backed Gulls (B) during the

period 1999-2002. The size of the red dots indicates the number of observations at a given site.

A

B
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van de provincies Zuid- en Noord-Holland

in Nederland) (Figuur 3: A). Ook is er een

aantal waarnemingen gedaan in oostelijke

richting, in het binnenland van België en op

vuilstorten in Noord-Frankrijk. Vogels in het

tweede kalenderjaar werden op grotere

afstand van de broedplaats waargenomen:

in noordelijke richting op de meest zuidelij-

ke Waddeneilanden in Nederland tot de

noordelijkste in Duitsland, op de grens met

Denemarken en in zuidelijke richting tot het

Seine-estuarium in Frankrijk. Ook werden

gekleurringde individuen van deze leeftijd

aan de overzijde van het Kanaal vastgesteld

en verder oostelijk in de Duitse deelstaten

grenzend aan België (Figuur 3: B). In verge-

lijking met vogels in het eerste en tweede

kalenderjaar werden Zilvermeeuwen in het

derde kalenderjaar meer aan onze kust vast-

gesteld en minder op vuilstorten in het bin-

nenland (Figuur 3: C).

KKlleeiinnee  MMaanntteellmmeeeeuuww

Juveniele Kleine Mantelmeeuwen uit

Zeebrugge trokken bijna uitsluitend in zui-

delijke richting tot in Noord-Afrika. In

Noord-Frankrijk werden ook verscheidene

vogels in het eerste kalenderjaar gezien op

de vuilstorten (Figuur 4: A). Van Kleine

Mantelmeeuwen in tweede en derde kalen-

derjaar zijn er minder waarnemingen ten

zuiden van de Somme. De verspreiding naar

het oosten (Duitsland), westen (Engeland)

Figuur 2A. Alle terugmeldingen van gekleurringde Zilvermeeuwen (uitgezonderd individuen die tij-

dens de winter zijn geringd) in functie van het jaargetijde voor de periode 1999-2002: geel = zomer

(mei-juli), groen = herfst (augustus-oktober), rood = winter (november-februari) en paars = lente

(maart-april).

Figure 2A. All sightings of colour ringed Herring Gulls (except for indiviuals ringed during winter)

for each season during the period 1999-2002: yellow = summer (May-July), green = autumn

(August-October), red = winter (November-February) and purple = spring (March-April).

Figuur 2B. Alle terugmeldingen van gekleurringde

Kleine Mantelmeeuwen in functie van het jaargetijde

voor de periode 1999-2002: geel = zomer (mei-juli),

groen = herfst (augustus-oktober), rood = winter

(november-februari) en paars = lente (maart-april).

Figure 2B. All sightings of colour ringed Lesser Black-

backed Gulls for each season during the period 1999-

2002: yellow = summer (May-July), green = autumn

(August-October), red = winter (November-

February) and purple = spring (March-April).

Zilvermeeuw Larus argentatus met kleurring AXAZ

(Foto: Jean-Pierre Leys)

en noorden (Nederland) was vanaf het

tweedekalenderjaar duidelijk merkbaar

(Figuur 4: B en C).

AAaannwweezziigghheeiidd  iinn  ddee  bbrrooeeddkkoolloonniiee

ZZiillvveerrmmeeeeuuww

In oktober keerden de eerste adulte

Zilvermeeuwen terug naar de broedplaats

in Zeebrugge maar de aantallen bleven rela-

tief laag tot in februari (Figuur 5). De aan-

wezigheid van adulte individuen bereikte

een piek tijdens het broedseizoen (maart-

juli). In september waren vrijwel geen adul-

te Zilvermeeuwen in de Zeebrugse voorha-

ven aanwezig en waren vrijwel alle vogels in

eerste kalenderjaar verdwenen. De aanwe-

zigheid van de vogels in tweede en derde

kalenderjaar vertoont een piek in maart, en

een volgende piek in mei (tweede kalender-

jaar) en juni (derde kalenderjaar). In juli

waren vogels in  tweede kalenderjaar prak-

tisch volledig uit de kolonie verdwenen,

vanaf augustus is dit ook het geval voor

vogels in het derde kalenderjaar.

KKlleeiinnee  MMaanntteellmmeeeeuuww

De eerste adulte Kleine Mantelmeeuwen

kwamen in december naar de broedplaats

terug en ook van deze soort bleven de aan-

tallen laag tot in februari (Figuur 6). Tijdens

het broedseizoen (maart-juli) werden de

meeste individuen vastgesteld in mei.Vanaf

augustus nam het aantal af en in oktober

zijn er nauwelijks nog adulte vogels met hun

jongen in Zeebrugge aanwezig. Pas vanaf

april en vooral in mei worden vogels in het

tweede kalenderjaar in de kolonie waarge-

nomen. Vogels in het derde kalenderjaar

daarentegen kwamen iets later (mei) en

vertonen een duidelijke piek in aanwezig-

heid in juni.

WWiinntteerrvveerrsspprreeiiddiinngg  vvaann  aadduullttee  iinnddiivviidduueenn

Op grond van de aanwezigheid in de kolo-

nie (Figuren 5 en 6) zijn voor bepaling van
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de winterverspreiding van adulte individuen

alleen de maanden september tot en met

februari in rekening gebracht.

Hieruit blijkt dat het overwinteringsgebied

van adulte Zilvermeeuwen voor het groot-

ste deel beperkt is tot de Belgische kust

(Figuur 7: A). Winterwaarnemingen van

adulte Kleine Mantelmeeuwen zijn voorna-

melijk afkomstig van de Belgische kust, de

monding van de Seine en de kust van de

Vendée (Figuur 7: B).

Discussie 

AAfflleeeessiinnssppaannnniinngg

Voor beide soorten is het hoge aantal

terugmeldingen in 2001 het gevolg van de

combinatie van een verhoogde afleesin-

spanning in de voorhaven van Zeebrugge

tijdens het broedseizoen met de terugkeer

van onvolwassen gekleurringde individuen

in de kolonie. Het verminderde aantal terug-

meldingen van Zilvermeeuw uit Frankrijk en

Nederland in 2001 is het gevolg van een

lagere afleesinspanning op een aantal

belangrijke overwinterings- en doortrekge-

bieden in combinatie met de terugkeer van

onvolwassen individuen naar de omgeving

van de kolonie. Bovendien zijn er aanwijzin-

gen dat Zilvermeeuwen bij het volwassen

worden steeds vroeger naar de kolonie

terugkeren (Vercruijsse 1999, deze studie),

waardoor de periode waarin ze in de over-

winteringsgebieden vertoeven steeds korter

wordt en de kans op waarnemingen

afneemt naarmate de vogels ouder worden.

TTeerruuggmmeellddiinnggeenn

Zowel Zilver- als Kleine Mantelmeeuwen

zijn sterk kustgebonden (Lippens & Wille

1972, Glutz von Blotzheim & Bauer 1982,

Cramp & Simmons 1983, Vandenbulcke

1989a en b), wat nog eens wordt bevestigd

door deze studie. Op onze stranden wordt

door Zilvermeeuw voornamelijk op zeester-

ren, zwaardscheden, zeepokken en mosselen

gefoerageerd (Spanoghe 1999). Op zee wor-

den beide soorten vaak aangetroffen achter

vissersboten waar ze gretig foerageren op

overboord gegooide ondermaatse vis (o.a.

Offringa et al. 1996, Seys 2001). De weinige

waarnemingen uit het binnenland betreffen

bijna uitsluitend individuen op vuilstort-

plaatsen, waar ze foerageren op menselijk

afval (Monaghan 1980, Noordhuis 1989,

Pons 1992, Vercruijsse 1999).

De range van het verspreidingsgebied van in

Figuur 3. Alle terugmeldingen voor de periode 1999-2002 van als kuiken gekleurringde

Zilvermeeuwen in functie van hun leeftijd (A = eerste kalenderjaar; B = tweede kalenderjaar;

C = derde kalenderjaar).

Figure 3.  All sightings during the period 1999-2002 of Herring Gulls colour ringed as a chick in rela-

tion to age (A = first calendar year;B = second calendar year; C =  third calendar year).

A

B

C
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België geringde Zilver- en Kleine

Mantelmeeuwen (respectievelijk ongeveer

800 en 5000 km) komt grofweg overeen

met die van andere Noordwest-Europese

kolonies (Spaans 1971, Jørgensen 1973,

Glutz von Blotzheim & Bauer 1982, Cramp

& Simmons 1983, Coulson & Butterfield

1985, Migot 1985, Vauk & Prütter 1987,

Stewart 1997, Vercruijsse 1999).

VVeerrsspprreeiiddiinngg  vvaann  ZZiillvveerrmmeeeeuuww

Na het broedseizoen verspreidden

Zilvermeeuwen zich voornamelijk in zuide-

lijke richting naar de Noord-Franse kust en

Figuur 4. Alle terugmeldingen voor de periode 1999-2002 van als kuiken gekleurringde Kleine Mantelmeeuwen in functie van hun leeftijd (A = eerste kalenderjaar;

B = tweede kalenderjaar; C = derde kalenderjaar).

Figure 4.  All sightings during the period 1999-2002 of Lesser Black-backed Gulls colour ringed as a chick in relation to age (A = first calendar year; B = second calendar

year; C =  third calendar year).

Figuur 5.Aanwezigheid van de verschillende leeftijdsklassen van gekleurringde Zilvermeeuwen op

de broedplaats in de voorhaven van Zeebrugge. Per leeftijdsklasse is het percentage van het totaal

aantal verschillende kleurringen weergegeven dat in een volledige maand is afgelezen.

Figure 5.  Presence of different age-classes of colour ringed Herring Gulls on the breeding site in the

outer harbour of Zeebrugge. For each age-class the percentage of different colour rings observed

per month is given.

in noordelijke richting naar het Nederlandse

Deltagebied. In de periode mei-oktober

werd een aantal Zilvermeeuwen aangetrof-

fen in nog noordelijkere gebieden tot zelfs in

het Duitse Waddengebied. Dit waren vrijwel

uitsluitend onvolwassen individuen, terwijl

volwassen vogels vrijwel nooit zo noordelijk

werden gezien en zelfs vrijwel niet in het

Nederlandse Deltagebied komen. Dit ver-

schijnsel van ‘overshooting’ (definitie vol-

gens Campbell & Lack 1985) werd ook bij de

broedvogels uit de duinen van Schouwen

vastgesteld, maar was daar minder uitge-

sproken. Subadulte en soms ook nog jong-

volwassen meeuwen die in eerste instantie

naar het noorden trokken, werden in latere

jaren uitsluitend in meer zuidelijke gebieden

aangetroffen (Vercruijsse 1999).

Eerdere studies van Zilvermeeuwen laten

zien dat individuen een grote plaatstrouw

vertonen aan een reeds gekozen overwinte-

ringsgebied (Vercruijsse 1999). Ook onze

gegevens van tijdens de winter in België

geringde Zilvermeeuwen laten eveneens

een sterke plaatstrouw zien. (86,2% van de

waarnemingen van de wintervangsten van

Oostende kwamen uit Oostende).Wel stel-

len wij vast dat kleinere verplaatsingen tus-

sen kustplaatsen geen uitzondering zijn.

Individuen die in Blankenberge en Wenduine

waren geringd, werden ook vrij frequent in

Oostende teruggemeld (respectievelijk

31% en 43%). Daarentegen werden vogels

uit Oostende bij uitzondering in

Blankenberge of Wenduine opgemerkt. Dit

onderstreept de belangrijkheid van

Oostende als verblijfplaats voor

Zilvermeeuwen aan de Belgische kust.

Trouw aan een eenmaal gekozen overwinte-

ringsgebied blijkt echter niet zozeer uit de

hier getoonde verspreidingskaarten. Immers

adulte Zilvermeeuwen uit deze studie heb-

ben een kleinere verspreidingsrange dan

onvolwassen vogels. Maar dit is waarschijn-

lijk een vertekend beeld dat wordt veroor-

zaakt door het feit dat volwassen vogels

kortere tijd in het overwinteringsgebied

spenderen dan onvolwassen individuen

(Spaans 1971, Kilpi & Saurola 1983, 1984,

A B C
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Coulson & Butterfield 1985, Vercruijsse

1999), waardoor de kans op waarnemen

kleiner is. Andere auteurs stellen echter dat

adulte vogels wel degelijk dichter bij het

broedgebied overwinteren (Parsons &

Duncan 1978,Vauk & Prüter 1987). Door dit

kleurringproject hopen wij hier in de toe-

komst meer inzicht in te krijgen.

Opvallend is wel dat in westelijke en ooste-

lijke richting relatief veel vogels in hun

tweede en derde kalenderjaar aangetroffen

werden. Daarentegen nam het aantal mel-

ding van vogels op Belgische en noord-

Franse vuilstortplaatsen af naarmate de

vogels ouder werden. Vercruijsse (1999)

stelde ook vast dat juveniele vogels uit

Schouwen vaak het binnenland bezochten

(waaronder vuilstorten), maar dat Zilver-

meeuwen bij het ouder worden in toene-

mende mate in natuurlijke habitats gingen

foerageren. Zilvermeeuwen uit de Schouw-

se duinen konden meer gebruik maken van

vuilstortplaatsen als foerageergebied dan de

Zeebrugse Zilvermeeuwen (vergelijk Ver-

cruijsse 1999). Dit is het gevolg van de

recente sluiting van een aantal vuilstorten.

VVeerrsspprreeiiddiinngg  vvaann  KKlleeiinnee  MMaanntteellmmeeeeuuww

De verspreiding van de Zeebrugse Kleine

Mantelmeeuwen vertoont tijdens de herfst-

en wintermaanden een duidelijk zuidwaart-

se verplaatsing naar de kusten van

Zuidwest-Europa en Noordwest-Afrika. Dit

is in overeenstemming met de gekende

overwinteringsgebieden van de westelijke

populatie van deze soort, die broeden van

IJsland tot het Verenigd Koninkrijk en van

Frankrijk tot Zuid-Scandinavië (Harris 1962,

Lippens & Wille 1972, Glutz von Blotzheim

& Bauer 1982, Cramp & Simmons 1983,

Sovon 1987, Vandenbulcke 1989a, Stewart

1997). De belangrijkste plaatsen waar

Kleine Mantelmeeuwen tijdens de winter

zijn teruggemeld, zijn Portugese vissersha-

vens in de Douro en Beira Litoral en de

Algarve, aan de noord- (Astuarias) en zuid-

kust (Almeria, Huelva, Malaga, Cadiz) van

Spanje en in wetlands aan de westkust van

Marokko (Rabat, Agadir) en het Nationaal

Park Banc d’Arguin in Mauretanië. Bij de

terugmeldingen uit Mauretanië gaat het

echter steeds om hetzelfde individu. Er was

zelfs een waarneming van een Kleine

Mantelmeeuw van Zeebrugge in Senegal

(ongeveer 5600 km), maar de code kon niet

afgelezen worden. Dit komt volgens Cramp

& Simmons (1983) overeen met de meest

zuidelijke grens van het overwinteringsge-

bied.

Hoewel het aantal terugmeldingen van

adulte Kleine Mantelmeeuwen buiten het

broedseizoen vrij beperkt is, lijkt deze studie

de bevindingen van Harris (1962) en Baker

(1980) te bevestigen. Zij stelden vast dat de

onvolwassen vogels gemiddeld zuidelijker

overwinteren dan volwassen Kleine

Mantelmeeuwen. In hun studies was 85%

van de Afrikaanse terugmeldingen van

vogels in het eerste levensjaar. Vanaf het

tweede kalenderjaar bleken ze meer noor-

delijk te gaan overwinteren.

Uit een Britse studie naar het verspreidings-

patroon van Kleine Mantelmeeuwen bleek

dat de gemiddelde breedtegraad waar adul-

te vogels werden teruggemeld in de periode

1962-75 gemiddeld 1,6° per jaar naar het

noorden opschoof (equivalent van 150-200

km per jaar), terwijl de juveniele vogels naar

de klassieke overwinteringsgebieden bleven

migreren (Baker 1980). Deze verandering in

migratiegedrag is mogelijk het gevolg van

een rijker voedselaanbod tijdens de winter

gedurende deze periode in West-Europa

(Alerstam 1993).

AAaannwweezziigghheeiidd  iinn  ddee  bbrrooeeddkkoolloonniiee

Het verloop van de aanwezigheid van vol-

wassen Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen

Figuur 6. Aanwezigheid van de verschillende leeftijdsklassen van gekleurringde Kleine

Mantelmeeuwen op de broedplaats in de voorhaven van Zeebrugge. Per leeftijdsklasse is het per-

centage van het totaal aantal verschillende kleurringen weergegeven dat in een volledige maand is

afgelezen.

Figure 6.  Presence of different age-classes of colour ringed Lesser Black-backed Gulls on the bree-

ding site in the outer harbour of Zeebrugge. For each age-class the percentage of different colour

rings observed per month is given.

