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Eerste Dunbekmeeuw Larus genei
voor België, de kroniek van een
aangekondigde komst
GUIDO ORBIE

Dunbekmeeuwen Larus genei, Zwin, Knokke
(Foto: Patrick Beirens)
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DDiinnssddaagg  99//0055//0066  ((1144..0000  uu))  ––  ZZwwiinn  
De Mergus-site (Vogelwerkgroep Noord-West-
Vlaanderen) had ons gewaarschuwd want even
over de grens waren 2 Dunbekmeeuwen luttele
dagen voordien geenszins ontsnapt aan vogelkij-
kende blikken in de ‘ Blikken ‘(een nieuw natuur-
ontwikkelingsproject halverwege tussen
Oostburg en telpost Breskens, Nl.).
Overigens was er her en der in W.-Europa al mel-
ding gemaakt van rondzwervende Dunbek-
meeuwen en gezien een verwittigd vogelaar er
twee waard is….
In de regio Brugge is de keuze ruim: Voorhaven,
Achterhaven, de Fonteintjes, Uitkerkse polders en
last but not least : het Zwin (Knokke). Ondanks
de talloze bezoekers is hier vaak meer te zien dan
de modale vogelaar denkt en bij wijlen zijn er
interessante gasten, vooral tijdens de trekperio-
des.
Je kijkt in deze periode elke vogel aan : Kanoeten

Calidris canutus, Krombekstrandlopers Calidris
ferruginea, Bonte strandlopers Calidris alpina,
Groenpootruiters Tringa nebularia, Oeverlopers
Actitis hypoleucos en Regenwulpen Numenius
phaeopus… De Kokmeeuwen Larus ridibundus ,
net als andere meeuwensoorten en sternen
inclusief de Zwartkopmeeuw Larus melanoce-
phalus en de Zilvermeeuw Larus argentatus zijn
er schaars geworden.
Als je dan opeens zo’n hoogslanke elegante sier-
lijk op het water drijvende meeuw in het oog
krijgt weet je dat het raak is. Het beestje zat heel
dichtbij, typisch met lange hals als vanuit de
hoogte het wateroppervlak kieskeurig bespie-
dend. En plots waren ze met twee, het tweede
exemplaar rustte uit op een strandje aan de over-
zijde van de plas en bleek zelfs geringd. Het ging
hierbij om adulte vogels. Zwinconservator Kris
Struyf en Zwingids Raymond Deman werden
erbij gehaald, maar waren niet vertrouwd met
deze soort. Een eerste digitale foto zou het
bewijsstuk worden. Ex-conservator