Zilvermeeuw Larus argentatus met kleurring AMAB (Foto: Roland François)



op de broedplaats vertoont duidelijke gelij-

kenissen met dat van andere Europese kolo-

nies (Barnes 1953, Gudmundsson 1955,

Harris 1962, Brown 1967, Teixeira 1979,

Baker 1980, Glutz von Blotzheim & Bauer

1982, Cramp & Simmons 1983, Vercruijsse

1999). Voor beide soorten begint in augus-

tus het vertrek naar de overwinteringsge-

bieden en in september zijn vrijwel alle

vogels uit het broedgebied verdwenen. In

oktober is reeds een groot deel van de

Zilvermeeuwen terug in het broedgebied

aanwezig, terwijl voor de Kleine

Mantelmeeuw de massale terugkeer pas in

maart begint. Dit heeft te maken met het

verschil in trekstrategie tussen de soorten.

Zilvermeeuwen overwinteren immers rela-

tief dicht bij het broedgebied en sommigen

zelfs in de kolonie.

Onvolwassen vogels keerden gemiddeld

later naar hun geboortekolonie terug, wat

ook door anderen wordt beschreven (Barnes

1953, Parsons & Duncan 1978, Kipli &

Saurola 1983 en 1984, Coulson &

Butterfield 1985). Naarmate de vogels

ouder worden, keren ze steeds vroeger terug

en vertrekken ze later. Volgens Parsons &

Duncan (1978) en Kipli & Saurola (1983,

1984) is in het tweede kalenderjaar  nog

geen sprake van een duidelijke terugkeer of

pas in een zeer laat stadium. In tegenstelling

tot deze auteurs is een aanzienlijk aandeel

van de Zeebrugse Zilvermeeuwen in hun

tweedekalenderjaar wel degelijk naar het

broedgebied teruggekeerd. Hoewel ook bij

de Kleine Mantelmeeuw enkele vogels

(N=13) in hun tweede kalenderjaar in de

geboortekolonie zijn gezien, keerden ze pas

vanaf het derde kalenderjaar in grote geta-

len terug naar de broedplaats (N=202).
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Figuur 7. Alle terugmeldingen van als broedvogel gekleurringde Zilver- (A) en Kleine Mantelmeeuwen (B) buiten het broedseizoen (september-februari).

Figure 7.  All sightings of Herring (A) and Lesser Black-backed Gulls (B) colour ringed as breeding bird during winter (September-February).

Zilvermeeuw Larus argentatus met kleurring AVAK

(Foto: Roland François)

Zilvermeeuw Larus argentatus met kleurring ATAX (Foto: Jean-Pierre Leys)

A B



Conclusies 
Het verspreidingspatroon van in België

geringde Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen

vertoont globaal gezien een duidelijke over-

eenkomst met dat van veel andere popula-

ties in Noordwest-Europa. Wanneer de hui-

dige gegevens van Kleine Mantelmeeuw

worden vergeleken met literatuurgegevens

zijn er geen aanwijzingen dat er duidelijke

regionale verschillen zijn in hun versprei-

ding. Bij de Zilvermeeuw bestaan er wel

regionale verschillen wat betreft de ligging

van het overwinteringsgebied. Sommige

populaties overwinteren op relatief korte

afstand van het broedgebied (Spaans 1971,

Jørgensen 1973), andere leggen daarente-

gen grotere afstanden af (Migot 1985,

Parsons & Duncan 1978, Kilpi & Saurola

1983, 1984). Soms is de verspreiding min of

meer gericht (Spaans 1971), terwijl er bij

andere sprake is van een duidelijke voor-

keursrichting (Jørgensen 1973). De verschil-

len hangen vaak samen met de geografische

ligging van de broedgebieden (Vercruijsse

1999). De Belgische populatie van

Zilvermeeuwen vertoont de meeste over-

eenkomsten met de Schouwse. Dit is niet zo

verwonderlijk aangezien de Zeebrugse kolo-

nie ontstaan is door immigratie vanuit kolo-

nies in het Nederlandse Deltagebied

(Stienen et al., dit nummer). In tegenstelling

tot de Schouwse populatie kent het ver-

spreidingsgebied van de Belgische

Zilvermeeuwen naast een duidelijke zuid-

waartse component ook een noordwaartse.

Deze laatste gaat verder dan bij de

Schouwse populatie en leunt in dit opzicht

nauwer aan bij de overige populaties van

het vasteland van Noordwest-Europa

(Nederlandse en Duitse Waddengebied,

Denemarken en Bretagne) (Spaans 1971,

Jørgensen 1973, Migot 1985, Vauk & Prüter

1987).

Coulson & Butterfield (1985) en Vercruijsse

(1999) stellen dat er geen wezenlijke ver-

schillen in verspreiding bestaan tussen vol-

wassen en onvolwassen Zilvermeeuwen:

een eenmaal gekozen overwinteringsgebied

wordt elk jaar opnieuw bezocht. Ook in deze

studie werd er een duidelijke plaatstrouw

aan het overwinteringsgebied vastgesteld.

Wel bestaan er duidelijke verschillen in de

duur van de periode die vogels van verschil-

lende leeftijd doorbrengen in het overwin-

teringsgebied. Bij oudere vogels gaat het

vaak slechts om enkele maanden, terwijl

onvolwassen vogels er langdurig kunnen

vertoeven en dus gemiddeld later terugke-

ren naar de omgeving van de broedgebie-

den.Wij hopen dit in de toekomst te kunnen

bevestigen. Een steeds kortere verblijfsduur

in het overwinteringsgebied naarmate de

vogels ouder worden, is echter niet de enige

gedragsverandering die met leeftijd samen-

hangt. Naarmate de Zilvermeeuwen ouder

werden, gingen ze namelijk ook in mindere

mate foerageren op vuilstortplaatsen. Deze

laatste gedragsverandering kan in verband

gebracht worden met de dominantie van

oudere vogels over jongere en minder erva-

ren individuen (Monaghan 1980). Daarmee

lijkt vuilnis een secundaire voedselbron te

zijn voor de Zilvermeeuwen: het biedt een

uitwijkmogelijkheid in tijden van voedsel-

schaarste in de natuurlijke habitats en stelt

jonge vogels in de gelegenheid om de con-

currentie met oudere en meer ervaren

soortgenoten te ontlopen. Het feit dat

Zilvermeeuwen steeds vroeger in het sei-

zoen terugkeren naar de broedgebieden

heeft waarschijnlijk te maken met een ver-

andering in de hormonale cyclus waardoor

de vogels eerder in broedstemming raken

(Vercruijsse 1999). Ook stelt de toenemen-

de ervaring hen in staat om vroeger in het

seizoen het hoofd te bieden aan de lokale

voedselsituatie en om de beste plaatsen in

de kolonie te bezetten.
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Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus met kleurring AGAJ (Foto: Jean-Pierre Leys)

Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus met kleurring BWAK (Foto: Jean-Pierre Leys)



Oproep tot medewerking
Hierbij roepen we iedereen op om waarne-

mingen van gekleurringde meeuwen uit dit

project aan ons door te geven. Gelieve bij

waarneming naast de afgelezen code ook de

soort en leeftijd (indien mogelijk), de exac-

te plaats (indien mogelijk met coördinaten

in graden en minuten), datum en eventuele

bijzonderheden (zoals ring moeilijk af te

lezen ten gevolge van slijtage of gewonde

vogel) te noteren.

Waarnemingen kunnen worden doorgege-

ven op een voorgemaakt formulier (op te

vragen op bovenstaand adres) of via een

invulformulier op de website ‘European

colour-ring Birding’ (www.cr-birding.be). In

een later stadium ontvang je dan een life-

list van de door jou waargenomen gekleur-

ringde vogel(s).
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Herkenning
van meeuwen

■ Determinatie van Geelpootmeeuw en Pontische Meeuw

Geelpootmeeuwen, Camargue, april 2001 (Foto: Ivan Steenkiste)



SSttaattuuss  eenn  vveellddkkeennmmeerrkkeenn  vvaann
PPoonnttiisscchhee  MMeeeeuuww  LLaarruuss  ccaacchhiinnnnaannss eenn
GGeeeellppoooottmmeeeeuuww  LLaarruuss  mmiicchhaahheelllliiss
Status and field characteristics of Caspian Gull Larus cachinnans and Yellow-legged Gull

Larus michahellis

Statut et détermination sur le terrain du Goéland leucophée Larus michahellis et du Goéland

pontique Larus cachinnans

GGEEEERRTT SSPPAANNOOGGHHEE

SAMENVATTING

De laatste jaren werd zowel door beroeps-

als amateurornithologen veel onderzoek

verricht naar de status van grote meeuwen.

Eén van de opvallendste resultaten hiervan

was niet alleen de nieuwe kennis omtrent

de determinatie van de verschillende taxa

die onder Geelpootmeeuw werden

geklasseerd maar vooral de ontdekking dat

de nominaat cachinnans in West-Europa

een regelmatige verschijning is. Uit zowel

morfologisch, ecologisch als fylogenetisch

onderzoek blijkt dat dit taxon als een

volwaardige soort moet beschouwd

worden: de Pontische Meeuw Larus

cachinnans die in grote aantallen broedt

aan de Zwarte en Kaspische Zee. De

Geelpootmeeuw wordt hierdoor Larus

michahellis. Deze broedt vooral rond de

Middellandse Zee. Van beide soorten

worden in België jaarlijks redelijke

aantallen waargenomen: voor de

Geelpootmeeuw loopt dit in de

honderdtallen (vooral in de nazomer) en

voor de Pontische Meeuw in de tientallen

(vooral in het winterhalfjaar).

In zowel het adult als het immature

verenkleed verschillen beide soorten van

elkaar en vooral ook van de Zilvermeeuw

Larus argentatus en de Kleine

Mantelmeeuw Larus fuscus. Structuur,

geluid en gedrag zijn bijkomende

verschillen. Doordat evenwel elk kenmerk

een omvangrijke variatie vertoont, moet

men echter steeds in gedachten houden dat

zelfs met een zeer grote ervaring niet alle

meeuwen determineerbaar zijn !!

De belangrijkste structuurverschillen zijn

bij de Pontische Meeuw een slank en

langgerekt lichaam (met een hoge borst),

een meestal lange, parallelle snavel zonder

duidelijke gonyshoek, een plat voorhoofd

en vrij opvallend lange, dunne poten.

Geelpootmeeuw daarentegen is forser

gebouwd met hoekigere kop, diepe borst

en heeft een gemiddeld stevigere snavel

dan zelfs Zilvermeeuw met een duidelijke

gonyshoek.

Adulte vogels vertonen vooral een verschil

in handpentekening: zowel Pontische als

Geelpootmeeuw vertonen zwart op 6

handpennen (meestal 5 bij Zilvermeeuw),

bij Pontische Meeuw wordt dit evenwel

gereduceerd doordat het grijs van de

langste handpennen op de binnenvlaggen

diep insnijdt in het zwart. Hierdoor krijgen

zij een patroon op de buitenhand dat ook

de Scandinavische Zilvermeeuw vertoont.

Voorts heeft de Pontische meeuw een

donkerder oog, een lichtere mantelkleur en

minder felgele snavel en poten dan

Geelpootmeeuw.

Pontische Meeuwen vertonen in het eerste

kalenderjaar volgende verschillen met

Geelpootmeeuw: een lichte baan over de

grote dekveren, donkere tertials met lichte

rand, een lichter venster in de vleugel dan

Geelpootmeeuw, een lichtere ondervleugel,

een sneller uitkleurende snavel, nog wittere

onderdelen en een fijnere tekening van de

geruide schouderveren. Vooral

Geelpootmeeuw, maar ook Pontische

Meeuw, kan in het najaar al verschillende

vleugeldekveren en tertials geruid hebben.

Dit is vrijwel onbestaande bij

Zilvermeeuwen. De daarop volgende

immature kleden zijn moeilijker te

onderscheiden zodat vooral structuur hier

een belangrijk kenmerk is. Rui kan een

goede aanwijzing zijn bij determinatie van

adulte vogels, maar is zelden een hard

kenmerk: Geelpootmeeuw ruit gemiddeld

een maand eerder dan Zilvermeeuw,

Pontische Meeuw ligt er tussenin.

Pontische Meeuwen hebben een zeer

verschillende roep van zowel Geelpoot- als

Zilvermeeuw. Tijdens het roepen (long call)

houden zij de vleugels regelmatig volledig

open en de kop verticaal omhoog gericht

(albatroshouding).
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ABSTRACT

Recent knowledge on large gulls increased from

work by professional as well as amateur

ornithologists. One of the most striking results

was the discovery that the Yellow-legged Gulls

could be identified on subspecies level and more

importantly that nominate cachinnans occurs

regularly in Western Europe. Morphological,

ecological and fylogenetical research indicate,

contrary to current classification, that this

taxon should be treated as a full species: the

Caspian Gull Larus cachinnans which breeds

in large numbers in the Black and the Caspian

Sea area. The Yellow-legged Gull should

consequently be named Larus michahellis. This

taxon has its main range around the

Mediterranean. Both species occur in Belgium

with annually several hundreds of Yellow-

legged Gulls (mainly late summer) and several

tens of Caspian Gulls (mainly winter).

Adult and immature plumages differ between

both species and especially from Herring and

Lesser Black-backed Gulls. Structure, call and

behaviour are additional differences. Due to a

broad variation in almost every identification

feature, it should be stressed that even the most

experienced gull-watcher isn’t able to identify

every gull he encounters.

Structurally Caspian Gull has a long and

slender body (with a high breast), a usually

long, parallel shaped bill without a clear

gonysangle, a sloping forehead and strikingly

long, thin legs. Yellow-legged Gull is more

heavily built with a more squarish head, a

deeper breast and has an on average heavier

bill with a clearer gonysangle than even

Herring Gull.

Adult birds show an important difference in

wingtip pattern: both Yellow-legged and

Caspian Gull show extensive black on six

primaries (usually 5 in Herring Gull), the black

is however reduced in Caspian Gull by long

greyish/whitish tongues on the inner web of the

longest primaries. This pattern is reminiscent of

Scandinavian Herring Gulls. Caspian Gulls

have an on average darker eye, a paler back

and less brightly coloured yellow legs and bill

than Yellow-legged Gull.

First calendar-year Caspian Gulls show the

following differences with Yellow-legged Gulls:

a pale wing-bar across the greater coverts, dark

tertials with light edges, a paler window in the

primaries, a paler underwing, a paler bill, even

whiter underparts and a finer pattern of the

new first-winter scapulars. Especially Yellow-

legged Gull, but to a lesser extent also Caspian

Gulls, can show several new moulted wing

coverts and tertials by the autumn, a character

never shown by Herring Gull. The subsequent

immature plumages are more difficult to

identify which leaves structure as one of the

most important distinguishing features. Moult

can be an important indication in identifying,

rarely a discriminating feature: Yellow-legged

Gull moults on average one month earlier than

Herring Gull, Caspian Gull falls in between.

Caspian Gulls have a very different call from

both Yellow-legged and Herring Gull. They

frequently raise there head vertically with

opened wings during calling (long call) which

creates the fairly typical albatros-posture.

Geert Spanoghe, Instituut voor Natuurbehoud, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel; geert.spanoghe@instnat.be

RÉSUMÉ

Des ornithologues professionnels mais aussi des

amateurs ont effectué beaucoup de recherches

sur les goélands. Les résultats les plus frappants

sont non seulement la nouvelle connaissance

concernant la détermination des différents

taxons classés sous Goéland leucophée, mais

surtout la découverte que la forme cachinnans

est un visiteur régulier en Europe occidentale.

De ces recherches morphologique, écologique et

phylogénétique, il résulte que ce taxon doit être

considéré comme une espèce à part entière: le

Goéland pontique Larus cachinnans, nicheur

important près de la mer Noire et de la mer

Caspienne. Le Goéland leucophée devient par

conséquent Larus michahellis. Cette espèce

niche surtout autour de la Méditerranée. Un

nombre considérable des deux espèces -

quelques centaines de Goélands leucophées,

surtout à la fin de l’été et quelques dizaines de

Goélands pontiques, surtout durant le semestre

hivernal - sont aperçus chaque année en

Belgique.

Aussi bien le plumage adulte que le plumage

des immatures sont différents pour les deux

espèces et se distinguent surtout de ceux de

Goéland argenté et de Goéland brun. La voix et

le comportement sont des traits distinctifs

supplémentaires. Sachant que même chaque

caractéristique présente une large variété, il

faut se rappeler que – même avec une très

grande expérience – tous les goélands ne sont

pas déterminables!

Les différences structurelles les plus importantes

du Goéland pontique sont: un corps svelte et

élancé (poitrine haute); le plus souvent un long

bec parallèle sans gonys prononcé; un front

aplati et des pattes hautes et minces. Le

Goéland leucophée est plus massif et présente

une tête plus rectangulaire. Sa poitrine est plus

allongée et le bec est généralement plus robuste

que celui de Goéland argenté. L’angle goniaque

est bien marqué.

Les oiseaux adultes montrent une différence

dans le dessin des rémiges primaires. Aussi bien

le Goéland pontique que le Goéland leucophée

ont du noir sur les primaires (généralement 5

chez le Goéland argenté). Chez le Goéland

pontique cette caractéristique est cependant

réduite parce que le gris des rémiges primaires

les plus longues, sur les vexilles intérieurs,

s’incise fortement dans le noir. De ce fait ils

obtiennent un motif sur la face supérieure de

l’aile qu’on retrouve aussi chez les Goélands

argentés nordiques. En plus, le Goéland

pontique a l’œil plus sombre, le manteau plus

clair. Le bec et les pattes sont moins jaune vif

que chez le Goéland leucophée.

On dénombre les différences suivantes entre le

Goéland pontique de première année et le

Goéland leucophée.Le Goéland pontique a un

bord clair sur les grandes couvertures, des

rémiges tertiaires foncées avec une bande claire,

une fenêtre alaire claire dans l’aile qui est

moins foncée que celle du Goéland leucophée,

des sous-alaires plus claires, un bec qui

s’éclaircit plus vite, des dessous encore plus

pâles et un dessin plus fin des scapulaires

supérieurs mués. Le Goéland leucophée surtout,

mais aussi le Goéland pontique, peuvent avoir

mué les couvertures de l’aile en automne. Ceci

est quasiment inexistant chez le Goéland

argenté. Il sera plus difficile de distinguer les

plumages immatures suivants, ce qui fait que la

structure sera un trait distinctif important. La

mue peut être une bonne indication dans la

détermination des oiseaux adultes, mais

rarement une caractéristique décisive: le

Goéland leucophée mue en moyenne un mois

plus tôt que le Goéland argenté, le Goéland

pontique se situant entre les deux. Les Goélands

pontiques ont un cri très différent de celui du

Goéland leucophée et ou du Goéland argenté.

Durant le cri (long call) ils tiennent les ailes

totalement déployées et la tête dressée à la

verticale (l’attitude albatros).
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Inleiding & taxonomie
In de Europese vogelgidsen heeft de
Geelpootmeeuw Larus cachinnans  nog
maar sinds een tiental jaar haar plaats als
een volwaardige soort gekregen. Men
beschreef onder Geelpootmeeuw eigenlijk
alleen de ondersoort Larus cachinnans
michahellis van het Middellandse
Zeegebied waarvan ’s zomers tienduizenden
exemplaren noordelijk trekken en waardoor
zo soms vrij omvangrijke aantallen aan de
zuidelijke Noordzee worden waargenomen.
Taxonomisch gezien had de
Geelpootmeeuw echter minstens zes
ondersoorten en klasseerde men onder
Larus cachinnans de ondersoorten (van
west naar oost): atlantis, michahellis,
cachinnans, armenicus, barabensis en
mongolicus. Uit het onderzoek van de laat-
ste jaren blijkt dat de naam
Geelpootmeeuw moet herzien worden en
dat in het West-Palearctisch gebied min-
stens drie van zijn voormalige ondersoorten
(cachinnans, michahellis en armenicus) de
soortstatus zouden moeten krijgen.
De Mediterrane Geelpootmeeuw wordt
hierdoor Larus michahellis, met als nomi-
naatvorm Larus michahellis michahellis uit
Zuid-Europa en de ondersoort Larus micha-
hellis atlantis die beschreven werd aan de
hand van exemplaren uit de Azoren.
Met Larus cachinnans bedoelen we nu de
Pontische Meeuw. Deze soort heeft twee
vormen, de oostelijke die men als nominaat
kan bestempelen en de westelijke “ponti-
cus”. Maar voorzichtigheidshalve is het op
basis van huidige kennis niet wenselijk deze

als ondersoort te erkennen. De Pontische
Meeuw werd de laatste drie jaar ontmas-
kerd als een regelmatige bezoeker van onze
streken. Hierdoor verdient hij zeker meer
aandacht in onze literatuur dan enkele ver-
meldingen in de huidige waarnemingsru-
brieken.Temeer omdat het nog een tijdje zal
duren eer hij een plaats krijgt in de populai-
re Nederlandstalige vogelgidsen, is het de
bedoeling van dit artikel om enkele aspec-
ten van deze ‘nieuwe’ soort, Larus cachin-
nans, uit de doeken te doen. Zodoende zal
de groeiende kennis van deze soort onder de
Vlaamse vogelkijkers leiden tot een beter en
nauwkeuriger beeld van zijn status in ons
land.
Cachinnans en michahellis blijken in het
veld duidelijk van elkaar te onderscheiden.
Dit werd voor het eerst beschreven op basis
van gekleurringde meeuwen op Duitse
stortplaatsen (Klein, 1994; Gruber, 1995). In
de lente van 1996 bleek uit onderzoek dat
de twee een duidelijk verschil hadden in
habitatvoorkeur. Ze bleken aan de
Roemeense Zwarte Zeekust duidelijk ecolo-
gisch gescheiden te zijn. Geluid en baltsge-
drag bleken ook sterk te verschillen, wat al
in literatuur van in de jaren ’60 terug te vin-
den was ( Goethe, 1963; Panov et al.,1991;
Klein and Buchheim, 1997 ). Uit het gene-
tisch onderzoek dat de laatste jaren werd
uitgevoerd komen  dezelfde resultaten naar
voor. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat cachin-
nans en michahellis afstammelingen zijn
van twee onderscheiden populaties die
overleefden in twee refugia tijdens een gla-
ciale climax ongeveer 250.000 tot 270.000

jaar geleden (Liebers et al., 2001). Onze
Kleine Mantelmeeuw zou zo bijvoorbeeld
pas later ‘ontstaan’ zijn uit de stampopula-
tie van ‘cachinnans’. Merk op dat er nooit
aan getwijfeld werd dat Kleine
Mantelmeeuw en Geelpootmeeuw ver-
schillende soorten waren, terwijl cachinnans
en michahellis tot dezelfde soort werden
gerekend (Geelpootmeeuw) of zelfs onder
Zilvermeeuw geklasseerd werden!!  

Nomenclatuur

De CSNA (Commissie Systematiek Neder-
landse Avifauna) heeft voor Larus cachin-
nans de naam Pontische Meeuw ingevoerd
(Sangster et al., 1998). Deze naam is afge-
leid van ‘Pontus euxinus’, de oude benaming
van de Zwarte Zee en niet van een voorma-
lige onafhankelijke staat (381 tot 66 v.C.),
Pontus of Pontos, in Noordoost-Turkije
zoals eerder vermeld. In de kuststreek van
deze regio broedt immers michahellis.
Daarbij komt nog dat de westelijke vorm
“ponticus” doorgaans niet meer als een
ondersoort erkend wordt. Zodoende zitten
we met een enigszins misleidende naam.
Volgens Jonsson (Jonsson, 1998) is de naam,
Kaspische Meeuw, de meest voor de hand
liggende. Deze naam omvat dan zowel de
oostelijke als de westelijke cachinnans. Deze
naam is bovendien gebaseerd op de plaats
waar deze ‘soort’ het eerst werd beschreven
door Pallas in 1811 met name aan de
noordkant van de Kaspische Zee en in de
benedenloop van de Wolga. Bovendien
broedt het grootste deel van de wereld-
populatie van cachinnans rond de Kaspische
Zee.
In de steppegebieden van Centraal-Azië
komt nog barabensis voor, een meeuw die
meestal duidelijk herkenbaar is van cachin-
nans (althans de adulten) en typisch broedt
in rietmoerassen van steppemeren. Deze
wordt niet ondergebracht in cachinnans.
Verder onderzoek zal moeten aantonen
waar dit taxon thuishoort. Jonsson stelt
voor om de naam Steppemeeuw voor te
behouden voor het geval barabensis in de
toekomst de soortstatus zou verwerven of
indien cachinnans en barabensis als één
soort zouden beschouwd worden. De huidi-
ge Duitse naam, Steppemöwe, voor cachin-
nans (exclusief barabensis) vindt hij daarom
niet opportuun (Jonsson, 1998).
Barabameeuw (naar de gelijknamige
Baraba-steppe) is misschien een duidelijke-
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Foto 1. Geelpootmeeuwen Larus michahellis, Grote Mantelmeeuw Larus marinus en Kleine

Mantelmeeuwen Larus fuscus, 25 augustus 2002 te De Panne. Gemengde groepjes van rustende

vogels bevatten soms tientallen Geelpootmeeuwen (14 ex. op deze foto).

(Foto: Geert Spanoghe)



re naam voor barabensis. Voorlopig blijven
we echter de naam Pontische Meeuw
gebruiken voor cachinnans!
Voor Larus michahellis wordt de naam
Geelpootmeeuw behouden, niettegen-
staande er minstens 12 ondersoorten en
vormen van ‘grote’ meeuwen gele poten
hebben. Naast de nominaatvorm michahel-
lis worden onder Larus michahellis dan nog
atlantis van de Azoren en de vorm ‘cantabri-
cus’ of ‘lusitianus’, de Geelpootmeeuw van
Atlantisch West-Iberië, ondergebracht. Deze
laatste wordt meestal niet als ondersoort
aanvaard. De Geelpootmeeuwen van
Madeira en de Canarische eilanden worden
misschien beter onder michahellis dan
onder atlantis geklasseerd. Hierover heerst
echter nogal wat onenigheid.

Broedgebieden

De Geelpootmeeuw Larus michahellis
broedt voornamelijk langs de kusten van de
Middellandse Zee, oostelijk tot de zuidkust
van de Zwarte Zee. De laatste decennia zijn
de aantallen enorm toegenomen wat een
expansie noordwaarts verklaart. Michahellis
heeft sinds enkele tientallen jaren zijn
broedareaal naar het noorden uitgebreid tot
ongeveer 52° graden noorderbreedte. Zo
broedt michahellis nu ook langs de Rijn in
Duitsland en langs de Vistula in Polen waar
bovendien Geelpootmeeuw, Pontische
Meeuw en Zilvermeeuw (Larus argentatus
argentatus) naast elkaar broeden.
In België werden vanaf midden de tachtiger
jaren van de vorige eeuw gemengde broed-
gevallen van Geelpootmeeuw x

Zilvermeeuw en van Geelpootmeeuw x
Kleine Mantelmeeuw vastgesteld. In 2002
broedden in de Zeebrugse Voorhaven voor
het eerst twee zuivere koppels
Geelpootmeeuwen.
Het broedareaal van cachinnans strekte zich
waarschijnlijk enkel uit vanaf de Zwarte Zee
tot ver in Centraal-Azië (Oost-Kazakhstan).
Er zijn weinig gegevens over de werkelijke
broedaantallen. In Oekraïne spreekt men
van 20.000 broedparen zodat men al seri-
euze aantallen broedvogels in Europa heeft.
Na een noordwestelijke expansie broedt
cachinnans ook al in voormalig Oost-
Duitsland , Polen en nabij Moskou.

Verspreidingsgedrag

GGeeeellppoooottmmeeeeuuww
Vanaf midden juni trekt een aanzienlijk deel
van de populatie Geelpootmeeuwen, voor-
namelijk bestaande uit adulte vogels, in
noordelijke richting. Hierdoor wordt in
Noordwest-Europa een piek bereikt in juli-
augustus-september. In België kan men
grote aantallen Geelpootmeeuwen waarne-
men op het strand tussen de Franse grens en
Nieuwpoort (Foto 1). In augustus zitten
daar de laatste jaren tot 200 exemplaren,
ook voornamelijk volwassen exemplaren. In
de jaren ’80 werden hier tot 700 exempla-
ren geteld. Toen waren er nog enkele open
vuilnisbelten in die regio en zaten er duide-
lijk meer onvolwassen vogels (Demesel et al.
1990).
Eind september zitten we al duidelijk voor-
bij deze piek en nemen de aantallen af tot
nog slechts enkele exemplaren naar de win-
termaanden toe. ’s Winters verblijven
slechts weinig vogels in deze noordelijker
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Foto 2. Pontische Meeuw Larus cachinnans adult, 20 november 2000 te Middelkerke.

Een adulte vogel valt in het najaar op tussen de Zilvermeeuwen door de witte kop, donker oog,

fletsgekleurde snavel en poten en een andere structuur. (Foto: Geert Spanoghe)

Foto’s 3 en 4. Pontische Meeuw Larus cachinnans adult, 5 januari 2002, Le Portel (Fr). Lange parallelle snavel zonder duidelijke gonyshoek, klein,

donkerder oog en fletsgekleurde poten zijn typische kenmerken. De lichte tongen op de binnenvlag van de buitenste handpennen zijn net zichtbaar.

Een breed bandje op P5 (net onder de opgeheven tertials) is een kenmerk voor zowel Geelpoot- als Pontische Meeuw. (Foto: Mars Muusse)



gelegen gebieden. Adulte en subadulte
vogels zijn zeldzaam ten noorden van de
Duitse Oostzeekust.
De meeste Geelpootmeeuwen verblijven
evenwel het hele jaar door in het
Middellandse Zeegebied.

PPoonnttiisscchhee  MMeeeeuuww
De westelijke populatie Pontische
Meeuwen overwintert van de Zwarte Zee
tot in Israël. Naast aanwijzingen van het
uitbreiden van haar broedareaal in westelij-
ke richting, blijken ook de in Europa over-
winterende vogels sterk in aantal te zijn toe-
genomen.
Doordat de Pontische Meeuw later broedt
kunnen eventuele influxen pas verwacht
worden rond midden augustus. In de zomer
kunnen vooral zwervende immature vogels
waargenomen worden. De piek in
Scandinavië ligt in de herfst.
In tegenstelling tot de Geelpootmeeuw
blijft de Pontische Meeuw veel meer over-
winteren  in Noordwest-Europa. In de perio-
de december ’97 tot januari ’98 werden in
oostelijk Duitsland meer dan 2000
Pontische meeuwen geteld. Iets noordelij-
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Enkele praktische tips
bij het determineren van meeuwen
Een methode om veel meeuwen systematisch af te kijken, is het bezoeken van slaap-
plaatsen. Door de meestal aanzienlijke afstand en de matige lichtomstandigheden kan
men niet echt spreken van ideale waarnemingsomstandigheden. Belangrijke determina-
tiekenmerken zoals verschillen in mantel-, snavel- en pootkleur zijn hier niet zo uitge-
sproken. Het komt er dan op neer om “verdachte” vogels zo goed mogelijk te vergelijken
met de talrijkere gewonere soorten. Andere geschikte plaatsen om meeuwen te obser-
veren zijn de havens en stranden aan onze kust. Hier kan je ze doorgaans in betere
omstandigheden waarnemen.

Een vogel kan ‘verdacht’ zijn omdat hij de witste kop heeft in een groep Zilvermeeuwen,
of omdat hij gele poten heeft, een andere structuur, gevorderde rui of de donkerste man-
tel, ... (Foto 2). De volgende stap is dan om alle belangrijke verschilpunten tussen de ver-
schillende soorten bij deze vogel te testen. Het zal meestal snel duidelijk zijn of het de
moeite loont om de bewuste vogel langer te bestuderen.

- Een nuttige tip om ook bij slecht licht (meeuwenslaapplaats) vast te stellen of een
adulte meeuw roze of gele poten heeft, is de vergelijking van de pootkleur met de sna-
velkleur. De snavelbasis is immers altijd geel. Als de kleur identiek is, dan kan aange-
nomen worden dat de poot geel is.

- Determinatie van zwemmende adulte Pontische Meeuwen en Geelpootmeeuwen is
aanzienlijk moeilijker dan de determinatie van staande exemplaren. De belangrijkste
structuurkenmerken en pootkleur kunnen dan niet gebruikt worden. Het is zeker niet
aangewezen om Geelpootmeeuwen uitsluitend op basis van mantelkleur te determi-
neren. De mantelkleur van Geelpootmeeuw overlapt immers met nominaat argenta-
tus (Scandinavische Zilvermeeuw) maar is gemiddeld een fractie donkerder. De man-
telkleur van cachinnans benadert die van nominaat argentatus zeer sterk, maar is
doorgaans iets donkerder dan die van Britse Zilvermeeuwen argenteus die bij ons aan
de kust broeden.

- Het meest tijdrovend is het uitzoeken welk handpenpatroon de bewuste adulte
meeuw heeft. Dit gaat vrijwel alleen als de meeuw zich poetst en is het een kwestie
van handpennen tellen ! Lees hiervoor de praktische tip in de tabel bij adulte vogels.

Foto 7. Pontische Meeuw Larus cachinnans adult, 30 jan 2001, Den Haan (Nl). Deze vertoont een
vleugelpatroon typisch voor de westelijke Pontische Meeuwen, het zogenaamde ‘ponticus’-type.
De lange grijze tongen (met lichtere toppen) zijn op beide vleugels zichtbaar. Handpen 10 heeft

een lange witte top doordat er geen zwart bandje tussen spiegel en vleugeltop is, handpen 9
heeft nog een grote spiegel en handpen 5 heeft een brede zwarte band. (Foto: Geert Spanoghe)

Foto 8. Geelpootmeeuw Larus michahellis adult man-
netje, 15 juni 2002 in voorhaven Zeebrugge (vormt
koppel met wijfje Kleine Mantelmeeuw). Zwart op 6

handpennen (bandje op P5) en afwezigheid van lichte
tongen geven een grote zwarte vleugeltip. Bemerk de

zeer kleine spiegel op P9.
(Foto: Geert Spanoghe)
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Topografie van meeuwen!
Foto 5. (L) Zilvermeeuw Larus argentatus 1ste winter, maart 1999 te Nieuwpoort. Bemerk het contrast tussen de volledig nieuwe (2de generatie) mantel en

schouderveren en de juveniele (1ste generatie) vleugeldekveren en tertials. De nieuwe schouderveren hebben het typische ‘dubbel anker’-patroon echter

minder contrasterend dan Geelpootmeeuw. Nog zeer bruine kop en onderdelen, licht gebandeerde grote dekveren, alsook uitgekleurde snavel zijn andere

verschillen met Geelpootmeeuw. (Foto: Geert Spanoghe).

Foto 6. (R) Zilvermeeuwen Larus argentatus 1ste winter, maart 1999 te Nieuwpoort. Licht venster en lichte, gebandeerde grote dekveren zijn typisch voor

Zilvermeeuw. Zowel boven- als onderstaart zijn nog volledig getekend met brede, onopvallende staartband (Foto: Geert Spanoghe)

Cachinnans is een grote meeuw met lange, smalle poten en snavel.
De hoge borst suggereert een achterwaarts naar beneden gedrukt
lichaam waardoor men de indruk krijgt van een zeer (fiere) opge-
richte houding. De snavel is in zijaanzicht mooi parallel, lang en
zonder een duidelijke gonyshoek, zeker bij de wijfjes. Bij mannetjes
kan de snavel fors overkomen maar altijd lang en parallel(Foto 3).
Dit in tegenstelling tot de meeste argentatus en michahellis die
door een duidelijke gonyshoek een opgezwollen snaveluiteinde lij-
ken te hebben. De lange, potloodachtige snavel van cachinnans
wordt nog extra benadrukt door een afgeplat voorhoofd en een
proportioneel kleinere kop.
Ook het lichaam is duidelijk langgerekt met lange vleugels en een
lange handpenprojectie.
NB.: hoewel ook Geelpoot- en Zilvermeeuwen dergelijke ‘pot-
loodsnavel’ kunnen hebben, blijft dit toch een goede aanwijzing
voor Pontische Meeuw !

PPOONNTTIISSCCHHEE  MMEEEEUUWW GGEEEELLPPOOOOTTMMEEEEUUWW

SSttrruuccttuuuurr  

Michahellis heeft wel de lange poten en het slankere, langgerekte
achterlichaam gemeen met cachinnans, maar lijkt meer op
argentatus. Het voorhoofd is mooi volrond (soms een beetje
hoekig), de kruin plat en de nekstreek zeer dik. De borst en de
voorkant van het lichaam zijn vol, de achterkant is langgerekt.
Bijna altijd is de snavel zwaar, soms Grote Mantelmeeuw-achtig,
met een duidelijke gonyshoek en een steile, uitgelopen nageltip.

Waar cachinnans er in alle opzichten slank en langgerekt uitziet, is michahellis eerder een forse, zware meeuw met langgerekt uiteinde
en lange poten.

NNoooott:: bedenk dat er een grote individuele variatie binnen elke soort is en vooral een duidelijk seksueel dimorfisme! Dit wil zeggen dat
een mannetje Geelpootmeeuw er zeer groot, zwaar en met dikke snavel kan overkomen terwijl een wijfje qua structuur helemaal niet

opvalt tussen een groep Zilvermeeuwen

ker, rond de Oostzee, werden maar enkelin-
gen waargenomen.
De situatie tijdens de winter bij ons en in de
ons omringende landen blijkt met de huidi-
ge gegevens vergelijkbaar te zijn met die van
Duitsland, zij het met kleinere aantallen. Na
de voorjaarstrek worden slechts hier en daar
nog Pontische Meeuwen opgemerkt, gro-
tendeels jonge vogels.

Voorkomen van de Pontische
Meeuw in België

De eerste gedocumenteerde waarneming
voor België dateert van 1996, dus voor de
kenmerken van deze soort eigenlijk bij ons
bekend waren. Het betrof een gekleurringde
vogel uit Oekraïne die afgelezen werd in de
voorhaven van Zeebrugge.

Na de publicaties in o.a. Limicola, British
Birds en Alula waarin de veldkenmerken
werden uiteengezet, regende het waarne-
mingen van Pontische Meeuw in West-
Europa. De eerste Belgische waarnemingen
betroffen een vogel op de waterspaarbek-
kens van Kluizen (O-Vl.), najaar 1997, en
enkele adulten in de grintgaten langs de
Maas in de provincie Limburg in december
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Een adulte meeuw met gele poten is niet noodzakelijk een Geelpoot- of Pontische Meeuw. Vooral in het noorden en noordoosten van
het verspreidingsgebied heeft een deel van de populatie Zilvermeeuwen (o.a. ‘Baltische Zilvermeeuwen’ die frequent een ‘cachinnans’-
achtig handpenpatroon vertoont (Foto 10)) geelachtige tot fel gele poten. Op zijn minst ’s winters komen dergelijke vogels tot bij ons.
Anderzijds kunnen vooral in het vroege voorjaar een deel van de bij ons broedende Zilvermeeuwen Larus argentatus argenteus geel-
achtige poten vertonen (Foto 11). Om deze vogels van cachinnans en michahellis te onderscheiden moeten de andere opgenoemde

kenmerken gebruikt worden. Belangrijkste verschilpunten met klassieke cachinnans zijn: handpenpatroon (zeker niet altjd dus!),kortere
handpenprojectie, minder aflopend voorhoofd, forsere gonys, vollere borst en doorgaans lichtere iris, gelere snavel (niet groenachtig)

en felgele poten (in winter).
Voor meer informatie over oorsprong en taxonomie van ‘geelpotige’ Zilvermeeuwen (waaronder het veel genoemde ‘omissus’-type)

leest u beter de in de literatuur opgesomde meer gespecialiseerde werken (vooral Jonsson, 1998).

PPrraakkttiisscchhee  ttiipp  bbiijj  wwaaaarrnneemmeenn  vvaann  hhaannddppeennppaattrroonneenn

Het patroon van de buitenste handpen (P10) is bij een vogel in zit te zien (onderaanzicht). Het bandje van P5 (6de handpen van buiten
naar binnen geteld) is in zit doorgaans net verborgen door de top van de langste tertial: wanneer een vogel zijn vleugel laat afhangen
tijdens het poetsen krijg je dit dus te zien (Foto 4). Pas wel op voor vogels in handpenrui, grofweg van juni t.e.m. oktober. Cachinnans

adult heeft in medio augustus p5 nieuw  en p6 groeiend met p7 missend wat het ideaal maakt voor het zien van de p5. Michahellis laat
dit zien begin aug.

ZZiillvveerrmmeeeeuuwweenn  mmeett  ggeellee  ppootteenn!!

De mantelkleur is lichter dan michahellis en dus niet echt bruikbaar om een cachinnans
van de Zilvermeeuwen te onderscheiden, dit geldt voor michahellis meestal wel. Het
belangrijkste kenmerk is de tekening van de vleugelpunt (Figuur 1). De gitzwarte tekening
is veel minder uitgebreid dan michahellis doordat de binnenvlaggen van de buitenste hand-
pennen grotendeels wit/lichtgrijs zijn en als lichte tongen ‘inbijten’ in het zwart. Dit is zelfs
in vlucht opvallend. In zit zie je het soms op de eerste helft van de langste handpen (Foto
4 en 7), iets wat nooit bij michahellis zichtbaar is, die heeft geen wit voor het grijs van de
vleugel en het zwart reikt veel verder van de vleugeltop. Een dergelijk patroon komt wel
voor bij veel Zilvermeeuwen.
Adulte cachinnans en michahellis vertonen nagenoeg altijd zwart op de zes buitenste hand-
pennen, d.i. van P5 tot P10. Sommigen hebben zelfs zwart op de buitenvlag van P4.
Argentatus heeft zelden een volledig zwart bandje op P5: ofwel niets, ofwel een onderbro-
ken bandje (pas op voor vierdewinters Zilvermeeuwen en ‘Baltische Zilvermeeuwen’).
Typisch voor ‘westelijke’ cachinnans is een lange witte tip op de buitenste handpen (P10)
doordat de scheiding tussen witte spiegel en vleugeltip regelmatig ontbreekt. Op P9 heeft
cachinnans ook een grote spiegel, zoals argentatus. Michahellis heeft hier zelden een grote
spiegel, meestal klein en volledig met zwart omringd.
De iris van cachinnans is meestal donker (regelmatig wel geel maar zelden lichtgeel zoals
bij argentatus), wat samen met de spierwitte kop een opvallende verschijning geeft. Naast
enkele streepjes rond het oog is er in winterkleed een opvallende nekband. Deze ‘striping’
is echter erg snel weer weg zodat al vanaf november de kop geheel wit is. Argentatus heeft
in winterkleed meestal duidelijke kopstrepen en een lichte iris. De rode gonysvlek op de
gele snavel kan bij cachinnans in de zomer uitlopen op de bovensnavel zoals bij michahel-
lis, maar nooit bij argentatus.Vanaf de herfst wordt de snavel groenachtig met gele tip en
onopvallende gonysvlek.
De pootkleur is zelden knalgeel zoals michahellis, zelfs in de zomer. Meestal zijn ze grijs-
achtig geel. Na het broedseizoen zijn ze meestal grijs of grijsachtig roze (met nog een licht-
gele tint), lichter dan argentatus.

VVeerreennkklleeeedd,,  hhaannddppeennppaattrroooonn  &&  nnaaaakkttee  ddeelleenn

AAdduulltt

Michahellis heeft een gemiddeld donker-
dere mantel, zonder blauwe tint. Van de
handvleugel hebben 6 of 7 handpennen,
zoals bij cachinnans, zwart. Michahellis
vertoont een brede zwarte band  op de
buitenste handpennen, zonder de grijswit-
te tongen karakteristiek voor cachinnans
en argentatus. Hierdoor heeft de volledige
handvleugel een brede enigszins driehoe-
kige zwarte tekening (Foto 8). De meeste
vogels hebben op P10 een zwarte band
tussen witte tip en spiegel, maar soms ook
een volledige witte tip zoals de meeste
cachinnans.
In winterkleed (juli tot oktober!) vertoont
michahellis een lichte, maar uitgebreide
streping rond het oog en op de kruin (Foto
9). De pootkleur en snavelkleur zijn bij
michahellis bijna altijd duidelijk geel. De
iriskleur is diepgeel, door kleine bruine
vlekjes soms donker ogend, maar meestal
lichter dan die van cachinnans. De oogring
is dieprood waar hij bij cachinnans eerder
oranjerood is. De rode gonysvlek loopt
meestal een beetje door op de bovensna-
vel.
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Figuur 1: Handpenpatronen van adulte meeuwen. Tenzij anders vermeld gaat het om vogels uit

het broedgebied. Bemerk dat met drie voorbeelden van elk taxon onmogelijk de variatie binnen

dit taxon kan worden weergegeven. De figuur geeft echter wel een zeer goed beeld van wat men

mag verwachten. (Figuur: Geert Spanoghe)

Figuur 2. Patronen van 1ste winter schouderveren. De variatie binnen de soorten kan met drie

voorbeelden niet weergegeven worden. Bemerk evenwel de meer contrasterende zwart-witte

tekening bij Geelpootmeeuw Larus michahellis en de lichte tekening bij Pontische Meeuw Larus

cachinnans. (Figuur: Geert Spanoghe)    

1997. Vanaf dat ogenblik werden de waar-
nemingen talrijker, maar de meeste vonden
echter nog steeds plaats in het oosten van
Vlaanderen. In 1998 waren er een 90-tal
waarnemingen waarvan slechts enkelen in
Oost- en West-Vlaanderen. Het merendeel
van de waarnemingen vond toen nog in de
Limburgse Maasvallei plaats. Vanaf decem-
ber 1998 werd de soort meer opgemerkt in
Oost-Vlaanderen en ook aan de kust waren
er nu en dan waarnemingen. De plotse stij-
ging van het aantal waarnemingen in het
prille begin in Vlaanderen was vooral te wij-
ten aan de toetsing en interpretatie van de
literatuurkennis in het veld. Het vertroebel-
de ook het beeld dat we van het voorkomen
van de soort kregen aangezien er vermoe-
delijk heel wat foute determinaties gebeur-
den. Dit is eigen aan dergelijke nieuwe en
vooral moeilijke materie binnen het domein
van de veldornithologie.
We weten echter zeker dat in de Belgische
Maasvallei tientallen exemplaren overwin-
teren, in de rest van het land worden zelden
meer dan twee exemplaren bijeen gezien.
Bij tellingen aan de Vlaamse stranden blij-
ken tegelijkertijd nooit meer dan vijf vogels
aanwezig te zijn.

Pontische meeuw

Geelpootmeeuw

Zilvermeeuw-’argenteus’

Foto 9. Geelpootmeeuw Larus michahellis adult, 5

september 2002 te Mariakerke. Korte snavel met

duidelijke gonyshoek, felgele poten en snavel,

donkergrijze mantel en typische kopstreping

geconcentreerd rond het oog. Vogel in actieve

handpenrui. (Foto: Geert Spanoghe)



HERKENNINGNatuur.oriolus
68(3):158-171166

Van ver herken je cachinnans in dit kleed door een zeer witte
kop en borst in combinatie met een donkere kraag, donkere
tertials met witte omranding en tweekleurige grote dekve-
ren (Foto 12).
Het bruin van de juveniele lichaamsveren is spaarzamer
zodat cachinnans er eerder gestreept uitziet. Het tertialpa-
troon heeft veel weg van een eerstewinter Stormmeeuw :
donker met alleen aan het buitenste deel een witte omran-
ding. De grote dekveren hebben een donkere basis en een
witte top, hetgeen in vlucht een opvallende vleugelstreep
creëert. Dit patroon is meestal ook aanwezig op de middel-
ste dekveren (Foto 14).
De binnenste handpennen zijn iets lichter maar vormen niet
het opvallende vleugelvenster van argentatus (Foto 6). De
ondervleugel is gemiddeld witter, met vooral lichte oksels
(licht bruin gestreept) en middelste dekveren, hoewel er
donkere exemplaren voorkomen (Foto 15). Het zwart van de
slagpennen ziet er zeer donker uit.
In vlucht is een goed verschilpunt met argentatus de bijna
ongetekende stuit en staartbasis. De staartband is vrij breed
en zeer mooi afgesneden, herinnerend aan Stormmeeuw. De
buik en onderstaart zijn zeer wit, de poten lang en lichtroze.

JJuuvveenniieell

Michahellis is meestal niet zo opvallend tussen Zilvermeeuwen als
cachinnans. Kop en onderdelen zijn lichter, contrasterend met donkerde-
re basiskleur van de bovendelen. Bovenvleugel- en staartpatroon (zie ver-
der) onderscheiden hem van argentatus. Verschillen met cachinnans zijn
naast structuur, de donkere ondervleugel (inclusief oksel), een donkerder
oogmasker, donkere buitenste en lichte binnenste grote dekveren, don-
kere tertials (alleen licht aan de top, meestal ook licht getekend) en don-
kerdere centra van de vleugeldekveren en mantelveren.
De buitenste grote dekveren zijn bijna volledig donker en doen denken
aan Kleine Mantelmeeuw. De binnenste zijn licht en duidelijk geban-
deerd, zoals Zilvermeeuw, maar hebben meestal een ononderbroken
witte rand (Foto 16 en vergelijk met Foto 6). De ondervleugel is donker-
der en contrastrijker dan cachinnans door lichte toppen aan donkere dek-
veren die lichte vleugelstrepen vormen (Foto 17). Lichte vogels kunnen
overlappen met donkere Pontische Meeuwen. De staartband is duidelijk
en pekzwart, met typische lichte tippen aan de top van de staartpennen
en ook contrasterend met overwegend witte stuit (met vrij kleine hart-
vormige vlekken op de toppen) en bovenstaart. De staartband lijkt meer
dan de andere soorten naar buiten toe een beetje te versmallen.
Donkere vogels kunnen verward worden met Kleine Mantelmeeuwen die
slanker zijn, met een smallere snavel. Normaal gezien hebben zij ook een
veel bredere staartband, veel tekening op de stuit en een doorgaans juve-
nieler verenkleed. Het grootste verschil met Kleine Mantels zijn vaak de
bij michahellis veel duidelijker gesleten tertials en dekveren met meer
nieuwe geelbruine schouderveren en de lichtere schenen. In vlucht zie je
bij Kleine Mantelmeeuwen geen licht venster in de handpennen en een
volledige donkere baan over de grote dekveren (Foto 18).

Vanaf midden augustus kunnen bij cachinnans verse eerste-
winterveren verschijnen (vooral mantel- en schouderveren)
die grijsachtig zijn met een donkere centrale tekening (van
een zwarte schachtstreep, over een schachtstreep met op de
top een ankertje tot een schelp- of hartvormige centrale
tekening (Figuur 2). Over het algemeen blijft het grootste
deel vleugeldekveren juveniel in de winter (Foto 19).
Duidelijke rui in de vleugeldekveren voor april sluit echter
argentatus uit. De donkere baan over de basis van de grote
dekveren kan door sleet in duidelijkheid afnemen tot bijna
verdwijnen. Op de onderste rij schouderveren kunnen al puur
grijze veren zitten. De snavel kleurt veel sneller en onregel-
matiger uit dan andere meeuwen en kan in het vroege voor-
jaar al de helft roze zijn.

EEeerrssttee  wwiinntteerr

Michahellis kan, in tegenstelling tot argentatus en de meeste cachinnans,
al vanaf juli nieuwe vleugeldekveren vertonen (Foto 13). In vergelijking
met cachinnans blijft bij michahellis in de winter de snavel meestal don-
ker. De tweede-generatie mantel- en schouderveren hebben een typisch
patroon: twee duidelijke ankers op een lichte (bruin)grijze achtergrond.
Wanneer al veel schouder- en mantelveren eerstewinter zijn, geeft dit
meestal een duidelijk contrast met de donkerdere juveniele vleugeldek-
veren.
Donkere exemplaren kunnen zeer goed lijken op Kleine Mantels maar
zijn meer gesleten (hierdoor hebben de vleugels een lichtbruinere
kleur), minder egaal bruin op vleugel en bovendelen, lichtere kop en
buik. Eerstewinter schouder- en mantelveren zijn bij Kleine Mantels
meestal niet zo contrasterend maar zeer donker met zware tekening.
Ook het staartpatroon blijft verschillend, met meestal brede staartband
en sterk getekende stuit bij Kleine Mantel. Uiteraard blijft de structuur
van de vogel altijd een belangrijk determinatiekenmerk.

Cachinnans in dit kleed kan al veel egaal grijze mantelveren
hebben, alhoewel een volledig grijze mantel zeldzaam is voor
de herfst van het tweede kalenderjaar. Door sleet lijkt het
gehele verenkleed veel lichter. Bovendien is het grootste deel
van de snavel nu meestal  uitgekleurd (Foto 20).

EEeerrssttee  zzoommeerr

Michahellis kan tegen zijn eerstezomer al een tweede keer het gros van
de lichaamsveren geruid hebben. De bovendelen worden gevarieerd en
contrastrijk, zelden echter zijn ze al puur grijs. De kop is witter dan argen-
tatus, maar de donkere tekening rond het oog blijft. Argentatus krijgt in
dit kleed meestal al een lichte iris, later bij michahellis.
Verwarring met Kleine Mantelmeeuw wordt vermeden doordat deze
o.a. al een donkergrijze basis aan schouder- en mantelveren vertoont.
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Foto 10. Baltische Zilvermeeuwen Larus argentatus adult, 10 augustus 2002, Tampere (Fl). Pas

op: de vogels zijn in de rui: P8-10 oud, P6-7 ontbrekend, P1-5 nieuw. De voorste vogel heeft een

bandje op P5 en geelachtige poten, de achterste geen bandje op P5 en had felgele poten. De

witte tongen op de buitenste handpennen zijn typisch voor zowel cachinnans als

Zilvermeeuwen uit Scandinavië. (Foto: Geert Spanoghe)

Veldherkenning

Het determineren van meeuwen, immatuur
of adult, is een complexe bezigheid die
naast een degelijke kennis van alle soorten
in hun respectievelijke kleden ook de nodi-
ge ervaring vereist. In dit artikel gaat het
over Pontische en Geelpootmeeuwen, maar
bedenk dat er zich bij de ‘gewonere’ soorten
als Zilvermeeuw, Kleine en Grote
Mantelmeeuw even grote determinatiepro-
blemen voordoen. Met veel oefening zal je
heel wat meeuwen gerichter kunnen deter-
mineren, maar ook dan zal je nog heel wat
exemplaren als onzekere determinatie in je
veldnotitieboek moeten noteren. Vooral
onder minder gunstige waarnemingsom-
standigheden (zoals op slaapplaatsen) moet
je hiermee terdege rekening houden.
Een zo ruim mogelijke combinatie van ken-
merken is noodzakelijk om meeuwen te
determineren aangezien op vrijwel alle ken-
merken uitzonderingen “op-de-regel”
bestaan en er bovendien een aanzienlijke
overlapping van kenmerken is tussen de ver-
schillende soorten onderling.
De in dit artikel behandelde ‘zeldzamere
soorten’ komen bij ons regelmatig voor en
zijn bovendien duidelijk te herkennen zodat
het een uitdaging moet zijn voor elke vogel-

Foto 11. argenteus-Zilvermeeuw adult, 28 januari 2001 te Knokke. De knalgele poten maakten

deze vogel verdacht. Grootte, structuur, vleugelpatroon en lichte mantel toonden aan dat het

om een gewone Zilvermeeuw ging. De spierwitte kop viel op tussen de andere meeuwen maar is

zeker niet uitzonderlijk voor Zilvermeeuwen eind januari. (Foto: Geert Spanoghe)

kijker om ook deze soorten nauwlettender
te observeren. Zo kunnen we een duidelijker
beeld krijgen van hun voorkomen in onze
streken. Trouwens wat is ‘zeldzaam’ als men
het geval van de Pontische Meeuw bekijkt?

Vijf jaar geleden onbekend en nu in bijna
alle Europese landen waargenomen, soms
zelfs in vrij grote aantallen. Waar kennis-
overdracht al niet goed voor is.

Bij de herkenning zal vooral het verschil tus-
sen cachinnans (Pontische Meeuw) en
michahellis (Geelpootmeeuw) worden
benadrukt. De verschilpunten met argenta-
tus (Zilvermeeuw) zullen echter ook duide-
lijk blijken uit de tekst. Bij de
Geelpootmeeuw worden ook de verschil-
punten met Kleine Mantelmeeuw toege-
licht.
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Foto 12. Pontische Meeuw Larus cachinnans juveniel, 21 september 2001 te Oostende. Kop- en

snavelvorm, al zeer witte onderdelen, lichte toppen aan grote en middelste dekveren, donkere

tertials en lange, smalle poten wijzen allemaal op deze soort.

(Foto: Nico Geiregat)

Foto 13. Geelpootmeeuw Larus michahellis juveniel/1ste winter, oktober 1999 te Nieuwpoort.

Vooral de nieuwe schouder- en mantelveren, vrij veel nieuwe vleugeldekveren en bovenste ter-

tial op deze datum wijzen op Geelpootmeeuw. Dit was een vrij donkere vogel. Staartband, vleu-

gelvenster en halve donkere baan op grote dekveren waren meer typische Geelpoot-kenmerken.

(Foto: Geert Spanoghe)

Foto 14. Pontische Meeuw Larus cachinnans 1ste winter,

27 februari 2001, Bahrain. Typisch vleugelpatroon: lichte

toppen op zowel grote als middelste vleugeldekveren

vormen vleugelstrepen. Vrij licht venster op binnenste

handpennen. Staartband contrasteert met rest van staart

en stuit. (Foto: Theofiel Muusse)

Foto 15. Pontische Meeuw Larus cachinnans 1ste zomer,

30 april 1999 te Gent. Lichte ondervleugel met bijna

witte oksels en middelste dekveren zijn een belangrijk

verschil met Geelpootmeeuw. Bemerk ook de vrij brede

contrasterende staartband. (Foto: Geert Spanoghe)
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Cachinnans heeft al bijna een volledig grijze rug en schou-
ders in dit kleed. De grijze schouderveren hebben een typi-
sche donkere schacht, regelmatig met een gezwollen uitein-
de. Een wit spiegeltje op de buitenste handpen (P10) bij
meeuwen van deze leeftijd wijst op een cachinnans (Foto
21). De ondervleugel heeft nog maar enkele donkere vlekjes
(meer getekend bij tweedewinter michahellis). De snavel
wordt weer donkerder na de eerste zomer. De nieuwe, twee-
de-generatie, handpennen zijn donkerder en afgeronder dan
deze van juveniele vogels.

TTwweeeeddee  wwiinntteerr

In dit kleed heeft michahellis in tegenstelling tot argentatus al veel grijs
op de mantel, schouder en (middelste) vleugeldekveren. De langste ter-
tials hebben een typisch patroon gelijkend op dat van sommige Kleine
Mantelmeeuwen: zwart met op het einde een brede, scherp afgelijnde,
witte band. Op de top is er nog een smalle subterminale tekening. Bij
cachinnans en vooral argentatus zijn deze tertials zelden zo solide don-
ker, met een meer diffuse tekening, centraal en op de zijranden.

Vanaf het begin van het derde levensjaar hebben de meeste
vogels een grijze rug, dito middelste dekveren, en grote dek-
veren en soms een tertial. Tegen de zomer is het aantal grij-
ze dekveren al duidelijk toegenomen.

TTwweeeeddee  zzoommeerr

Michahellis heeft een vrij gelijkende ontwikkeling naar adult kleed.Vooral
de naakte delen zijn al veel opvallender uitgekleurd dan bij cachinnans.
De poten en snavel zijn al duidelijk geel, het oog is licht en het grijs van
de mantel donkerder. De vleugeldekveren kunnen al uit overwegend
egaal grijze veren bestaan.

Nadat cachinnans de laatste slagpen van zijn tweede reeks
in de herfst laten vallen hebben, wordt het soms moeilijk
vogels op leeftijd te brengen. Het verenkleed ziet er adult uit
met hier en daar donkere vlekken en typisch voor de soort
een donkere nekband. De tertials zijn grijs met aan de basis
een donkere vlek hetgeen niet voorkomt bij argentatus.

DDeerrddee  wwiinntteerr

Michahellis vertoont in derdewinterkleed nog donkere vlekken op de
ondervleugel en een weer donkerder geworden snavel. De rest van het
verenkleed kan er eveneens zeer adult uitzien met nauwelijks nog enke-
le donkere vlekjes. Handpennen hebben minder witte tekening en hand-
dekveren zijn nog duidelijk donkerder dan in adult kleed.

Foto 16. Geelpootmeeuw Larus michahellis juveniel, 5 september 2001 te Nieuwpoort. Halve

donkere baan op grote dekveren, onduidelijk vleugelvenster, smalle contrasterende staartband

met witte tippen op toppen van  staartpennen wijzen op deze soort.

(Foto: Geert Spanoghe)

Foto 17. Geelpootmeeuw Larus michahellis 1ste

winter, 30 maart 2001, Porto (Po). Veel donkerdere

ondervleugel dan Pontische Meeuw (vergelijk Foto

15). De meeste Geelpootmeeuwen hebben meer

tekening op ondervleugel dan dit exemplaar. Licht

venster zeer onopvallend, staartband vrij smal.

(Foto: Geert Spanoghe)
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Foto 18. Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus en Geelpootmeeuw Larus micha-

hellis (achtergrond) 1ste winter, 30 maart 2001, Porto (Po). Bemerk het ver-

schil in vleugeltekening en –kleur. Kleine Mantelmeeuw heeft een zeer donke-

re kleur met geen venster en een volledig donkere baan op de grote dekveren.

De staartband is ook zichtbaar breder dan bij Geelpootmeeuw.

(Foto: Geert Spanoghe)

RRuuii

De Geelpootmeeuw is een zuidelijke soort die ruim een maand eerder tot broeden komt dan onze Zilvermeeuwen. Een logisch gevolg is
dat Geelpootmeeuwen dan in alle leeftijden ook eerder beginnen met de lichaams- en slagpenrui.
- Geelpootmeeuwen hebben hun karakteristieke ‘winter’-kopstreping van juni tot oktober. In de periode oktober-begin januari, wanneer

Zilvermeeuwen een gestreepte kop hebben, hebben zij een spierwitte kop, zodat een Geelpootmeeuw tussen de Zilvermeeuwen in die
periode zeer goed opvalt.

- In de periode juli-oktober (wanneer bij ons de meeste adulte Geelpootmeeuwen zitten) valt een Geelpootmeeuw doorgaans op door
zijn gevorderde rui. Je ziet dan minder oude, versleten handpennen dan bij Zilvermeeuw en meer nieuwe, verse handpennen. Begin
september hebben adulte Geelpootmeeuwen  normaal alle oude handpennen laten vallen (Foto 9). Hierdoor zien zij er kort uit!
Zilvermeeuwen hebben dan nog ‘enkele’ oude handpennen, zo zien zij er langgerekter uit dan de Geelpootmeeuwen.

- Juveniele Geelpootmeeuwen kunnen in het najaar al aardig wat mantel-, schouder- en   zelfs  vleugeldekveren (inclusief tertials) geruid
hebben. Zij kunnen begin september al in  eerstewinterkleed zijn (Foto 13). Zilvermeeuwen zien er in het najaar nog volledig juveniel
uit en hebben voor april (in hun tweede levensjaar) zelden vers geruide vleugeldekveren.

De rui bij adulte Pontische Meeuw valt tussen deze van Geelpoot- en Zilvermeeuw. Een licht gevorderde rui in vergelijking met aanwe-
zige Zilvermeeuwen kan dus een bijkomende aanwijzing zijn voor Pontische Meeuw, echter geen echt doorslaggevend kenmerk.Wat wel
van toepassing is, is de witte kop die deze vogels hebben van oktober tot begin januari dewelke opvalt tussen een groep Zilvermeeuwen
(Foto 2). Behalve nekstreping krijgt cachinnans immers weinig duidelijke kopstreping. Juveniele Pontische Meeuwen die in het najaar al
heel wat dekveren geruid hebben, vallen wel op doordat de tekening van deze tweede-generatie veren meestal duidelijk verschilt van
Geelpoot- en Zilvermeeuw: een grijze veer met zwarte schachtstreep of één smal ankertje op de top van de veer (zelden twee duidelij-
ke ankers of een donker centrum met daarboven een duidelijk anker).

GGeeddrraagg  eenn  ggeelluuiidd

Cachinnans is een grote meeuw die daardoor dikwijls dominant is tussen Zilvermeeuwen. Zoals michahellis en fuscus (Kleine
Mantelmeeuw) begint de ‘long call’ met een diep gebogen en daarna verticaal opgeheven kop. Argentatus houdt de kop in een hoek van
45 °. Anders dan argentatus en michahellis roepen ze veel regelmatiger met omhooggeheven kop en uitgestrekte vleugels (albatros-
houding).

Cachinnans heeft een zeer nasaal, dieper en sneller geluid dan argentatus. De etymologische betekenis van cachinnans is Lachmeeuw,
hetgeen de Russische naam nog steeds betekent.
De ‘long call’ van michahellis lijkt het meest op die van de Kleine Mantelmeeuw in toon en ritme. Hij is duidelijk trager dan die van
cachinnans en dieper dan die van argentatus.

Foto 19. Pontische Meeuw Larus cachinnans 1ste winter, 20 november 2000

te Nieuwpoort. Kopvorm, al lichte kop met donkere nekband en al zeer lichte

onderdelen, al vrij ver uitgekleurde parallelle snavel,

Stormmeeuw-achtige tertials en lichte toppen op grote en middelste

dekveren passen alleen voor Pontische Meeuw.

(Foto: Geert Spanoghe)



Foto 20. Pontische Meeuw Larus cachinnans 1e zomer, 1 mei 1999 te Kluizen. Bemerk de typi-

sche tekening op tertials en grote dekveren, lange snavel, al spierwitte kop (met nekband) en

onderdelen. Het patroon van de 2de generatie schouderveren met één smal ankertje wijst ook

op Pontische Meeuw. (Foto: Geert Spanoghe)

Dankwoord
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aal, het bediscussiëren van determinatie-
problemen of het nalezen van eerdere ver-
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Foto 21. Pontische Meeuw Larus cachinnans 2de winter, 11 november  2000 te Westkapelle (Nl).

De witte spiegel op P10 in het tweedewinterkleed (tweede generatie handpennen) komt zeer

vaak voor bij deze soort, in tegenstelling tot Geelpoot- en Zilvermeeuw. (Foto: Pim Wolf)



Sprokkels uit de literatuur, aflevering 3

11..  GGeeddrraagg

HHooee  bbeetteerr  ddee  wweeeerrssoommssttaannddiigghheeddeenn,,  hhooee
ggrrootteerr  hheett  ggeevvaaaarr  oopp  pprreeddaattiiee  ttiijjddeennss  ddee
ttrreekk  
De predatie door grotere meeuwensoor-
ten op zangvogels die migreren over het
zuidoostelijk deel van de Noordzee is aan-
zienlijk. Uit een braakballenonderzoek van
Zilvermeeuw Larus argentatus en Grote
Mantelmeeuw Larus marinus gedurende de
trekperiodes maart-mei en augustus-
november bleken de braakballen voor 7 %
resten van zangvogels te bevatten, hoofdza-
kelijk lijsters Turdus sp en Spreeuwen
Sturnus vulgaris. Naar schatting vielen in
die regio in 1999 5200 zangvogels ten prooi
aan deze meeuwensoorten. Bij betere
weersomstandigheden voor trek ligt het
aantal slachtoffers hoger. (Ornis Svecica, 11
(3) 2001: 171-180)

RRaarree  ssttrreekkeenn
In Nos Oiseaux, 47 (4) ‘00: 260 beschrijft
Lionel Maumary hoe hij, op 11 november
1998, Kokmeeuwen Larus ridibundus over
het meer van Genève zag scheren met
opengesperde snavel, zodanig dat de onder-
snavel het wateroppervlak doorkliefde. Dit
lijkt op de vistechniek van de Afrikaanse
Schaarbek Rynchops flavirostris. Dit gedrag
werd op dezelfde plaats reeds in 1958 geob-
serveerd. (Nos Oiseaux, 24: 194; Nos
Oiseaux, 48 (4) 2001: 251)

VVaann  ggeeeenn  kklleeiinnttjjee  vveerrvvaaaarrdd
Op 29 december 1998 kon een ornitholoog
in het Zwitserse dorp Sugiez, aan het kanaal
van de Broye (bij het meer van Neuchâtel),
waarnemen hoe een Geelpootmeeuw Larus
michahellis over een groepje van een hon-
derdtal Kuif- en Tafeleenden Aythya fuligu-
la en A. ferina en een vijftigtal Meerkoeten
Fulica atra vloog. Plots stortte de meeuw
zich in een stootvlucht op een opduikend
vrouwtje Kuifeend. Ondanks de klap wist
deze laatste de dans te ontspringen. De
Geelpootmeeuw zette haar weg verder en
paste wat verderop dezelfde tactiek toe op
een vrouwtje (of immature) Grote Zaagbek
Mergus merganser. De auteur van het arti-

kel verhaalt hoe hij in 1996 vijf, in 1997 elf
en in 1998 achttien gelijkaardige aanvallen
van Geelpootmeeuwen op adulte watervo-
gels heeft vastgesteld. Zo vielen 3 exempla-
ren Dodaars Tachybaptus ruficollis, 1
Waterhoen Gallinula chloropus en 1 adulte
Kuifeend als slachtoffer. De gestage toena-
me van de Geelpootmeeuw in Zwitserland
zou enige impact kunnen hebben op de
fauna. (Nos Oiseaux, 47 (1) 2000: 53-54)

SStteeeeddss  ttaallrriijjkkeerr  eenn  bboovveennddiieenn  ooppddrriinnggeerriigg
De Geelpootmeeuw Larus michahellis
wordt als de belangrijkste zeevogel van het
Middellandse-Zeegebied beschouwd. Aan
de kust van Begaïa (ruim 200 km ten oosten
van Algiers) werden in 2002 ± 800 broedpa-
ren geteld, terwijl er omstreeks 1870 slechts
een honderdtal broedkoppels waren. Deze
demografische explosie weerspiegelt wat
zich ook aan de noordzijde van de
Middellandse Zee afspeelt. De soort weet
zich zeer goed aan te passen aan de voed-
selbronnen die de mens haar aanreikt. In dit
deel van Algerije werd het gedrag van
Geelpootmeeuwen bestudeerd in de perio-
de november-maart. De vogels bezoeken de
meest uiteenlopende biotopen: eilandjes,
stranden, rotskusten, stortplaatsen, zoetwa-
terplassen, tot zelfs het stedelijk milieu en
de dakterrassen van de gebouwen. Het
opgezette onderzoek bracht meer klaarheid
in de voedsel-, rust- en slaapplaatsen die
door de soort gebezigd worden. Adulte
vogels worden in alle habitats aangetroffen
maar het aantal jonge individuen dat de
stad aandoet ligt vrij hoog. Het bestudeer-
de gedrag van Geelpootmeeuwen toont
ettelijke gevallen van kleptoparasitisme.
Andere vogelsoorten als eenden,

Meerkoeten en andere meeuwensoorten
moeten het geregeld ontgelden. In een
woonomgeving is de predatiedruk op stads-
duiven zeer opvallend. Opmerkelijk is ook
dat de meeuwen een vaste route afleggen
van slaapplaats naar voedselgebied en
omgekeerd. In de onmiddellijke omgeving
van de foerageerplaatsen worden vaste
roestplaatsen genoteerd. (6ème Journée
d’Ornithologie, 11 mars 2002, Institut
National Agronomique El Harrach: 12)

NNoooorrdd,,  ZZuuiidd,,  eeeenn  zzeellffddee  pprroobblleeeemm  
In het noordelijk deel van het Middellandse-
Zeebekken wordt de populatie Geelpoot-
meeuw Larus michahellis op zo’n 120.000
paren geschat. Deze snelle aangroei heeft
veel te maken met het antropofiele karakter
van de soort. De kunst zich snel aan te pas-
sen aan de nieuwe voedselbronnen – visres-
ten en stortplaatsen – maakt dat
Geelpootmeeuwen ook voor overlast zor-
gen. Door een verzadiging van de traditio-
nele broedplaatsen zoekt de soort meer en
meer een stedelijk milieu op om er te broe-
den en er haar voedsel te zoeken. De vin-
dingrijkheid en de durf die de soort hierbij
tentoonspreidt tart de verbeelding. Op het
schiereiland van Giens (departement Var,
Frankrijk) zag men hoe een Geelpootmeeuw
naast een gesloten vuilniscontainer verti-
caal opvloog en met zijn bek tegen het dek-
sel stootte. Na een zestal pogingen lukte het
de meeuw de container te openen. Te
Marseille (Bouches-du-Rhône) observeerde
men een Geelpootmeeuw die een plastiek-
zak in zijn snavel nam, er mee opsteeg om
hem dan van op een zekere hoogte te laten
neerploffen zodat hij open spatte. Nu vanaf
2002 alle vuilnisbelten systematisch zullen

1. Gedrag

2. Zang

3. Trek

4. Vogelpopulaties en verspreidingsonderzoek

5. Determinatie

6. Bescherming en bedreiging

7. Voedsel en energie

8. Territoria en paring

9. Opmerkelijke waarnemingen

10.Varia

IN DEZE BIJDRAGE KAN U DE VOLGENDE RUBRIEKEN TERUGVINDEN:
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toegedekt worden, hangt de toekomst van
de Geelpootmeeuw in het Middellandse-
Zeegebied meer dan ooit af van haar spits-
vondigheid. Men vermoedt dat de soort
meer en meer de steden zal opzoeken voor
het vergaren van voedsel. Dit zal het pro-
bleem van de overlast op korte termijn zeker
niet oplossen. (Alauda, 69 (1) 2001:165-
166)  

22..  ZZaanngg

Voor dit nummer geen relevante bijdragen.

33..  TTrreekk

KKookkmmeeeeuuwweenn  oovveerrwwiinntteerreenn  nnoooorrddeelliijjkkeerr
Ringterugmeldingen van 21.399 immature
en adulte Kokmeeuwen Larus ridibundus,
afkomstig uit de Pildammsparken te
Malmö, en 3703 pulli uit een naburige
broedkolonie, geringd gedurende de periode
1965-1999, brachten interessante zaken
aan het licht.Vogels uit de kolonie trekken in
zuidwestelijke richting en overwinteren
meestal in België, Nederland en Groot-
Brittannië. Vergeleken met 30 jaar geleden
overwinteren Kokmeeuwen noordelijker.
Exemplaren die men buiten het broedsei-
zoen in Malmö aantrof komen uit Finland,
de Baltische Staten, Rusland, Noord- en
Zuidwest-Zweden. Veel van deze vogels
brengen de winter in Malmö door.
Opvallend was de gehechtheid aan zowel
broed- als overwinteringsgebied. (Ornis
Svecica, 11 (1-2) 2001: 59-77)

IInnfflluuxx  VVoorrkkssttaaaarrttmmeeeeuuwweenn??
Aan de Atlantische kust in Frankrijk kan men
tijdens de najaarstrek regelmatig
Vorkstaartmeeuwen Larus sabini waarne-
men. In de eerste helft van 2000 was er een
kleine influx (98 individuen) in de Golf van
Biskaje, van de Loiremonding tot de grens
met Spanje. In de maand december werden
tot op heden negen waarnemingen verricht,
waarvan er vijf gebeurden in 2000. Ook de
enige drie waarnemingen aan de Kanaalkust
werden allen in 2000 genoteerd. Van 63
exemplaren kon de leeftijd bepaald worden:
27 (42,9 %) waren juvenielen, 29 (46 %)
immaturen en slechts 7 (11,1 %) adulte
vogels. (Ornithos, 9 (2) 2002: 65-67)

44..  VVooggeellppooppuullaattiieess  eenn  vveerrsspprreeii--
ddiinnggssoonnddeerrzzooeekk

ZZoonnddeerr  GGrroottee  MMaanntteellmmeeeeuuww  ggeerreekkeenndd
Scholeksters Haematopus ostralegus over-
winteren massaal aan de Atlantische kust
van Frankrijk met gemiddeld 40.000 tot
50.000 individuen en zelfs een piek van
meer dan 132.000 in de koude winter van
1997. Toch wordt het aantal broedparen
voor Frankrijk slechts op 1050 geschat,
waarvan 50 % in Bretagne. Het eilandje
Béniguet, ten zuidoosten van Ouessant,
voor de Bretoense kust, telt met 40 tot 70
broedparen één van de hoogste densiteiten
van Frankrijk. De meeste eieren worden
gelegd van begin mei tot eind juni, 90 %
begin juni. De gemiddelde legselgrootte ligt
hoog en bedraagt 2,65 terwijl het broedsuc-
ces op 63 % wordt geraamd. In combinatie
met de landelijke toename zou de populatie
op het eiland ook moeten toenemen. De
soort heeft er echter af te rekenen met een
toename van Grote Mantelmeeuw Larus
marinus. Deze meeuwensoort is de voor-
naamste predator. Gemiddeld gaat 22 %
van de eieren op deze wijze verloren.
(Alauda, 69 (4) 2001: 503-512)

DDee  vveettttee  jjaarreenn  zziijjnn  vvoooorrbbiijj
In het midden van de jaren 60 werd de
Franse populatie Kokmeeuw Larus ridibun-
dus op 14.000 à 15.000 broedparen
geschat. Dit aantal steeg vlug naar 20.000 à
25.000 koppels in 1975, 35.000 in het begin
van de jaren 80 en 35.000 à 39.000 aan het
einde van de jaren 80. In 1998 leverde een

census 38.000 à 40.000 broedkoppels op. In
1999 daalde de populatie tot 30.000 à
32.000 paren. De gestage aangroei is defini-
tief voorbij en een neerwaartse trend is vrij-
wel algemeen merkbaar. De soort broedt
hoofdzakelijk in het noordoosten en het
centrum van het land. In het zuiden gaat de
soort sterk achteruit. (Ornithos, 8 (4) 2001:
136-149)

BBiijjzzoonnddeerree  bbeezzooeekkeerr  ttee  HHooffssttaaddee
Op 5, 6, 7 en 8 januari 2000 werd aan de
recreatievijver van Hofstade een pleisteren-
de Kleine Burgemeester Larus glaucoides
waargenomen. Het geldt hier het eerste
bekend geval van deze soort in Vlaams-
Brabant. Wellicht werd hetzelfde individu
foeragerend gezien op 8 en 10 januari op de
stortplaats van Mont-Saint-Guibert
(Waals-Brabant) en in dezelfde periode te
Harelbeke. (Carpodacus, 1 (1) 2000: 5;
Natuurbeleving 33 (2): 50)

PPrriimmeeuurr  vvoooorr  NNeeddeerrllaanndd
Zowel in 2000 als in 2001 hebben
Drieteenmeeuwen Rissa tridactyla succes-
vol gebroed in Nederland. De broedparen
kozen een productieplatform uit op het
Nederlandse Continentale Plat in de
Noordzee. Noch de onderhoudswerken aan
het boorplatform in 2000, noch de aanwe-
zige Grote Mantelmeeuwen konden de
Drieteenmeeuwen verstoren. Dit waren de
eerste broedgevallen voor Nederland. (Het
Vogeljaar, 50 (1) 2002: 35 en De Kieft, 26
(1) 2002: 21)

Zilvermeeuw Larus argentatus (Foto: G. Orbie)
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ZZwwaarrttkkooppmmeeeeuuww  iinn  ooppmmaarrss
Sinds het eerste broedgeval van
Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus in
het Oostenrijkse Burgenland in 1977, wer-
den tot 1994 enkele geïsoleerde gevallen
opgetekend. Vanaf 1995 nam het aantal
broedparen vrij snel toe en bereikte in 2000
een maximum met 36 broedkoppels. Een
gelijkaardige toename werd ook in
Hongarije en Tsjechië vastgesteld, wat een
noordwestwaartse expansie bevestigt.
(Egretta, 43 (2) 2000: 112-118)

OOnnvveerrwwaacchhttee  ggaasstteenn
Vermits traditionele landtellingen van
Stercorariidae, Laridae en andere zeevogels
omwille van vage determinaties de honger
van ornithologen niet kon stillen, werd in
1998 en 1999 besloten op het meer van
Genève een telling te houden vanuit een
bootje.Tijdens 64 tochtjes, waarbij visresten
als lokaas gebruikt werden, werden naast 3
Stormvogeltjes Hydrobates pelagicus, 2
Grote Jagers Stercorarius skua, 2 Middelste
Jagers Stercorarius pomarinus, 2 Kleine
Jagers Stercorarius parasiticus en 10
Kleinste Jagers Stercorarius longicaudus ook
1 Vorkstaartmeeuw Larus sabini, 1 Audouins
Meeuw Larus audouinii, en 13
Drieteenmeeuwen Rissa tridactyla gezien.
Het verder zetten van deze werkwijze zal
een beter beeld geven van de trekbewegin-
gen en alleszins meer voldoening schenken
dan de resultaten uit de landtellingen voor
de periode 1950-1996, die vooral weinig
precieze gegevens opleverden. (Nos
Oiseaux, 47 (3) 2000: 157-166)

MMooooii  nniieeuuwwjjaaaarrssggeesscchheennkk
De eerste Ringsnavelmeeuw Larus delawa-
rensis voor Wallonië werd op 6 en 8 januari
1998 in het Henegouwse Nimy waargeno-
men op een meeuwenslaapplaats bij Bergen
(Mons). Het was op dat moment de 12de
waarneming voor België. (Aves, 37 (1-2)
2000: 63-72)

TTeerruugg  vvaann  wweeggggeewweeeesstt  
De Kokmeeuw Larus ridibundus was van
1972 tot 1986 regelmatige broedvogel op
de moerassen van Harchies-Hensies-
Pommeroeul. Na een afwezigheid van der-
tien jaar, heeft de soort in 1999 de plek weer
opgezocht. In 1975 telde de broedpopulatie
± 150 koppels, 500 in 1979 en 1000 in
1985. In 1982 werden, om onbekende rede-
nen, bewust eieren uit de nesten verwijderd.
In 1984 werd het broedgebied opzettelijk

onder water gezet om de rietkraag uit te
breiden, maar de opening van een stort-
plaats in de onmiddellijke omgeving was
voor de soort een gelukstreffer. Dit was
echter buiten de waard gerekend. Om de
populatie in te dijken werden in 1985 en
1986 de embryo’s gedood door het inspui-
ten van formol in de eieren. Hierdoor viel de
broedpopulatie terug tot 550 koppels. In
1987 en 1988 werden geen broedende
Kokmeeuwen vastgesteld. Pas in 1999 legde
de soort beslag op de nesten van een
gemengde kolonie Blauwe Reiger –
Aalscholver. (Aves, 38 (1) 2001: 27-44)

WWeerrkkeelliijjkk……..
In het westelijk deel van het Middellandse
Zeebekken zit de populatie Dunbek-
meeuwen Larus genei verspreid over een
tiental kolonies in Tunesië, Italië, Frankrijk en
Spanje. Van ± 750 broedparen in het begin
van de jaren tachtig, groeide hun aantal al
snel aan tot zo’n 3000 in 1993. De Spaanse
populatie schommelde in 2000 rond de 440
tot 470 broedparen. Na de Ebrodelta
(Tarragona), de zoutpannen van Santa Pola
(Alicante) en de moerassen van de
Guadalquivir heeft de soort nu ook de voch-
tige gebieden van L’Albufera (Valencia)
opgezocht. De eerste broedgegevens aldaar
dateren uit 1994. (Ardeola, 47 (2) 2000:
255-258)

……  nniieett  ttee  ssttuuiitteenn
In 1994 werden twee exemplaren
Dunbekmeeuw Larus genei opgemerkt in de
Rhônevallei (F). Deze gehomologeerde

waarneming was de eerste voor het depar-
tement Rhône en de vierde voor de regio
Rhône-Alpes.Tot 1996 werden 9 individuen
Dunbekmeeuw geobserveerd buiten het
Middellandse-Zeegebied, waarvan 4 in
hoger vermelde regio. Dit kadert in de toe-
name van deze soort en het stijgend aantal
waarnemingen ten noorden van het norma-
le verspreidingsgebied. Een Dunbekmeeuw
die in juli 1997 in de Camargue geringd
werd, werd in mei 1998 aan het meer van
Genève waargenomen. Ook op het Ile de Ré
en in de departementen Charente-Maritime
en Puy-de-Dôme werden Dunbekmeeuwen
gezien in 1997. (Dubois Ph.J. e.a. (2000).
Inventaire des oiseaux de France: 188-189 ;
Nos Oiseaux, 47 (1) 2000: 56-57)

55..  DDeetteerrmmiinnaattiiee

TToocchh  eeeenn  AAmmeerriikkaaaann!!
Op 11 januari en 9 februari 1999 werd in het
Franse Arcachon (Gironde) een Amerikaanse
Zilvermeeuw Larus argentatus smithsonia-
nus in tweede winterkleed waargenomen en
gefotografeerd. Hetzelfde individu was ver-
moedelijk ook op 27 december van hetzelf-
de jaar aanwezig in derde winterkleed. Deze
waarneming, die gehomologeerd werd
(Ornithos, 7 (4) 2000: 162-163), deed bij
Franse, Britse en Nederlandse ornithologen
heel wat vragen rijzen. Extra fotomateriaal
bracht opheldering en sloot Zilvermeeuw
Larus argentatus definitief uit. (Ornithos, 8
(5) 2001: 184-189)

Kokmeeuw Larus ridibundus (Foto: Marcel Vos)



(MEEUWEN-)SPROKKELS Natuur.oriolus
68(3): 172-175 175

66..  BBeesscchheerrmmiinngg  eenn  bbeeddrreeiiggiinngg

Voor dit nummer geen relevante bijdragen.

77..  VVooeeddsseell  eenn  eenneerrggiiee

HHeett  vvooeeddsseellaaaannbboodd  mmaaaakktt  hheett  vveerrsscchhiill
In tegenstelling tot succesvolle kolonies in
Groot-Brittannië, faalden verscheidene
broedkolonies Drieteenmeeuw Rissa tridac-
tyla in Alaska regelmatig sinds het midden
van de jaren ‘70. Om uit te maken of een
gebrek aan voedsel aan de basis lag en zo ja
in welk stadium van het broedproces dit
tekort zich dan het meest liet gelden, werd
in 1996 en 1997 extra voedsel aangeboden
aan Drieteenmeeuwen die broeden op een
verlaten gebouw. De gevolgen waren in
1997 – een jaar met een laag voedselaan-
bod – het best merkbaar. In dit jaar vermin-
derde de opname van extra vis naarmate de
eileg naderde, tijdens het broeden werd er
wat meer vis gegeten en nog meer nadat de
jongen waren uitgekomen. In 1996 brachten
bijgevoederde meeuwen tweemaal zoveel
jongen groot als paren zonder extra voedsel
en in 1997 was dit driemaal zoveel.
Algemeen genomen werden de voordelen
van het extra aangebrachte voedsel niet van
het ene broedstadium naar het andere over-
gedragen. (Journal of Avian Biology, 33 (2)
2002: 113-126) 

88..  TTeerrrriittoorriiaa  eenn  ppaarriinngg

EEeerrsstt  iinn  ddee  bboooott,,  kkeeuurr  vvaann  rriieemmeenn
Het verlaten van het broedterritorium bete-
kent een belasting in tijd en energie: de
vogels moeten op zoek naar een nieuw ter-
ritorium en een nieuwe partner. Bij
Drieteenmeeuwen Rissa tridactyla bleken
individuen die een nieuwe plek innamen 1,7
keer meer kans te maken een broedseizoen
over te slaan dan honkvaste broeders.
Bovendien maakten deze twijfelaars, die
dan toch maar besloten tot broeden over te
gaan, 4,4 keer meer kans het territorium
weer te verlaten dan meeuwen die jaren-
lange dezelfde plaats bezet hielden. Het zich
verspreiden is vaak het resultaat van een
niet in staat zijn tot broeden. (Behavioural
Ecology and Sociobiology, 51 (2) 2002:
153-163) 

HHooooggtteerreeccoorrdd
Tijdens een telling van de populatie

Geelpootmeeuw Larus michahellis in de
streek Languedoc-Roussillon, werd op 13
mei 2000 in de Pyrénées-Orientales een
Geelpootmeeuw broedend waargenomen
op een hoogte van 2020 meter. Het nest,
dat werd teruggevonden op basis van gege-
vens uit 1999, verschaft door een boswach-
ter, bevond zich op een uitstekende rots in
de stuwdam aan het riviertje Têt en telde 3
eieren.Wat er met het legsel gebeurde staat
niet vast, maar waarschijnlijk werden de
eieren niet uitgebroed. Kort na de ontdek-
king zorgde een koudegolf voor 1,5 meter
sneeuw. De opportunistische Geelpoot-
meeuwen voeden zich hier hoofdzakelijk
met de etensresten achtergelaten door
wandelaars en met de talrijke vissoorten die
in de stuwdam werden uitgezet. Volgens de
auteurs is dit een nieuw absoluut hoogtere-
cord voor de soort. Het voorgaande werd
genoteerd op de Azoren op zo’n 650 meter
hoogte. (Feuille de Liaison du Groupe
Ornithologique du Roussillon, 17 2000: 9-
10, herwerkt en uitgebreid in Meridionalis, 2
2000: 44-45)

TToott  oopp  hheett  bboott
Uit een Pools onderzoek is gebleken dat
gedurende jaren met veel Simulidae – klei-
ne bloedzuigende vliegjes – het verlies van
eieren en broedsels bij Stormmeeuw Larus
canus tot 40 à 60 % kan oplopen. Zowel tij-
dens het broeden als wanneer de jongen
uitgekomen zijn, verlaten de geplaagde
ouders het nest. Broedparen besteden
beduidend minder aandacht aan hun kroost,
waardoor het nest wordt blootgesteld aan
belagers, vooral kraaiachtigen. Deze bloed-

zuigende vliegjes kunnen zelfs de dood ver-
oorzaken van de kuikens en de ouders.
(Annales Zoologici Fennici, 37 2000: 43-49) 

99..  OOppmmeerrkkeelliijjkkee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn

UUiitt  hheett  rraarriitteeiitteennkkaabbiinneett  
Op 28 maart 1999 werd nabij Syracuse een
“eigenaardige” meeuw in eerste winterkleed
waargenomen en gefotografeerd. Ze ver-
toonde overduidelijk kenmerken van Kok-
en Zwartkopmeeuw Larus ridibundus en L.
melanocephalus. Dit was de eerste waarne-
ming van een hybride Larus ridibundus x L.
melanocephalus voor Sicilië. (Aves
Ichnusae, 3 (1-2) 2000: 51-52)

1100..  VVaarriiaa

Toen op 7 april 1994 bij het Franse Hendaye
(Pyrénées-Atlantiques) een adulte Ross’
Meeuw Rhodostethia rosea in winterkleed
werd waargenomen, ging het over de twee-
de waarneming van de soort in Frankrijk, 80
jaar nadat een eerste exemplaar op 22
december 1913 in de Vendée werd gedood.
De toenmalige directeur van het Muséum
d’Histoire Naturelle de Nantes (Loire-
Inférieure) bood toen 100 FF om de soort
aan de museumcollectie kunnen toe te voe-
gen. (Alauda, 68 (2) 2000: 156-157)

Walter Belis

Stormmeeuw Larus canus (Foto: Johan Verbanck)
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ALGEMEEN

PPrriijjss  HHeennrrii  FFrraanncckkxx::  llaaaattssttee  oopprrooeepp

Deze prijs ter ondersteuning van natuurstudieprojecten wordt uit-
gereikt op 25 januari 2003 naar aanleiding van de algemene verga-
deringen van de Vlaamse studiewerkgroepen van Natuurpunt.
Kandidaturen dienen toegestuurd te worden vóór 15 oktober en dit
naar Joris Bracquené, Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen.
Voor meer informatie kan je terecht in Natuur.oriolus 2 van dit jaar.

STUDIEDAGEN EN VERGADERINGEN

VVLLOOSS  1144::  zzaatteerrddaagg  2233  nnoovveemmbbeerr  22000022,,  KKoonniinnggiinn  EElliissaabbeetthhzzaaaall--
AAnnttwweerrppeenn  
De VLOS is voor de Vlaamse ornithologen een echt begrip geworden
en kent telkens weer een groot succes. Het is het resultaat van de
samenwerking van een aantal instellingen en verenigingen zoals:
• AMINAL, Afdeling Natuur 
• Instituut voor Natuurbehoud (IN) 
• Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) 
• Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA) 
• Koninklijk Museum voor Midden Afrika (KMMA) 
• Natuurpunt vzw 
• Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) 
• Vrije Universiteit Brussel (VUB) 
Ieder jaar proberen we rond een thema te werken. Dit jaar staat het
ochtendprogramma in het teken van de verwilderde vogelsoorten,
soms ook “exoten” genoemd. In de namiddag worden o.a. een aan-
tal lopende projecten belicht.
Wil je meer horen over de toestand en problematiek van verwilder-
de vogelsoorten in Nederland (Rob Lensink) én in Vlaanderen
(Olivier Beck & Anny Anselin), of waarom Canadese ganzen ruien in
een plantentuin (Didier Vangeluwe, Maurice Segers & Luc Van den
Wyngaert), of over het intieme leven van Halsbandparkieten (Kristin
Bluekens, Dorine Claes & Erik Matthysen), dan kom je in de voor-
middag zeker aan je trekken.
Na de lunchpauze zul je niet indommelen, want dan vertelt Luc Lens
ons een boeiend verhaal over jarenlang onderzoek in de Keniaanse
Taita Hills met prachtige dia’s over het gebied en de interessante
vogelsoorten! 
Erna verneem je meer over projecten waar een groot aantal veldor-
nithologen aan meewerken: het Weidevogelproject (Pascale
Steurbaut), de Punt-Transekt-tellingen (Henryk Tutak) en last but
not least de Broedvogelatlas (Glenn Vermeersch).
Er zijn ook boeken- en infostands en er is ook een mogelijkheid om
onderzoekjes te presenteren op een poster.
De studiedag begint oomm  99hh3300  eenn  eeiinnddiiggtt  rroonndd  1177hh.. Inkom 2,5 Euro
(lunch inbegrepen).

Voor meer informatie en inschrijving zie folder in bijlage of contac-
teer Peter Symens van Natuurpunt op 015/29.72.37 of Anny Anselin
van het Instituut voor Natuurbehoud op 02/558.18.26.

NNaattuuuurrppuunntt  oorrggaanniisseeeerrtt  ttwweeeeddee  BBeellggiisscchhee
VVooggeellddaagg::  zzaatteerrddaagg  77  ddeecceemmbbeerr  22000022,,
RRUUCCAA  ((AAUULLAA  MMIIDDDDEELLHHEEIIMMCCAAMMPPUUSS))--
AAnnttwweerrppeenn
Met de Belgische Vogeldagen willen we
voor u een instrument creëren om de actie-
ve ornithologie toegankelijker te maken.
We richten ons daarbij niet enkel op onder-
werpen die met het twitchersgebeuren te
maken hebben, maar vooral op het vlak van
herkenning van soorten en het actieve
vogels kijken los van projecten en onder-
zoeken. Door deze keuze begeven we ons niet in het vaarwater van
reeds bestaande studiedagen zoals bv. De Vlaamse Ornithologische
Studiedag (VLOS) die zich vooral richten op lopende ornithologische
projecten.
Ook deze tweede editie hebben we getracht zo evenwichtig moge-
lijk samen te stellen. We brengen u lezingen over herkenning, ver-
spreiding en het vogels kijken zelf. Deze onderwerpen worden u
gebracht door een internationale selectie vogelexperts uit
Vlaanderen, Nederland en Finland.
We staan steeds open voor suggesties. Zo werden nu reeds verschil-
lende opmerkingen van vorig jaar in beschouwing genomen. We
hebben geprobeerd het aantal stands gevoelig op te voeren.We her-
bekeken de wegbeschrijvingen, de bewegwijzering, en de lengte van
de lezingen en de pauzes.Wat de catering betreft was afvalbeperking
onze prioriteit. We hopen desbetreffend dat u ons helpt om de
gebouwen rein te houden: breng uw lege kopjes en glazen naar de
cateringstand, dat beperkt het aantal scherven.
Hieronder schetsen we wat u mag verwachten.

Herkenning van grote meeuwen in België     (10u15 tot 11u15)
GGeeeerrtt  SSppaannoogghhee doolt al 15 jaar rond in de Belgische vogelgebieden.
Een grondige veldkennis is het logische gevolg van een indrukwek-
kend aantal intensieve velduren. Die kennis stelt hij als lid ter
beschikking van het Belgische Avifaunistische Homologatie Comité
(BAHC).
Anderen kennen Geert als voorzitter van Natuurpunt Gent.
Het door hem gekozen thesisonderwerp ”Studie naar aantal, ver-
spreiding, gedrag en habitatkeuze van grote meeuwen aan de
Vlaamse Kust” maakte van Geert in de eerste plaats een meeuwen-
specialist. Het zal voor hem niet echt veel moeite kosten om de ont-
brekende pagina van uw veldgids zowel woordelijk als visueel in te
vullen.
Met de lezing “Herkenning van grote meeuwen in België” kan u dus
voorgoed afrekenen met een determinatieprobleem waarvoor u
anders meerdere uren in de boeken zou moeten duiken.

Mystery Bird Competitie
(opgave: 11u15 tot 12u00 - oplossing: 14u30 tot 15u30)
Het is niet de eerste keer dat DDiieeddeerriikk  KKookk en NNiillss  VVaann  DDuuiivveennddiijjkk je
het zweet laten uitbreken. Dat deden ze in Nederland reeds enkele
jaren op de Dutch Birding dag, vorig jaar zorgden ze ook tijdens de
Belgische Vogeldag voor de nodige mis(t)erie.
Oefen nog snel wat in de tuin...

NNiieeuuwwss  vvaann  eenn  vvoooorr  ddee  vvooggeellwweerrkkggrrooeeppeenn
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Owls of Nothern Europe     (13u00 tot 14u00)
Wie geraakt er niet in extase bij het kijken naar uilen. Maar zo zag u
ze nooit eerder. Jari Peltomaki gidste reeds tientallen vogelaars uit
diverse landen langs de beste uilenplekken van het noorden. Dat
Scandinavië hiertoe de ultieme gelegenheid biedt, zal je na deze
adembenemende lezing niet meer in vraag stellen.
Ben je te erg onder de indruk, geen probleem. Boek meteen je uilen-
trip bij Jari om het nog eens over te doen, maar dan live...
De Finnature-stand zal niet lang onbekend blijven.

Vogels Kijken in Groep     (16u00 tot 17u00)
WWiimm  WWiieeggaanntt verzorgt sinds 1991 op spectaculaire wijze het
“Jaaroverzicht zeldzame vogels in Nederland” op de Dutch Birding
Vogeldagen en ontpopte zich tot een waar entertainer.
Wim maakte van 1993 tot 1999 deel uit van de Commissie
Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) en zag in Nederland
reeds 427 soorten, daarmee staat hij elfde op de Nederlandse soor-
tenranglijst.
Zijn ervaring in het Nederlandse veld maakt hem bijzonder
bekwaam om u op een originele en ludieke wijze vertrouwd te
maken met de wijze waarop onze vogelende noorderburen de sfeer
erin houden.
Tijdens de eerste korte middagpauze voorzien we een korte alterna-
tieve lezing voor diegenen die deze pauze overbodig vinden.
Sneeuwuilen in België: de huidige toestand en actieplanning m.b.t.
de repatriëring (14u00 tot 14u30)
Jan Rodts is de voorzitter van Vogelbescherming Vlaanderen VZW.
Sinds het opduiken van de vrijwillig verscheepte Sneeuwuilen in het
najaar van 2001 en de inbeslagname van enkele illegale exemplaren
in gevangenschap, stuurt en coördineert hij de repatriëring van deze
vogels naar de broedgebieden. Hij schetst de obstakels en de pro-
blemen die daarbij opdoken en gaat in op de huidige toestand.

We voorzien stands in de categorieën BAHC, boeken, optisch mate-
riaal, video’s, vogelreizen, vogeltijdschriften...
Tijdens de pauzes kan u aan de catering-stand terecht voor belegde
broodjes, snacks, koffie of frisdrank.
De inkom bedraagt 5 euro.
Kritiek en suggesties verwachten we in de mailbus aan de hoofduit-
gang van de hal of op vogels@natuurpunt.be.

Dagverantwoordelijken: Gerald Driessens en Joris Elst (gerald.dries-
sens@pandora.be of joris@elst.be).

VViieerrddee  EEuurrooppeeeess  OOrrnniitthhoollooggiisscchh  CCoonnggrreess
Dit zal plaatsvinden in Chemnitz (Duitsland) van 16 tot 21 augustus
2003. Info op http://www.eou.at of bij Dr. Wolfgang Fiedler,
Vogelwarte Radolfzell, Schlossallee 2, D- 78315 Radolfzell, Duitsland.
Meer info eventueel ook bij koen.leysen@natuurpunt.be.

VVllaaaammssee  VVooggeellWWeerrkkGGrrooeepp  NNaattuuuurrppuunntt
KKoorrtt  vveerrssllaagg  vvaann  ddee  aallggeemmeennee  vveerrggaaddeerriinngg  vvaann  2288  jjuunnii  22000022
In afwachting van de algemene vergadering van 25 januari, met de
eerste officiële verkiezingen, dient de structuur van de Natuurpunt
Vogelwerkgroep verder vorm te krijgen.
Dit houdt ook de samenstelling van een stuurgroep in met verte-
genwoordiging van de projecthouders en een aantal afgevaardigden

per provincie.
Deze stuurgroep kan in haar schoot ook een dagelijks bestuur oprich-
ten en neemt de operationele leiding van de vogelwerkgroep waar.
Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de resultaten van de enquête en
bij het inspelen op een aantal vragen uit de enquête. Ook het ver-
loop van onze ronde van Vlaanderen komt aan bod.
Er wordt van gedachten gewisseld over de aanmaak van een folder,
de inhoud ervan en het belang van de zorgvuldige keuze van het
doelpubliek van de folder.
Koen Leysen geeft een overzicht van de inhoud van Natuur.oriolus 2
en 3. Natuur.oriolus 1 wordt zorgvuldig tegen het licht gehouden.
Het onderhoud met het Instituut voor Natuurbehoud over de plan-
nen om een soortendatabank op te starten en uit te bouwen, in het
zog van de natuurgebiedendatabank, verliep in een constructieve
sfeer 
Tijdens dit onderhoud werd ook ingegaan op de structurele onder-
steuning van natuurstudie met vrijwilligers door de overheid.
Een nieuw onderhoud zal op deze vergadering volgen.
We gaan uitgebreid in op de eenzijdige beslissing van de Vlaamse
overheid om de subsidies ter ondersteuning van de werkgroepen
terug te schroeven. De Natuurpunt Vogelwerkgroep wenst hierop te
reageren. Natuurpunt zelf zal intern middelen zoeken om het tekort
grotendeels op te vangen.

AAllggeemmeennee  vveerrggaaddeerriinnggeenn
Op zaterdag 2266  ookkttoobbeerr  22000022 komen we om 99uu3300 samen voor de
volgende algemene vergadering van de NNaattuuuurrppuunntt  VVooggeellwweerrkkggrrooeepp
en dit te MMeecchheelleenn, Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen. Deze
aankondiging geldt ook als uitnodiging. Bij deze bent u als geïnte-
resseerde dus ook van harte welkom.
Op zaterdag 2255  jjaannuuaarrii  22000033 houden alle VVllaaaammssee  tthheemmaattiisscchhee
wweerrkkggrrooeeppeenn  vvaann  NNaattuuuurrppuunntt hun algemene vergaderingen. We
starten met een gemeenschappelijk deel voor iedereen, daarna vol-
gen de algemene vergaderingen van de werkgroepen, hierin worden
ook een aantal lezingen voorzien of andere activiteiten (afhankelijk
van de inspiratie van elke werkgroep).
Afsluitend volgt er een gezellig samenzijn.
Noteer de datum alvast in je agenda. De plaats van het gebeuren
wordt zo snel mogelijk medegedeeld.
We rekenen op een afvaardiging van elke afdeling en vogelwerkgroep
van Natuurpunt.
Voor meer info kan je steeds terecht op vogels@natuurpunt.be.

VOGELTELLINGEN

VVoooorrssppeelllliinnggeenn  vvaann  nnaajjaaaarrssttrreekk.
Natuurpunt Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen heeft een for-
mule ontwikkeld die in staat blijkt vrij goed de najaarstrek van grote
vogels te voorspellen. De formule is gebaseerd op weersvoorspellin-
gen en de aanwezigheid van roofvogels ten noorden van Vlaanderen.
Dit jaar wordt de trekvoorspelling mee begeleid door trektellers uit
midden en oostelijk Vlaanderen en werd de trekvoorspelling uitge-
breid voor geheel Vlaanderen. Vanaf 18 augustus zijn de vijfdaagse
trekvoorspellingen dagelijks te bekijken op de website
www.zwvlkoepel.be/vwg
Wie de begeleidende e-mails wens stuurt een mailtje naar
yann.feryn@pi.be.
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SSiimmuullttaaaannttrreekktteelllliinnggeenn  oopp  66  eenn  2200  ookkttoobbeerr  22000022
In het najaar worden op heel wat plaatsen in Vlaanderen de trekvo-
gels op een gestandaardiseerde manier geteld. De tellingen starten
een half uur voor zonsopgang en gaan bij gunstig trekweer door tot
’s avonds. Dit gebeurt op min of meer vaste plaatsen. Dit noemen
we telposten. Naar goede jaarlijkse gewoonte organiseren we ook dit
jaar weer enkele dagen waarop de vogeltrek extra bestudeerd wordt
in Vlaanderen.. Elk najaar zijn er twee zondagen, dit jaar zijn dat 6 en
20 oktober, dat we vanuit de VogelWerkGroep van Natuurpunt
zoveel mogelijk telposten mobiliseren om mee te tellen, simultaan-
trektellingen noemen we dat.
Via GSM verzorgen we op deze dagen ook een centrale dispatching
zodat de telposten onmiddellijk een goed beeld krijgen van hoe het
er op dat moment in de rest van Vlaanderen aan toe gaat. De resul-
taten van die tellingen worden in overzichten gegoten zodat we een
beter beeld krijgen van het patroon van de vogeltrek over
Vlaanderen. De resultaten hiervan worden per mail en via de post
verspreid onder de trektellers. Indien u geïnteresseerd bent maar
twijfelt of u wel in die adressenbestanden zit gelieve dat te melden
bij koen.leysen@natuurpunt.be of p/a Graatakker 11, B- 2300
Turnhout.

RReessuullttaatteenn  ttrreekktteelllliinnggeenn  VVllaaaannddeerreenn
Op de website van Natuurpunt volgen we de vogeltrek op de voet.
Zo kan je voorlopige najaarstotalen van telposten gaan bekijken
maar ook per dag de resultaten van de verschillende telposten apart.
http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=313 (ook ID=362 en
ID=370) of via www.natuurpunt.be naar Studie naar Vogels naar
Trektellingen. Hier kunnen ook formulieren gedownload of opge-
vraagd worden. Je krijgt hier tevens een lijst voorgeschoteld met de
trektelposten in Vlaanderen en hun coördinatoren.Verder kan je een
tabel bekijken waarin per vogelsoort de doortrekperiode schema-
tisch voorgesteld is. Uiteraard besteden we hier extra aandacht aan
de simultaantrektellingen. Tenslotte geven we ook een reeks links
mee naar andere sites rond vogeltrek.

WWaatteerrvvooggeelltteelllliinnggeenn  iinn  hheett  wwiinntteerrhhaallffjjaaaarr  22000022--22000033
MMiiddmmaaaannddeelliijjkkssee  wwaatteerrvvooggeelltteelllliinnggeenn    
Via gecoördineerde watervogeltellingen wordt door het Instituut
voor Natuurbehoud informatie verzameld over de aantallen, de ver-
spreiding en numerieke trends van overwinterende en doortrekken-
de watervogels in Vlaanderen. Elke winter worden van oktober tot en
met maart zes tellingen georganiseerd. Deze tellingen vinden steeds
plaats in het weekend dat het dichtst aansluit bij de 15de van de
maand.Tijdens elke telling worden zoveel mogelijk waterrijke gebie-
den  in Vlaanderen bezocht. In 2002-2003 wordt er geteld op vol-
gende data :
1122//1133  ookkttoobbeerr  22000022
1166//1177  nnoovveemmbbeerr  22000022
1144//1155  ddeecceemmbbeerr  22000022
1188//1199  jjaannuuaarrii  22000033
1155//1166  ffeebbrruuaarrii  22000033
1155//1166  mmaaaarrtt  22000033
De soorten die geteld worden behoren tot de duikers, futen, aal-
scholvers, reigers, zwanen, ganzen, eenden, rallen en steltlopers. Het
meetellen van de meeuwen is slechts facultatief. De januaritelling is
internationaal en dus priotitair.

TTeellddaattaa  ssllaaaappppllaaaattsstteelllliinnggeenn  AAaallsscchhoollvveerrss
Het tellen van Aalscholver-slaapplaatsen is de beste methode om
een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van de aantallen die in
Vlaanderen verblijven. Daarom worden op 1166  nnoovveemmbbeerr  22000022 en 1188
jjaannuuaarrii  22000033 zoveel mogelijk slaapplaatsen van Aalscholver geteld.
Ook slaapplaatsgegevens van andere data zijn echter welkom.
In januari wordt trouwens voor het eerst geprobeerd om in geheel
Europa zoveel mogelijk slaapplaatsen simultaan te tellen. Het is
belangrijk dat we dan ook in Vlaanderen een bijzondere inspanning
verrichten om van deze eerste internationale slaapplaatstelling een
succes te maken !   

DDaattuumm  ssllaaaappppllaaaattsstteelllliinngg  mmeeeeuuwweenn
Voor de vierde opeenvolgende keer vindt er in januari een simul-
taantelling plaats van zoveel mogelijk meeuwenslaapplaatsen in
Vlaanderen.Voor de winter 2002/2003 valt de slaapplaatstelling op
zaterdag 2255  jjaannuuaarrii  22000033  (of zondag 26 januari indien de weersom-
standigheden tegenvallen). De resultaten van de vorige drie tellingen
zijn te lezen in dit themanummer van Natuur.Oriolus. 

Meer informatie over de watervogeltellingen is te verkrijgen bij de
regionale coördinatoren of op het Instituut voor Natuurbehoud.
Eventuele nieuwe medewerkers kunnen het best contact opnemen
met Koen Devos, Instituut voor Natuurbehoud, Kliniekstraat 25,
1070 Brussel, 02/558.18.27, koen.devos@instnat.be.



OOpplloossssiinngg  RRaaaaddsseellffoottoo  1111

Er werden in totaal slechts 24 inzendingen
ontvangen. Ofwel vonden de meesten de
opgave te gemakkelijk, ofwel waagden ze
zich gewoon niet aan een beest uit deze
categorie…

Er was één stem voor een NNoooorrddssee
SSttoorrmmvvooggeell Fulmarus glacialis. De brede
snavelbasis zou dit inderdaad kunnen insi-
nueren. Een Noordse Stormvogel (zelfs een
van de donkere fase) vertoont echter nooit
dergelijke bruine tekening op de bovenvleu-
gel. Ook de zwarte toppen op de onderzijde
van de handpennen zijn niet aanwezig bij
die soort.
Een eerste winter KKlleeiinnee  BBuurrggeemmeeeesstteerr
Larus glaucoides (één stem), kan uitgesloten
worden door 1. De donkere toppen van de
handpennen (zijn steeds zuiver wit bij de
twee burgemeesters) 2. de te zwarte teke-
ning op de schouderveren (net zichtbaar
achter de kop), die is bruiner bij burgemees-
ters en 3. de te opvallende witte, onderbro-
ken  oogring (is zeer onopvallend en meer
beige bij burgemeesters). Bovendien zou
een eerste winter Kleine Burgemeester
steeds (melk-met-koffie) bruine tekening
vertonen op de ondervleugeldekveren.
Bij een GGrroottee  MMaanntteellmmeeeeuuww L. marinus (één
stem) zou de snavel nog forser zijn. Bij die
soort is (in eerste winterkleed) de kop vrij-
wel het witste deel van de vogel.
Belangrijker is dat de ondervleugel bij die
soort niet wit is, maar bruin ‘gemarmerd’, de
geïsoleerde donkere handpentoppen zou-
den dan ook niet zo tot uiting komen (eer-
der een donkere ‘wig’ over de buitenste
handpennen). Op de raadselfoto zien we dat

RAADSELFOTO 12 Natuur.oriolus
68(3): 179 179

Zwartkopmeeuw Larus melanocephalus, Bredene 13 augustus 2001 (Foto: Geert Spanoghe)

de grote dekveren op de bovenvleugel een
ongetekend grijs paneel vormen, een Grote
Mantelmeeuw heeft dat niet.
Bij KKlleeiinnee  MMaanntteell- L fuscus, ZZiillvveerr- L. argen-
tatus en GGeeeellppoooottmmeeeeuuww L. michahellis
(resp. twee, drie en één stem) is de snavel
minder fors maar overigens gelden grosso
modo dezelfde verschillen als bij Grote
Mantelmeeuw.
Een juveniele LLaacchhsstteerrnn Gelochelidon niloti-
ca is op gebied van kop- en ondervleugelte-
kening een aardige zet (één stem) maar die
soort heeft nooit een dergelijke contrastrij-
ke tekening op bovenvleugel en schouder-
veren.
Een juveniele SSttoorrmmmmeeeeuuww L. canus (één
stem) komt behoorlijk overeen met hetgeen
we zien op de foto. Het lijkt inderdaad een
middelgrote meeuw te zijn met stevige sna-
vel met lichte basis, ook de wat wazige kop-

bevlekking en het duidelijk schouderveerpa-
troon komt daarmee overeen. De weerleg-
ging vinden we echter in de ondervleugel,
die is nooit wit bij een juveniele/eerste win-
ter Stormmeeuw. Bijgevolg zijn de toppen
nooit zo contrasterend zwart.
Al die kenmerken passen enkel op een
ZZwwaarrttkkooppmmeeeeuuww L. melanocepohalus. Nu
zien we ook waar de opvallende, onderbro-
ken oogring naar verwijst. Het grijze vleu-
gelpaneel op de grote dekveren zou bij de
volledig zichtbare bovenvleugel nog veel
beter opvallen dan nu het geval is.

Twaalf van de vierentwintig deelnemers
hadden het bij het juiste eind. Uit de geluk-
kigen trokken we JJeellllee  DDeevvaalleezz als winnaar
van de boekenbon van 25 euro.

RRAAAADDSSEELLFFOOTTOO  1122

De inzendingen voor Raadselfoto 12
kunnen gemaild worden naar
gerald.driessens@pandora.be, of per
post naar Gerald Driessens,
Pastoriestraat 16, B- 2500 Lier.

Veel geluk.
Gerald Driessens



VVeerrwwaacchhtt  !!
PPuubblliiccaattiieess  vvaann  CChhrriissttoopphheerr  HHeellmm  PPuubblliisshheerrss

* Flight Identification of European Seabirds; Blomdahl A., Breife B. en Holmström N.
320 p, 23,4 x 15,6 cm, 650 tekeningen in kleur, zachte kaft, verwacht ongeveer in september 
Bestelcode: VOGEUR0557, geschatte prijs: 44.39 euro, ledenprijs: 39.95 euro

* Birds and Light; Jonsson L.
deels autobiografie, deels exploratie van zijn techniek met kleurtekeningen
224 p, 30x28 cm, harde kaft, verwacht ongeveer in oktober
Bestelcode: VOGEUR0558, geschatte prijs: 62.17 euro, ledenprijs: 55.95 euro

* Gulls of Europe, Asia & North America; Olsen
K.M. en Larsson H
560 p., 24 x 17 cm, 96 kleurplaten en 800 teke-
ningen in kleur, harde kaft, verwacht ongeveer in
november
Bestelcode: VOGEUR0559, geschatte prijs: 79.93,
ledenprijs: 71.94

* Pipits & Wagtails of Europe, Asia & North America; Alström P., Mild K. en
Zetterström B.
448 p., 24 x 17 cm, 30 platen in kleur, 240 kleurfoto’s en 35 kaartjes, harde kaft,
verwacht ongeveer in november
Bestelcode: VOGEUR0600, geschatte prijs: 71.05 euro, ledenprijs: 63.95 euro

NIEUWS UIT DE BOEKHANDELNatuur.oriolus
68(3): 180180

Video Vogels in Nederland: onze meeuwen en
sterns
Bestelcode: ALLVID028: 30.52 euro, ledenprijs:
27.47 euro

* 2- delige Video Gulls, a video guide to the Gulls
of Europe, Asia & North America; narrated by
Oddie B.
Bestelcode: ALLVID022: 44.60 euro, ledenprijs:
40.14 euro

* Gulls a guide to identifcation; Grant P.J., 1986, T
& AD Poyser
Bestelcode: VOGEUR0127: 46.10 euro, ledenprijs:
41.49 euro

* Enkele exemplaren in voorraad in de winkel: op
bestelling, levertermijn ongeveer 1 maand

Where to watch birds in France; La Ligue Française
pour la Protection des Oiseaux, 2002, Christopher
Helm Publishers
Bestelcode: VOGEUR0188: 26.62 euro, ledenprijs
23.96 euro



Losse waarnemingen gevraagd,

einde atlasinventarisaties in zicht!

Zoals je misschien al vernomen hebt, was dit jaar het laatste

inventarisatiejaar in het kader van de nieuwe Vlaamse broedvogelatlas. Vele

‘vaste’ vrijwilligers trokken weer op pad om over heel Vlaanderen broedvogels te

inventariseren. Dit alles om de uiteindelijke atlas zo volledig mogelijk te maken.

Uiteraard ontsnappen er hier en daar soorten aan de aandacht: zeldzamere

soorten, moeilijk te inventariseren soorten (nachtroofvogels, rallen enz…), je kan

nu eenmaal niet alles ontdekken!

De vorige jaren kwam er massaal reactie op de oproep tot het invullen van

het ‘formulier losse waarnemingen’. Ook dit jaar vragen we om dit formulier in te

vullen, maar we leggen nu de nadruk op de schaarse, zeldzamere en/of moeilijker

te inventariseren soorten.

Heb je dus nog gegevens omtrent deze soorten (ruwweg alle in het vet

gedrukte soorten op bijgevoegd formulier, maar bijv. ook Houtsnip e.d.) in de

periode 2000-2002 en heb je deze nog niet doorgegeven in het kader van de atlas,

doe het dan nu, de finale atlas kan er alleen maar completer en dus beter door

worden!

Alvast bedankt!

Glenn

Glenn Vermeersch

Instituut voor Natuurbehoud

Kliniekstraat 25

1070 Brussel
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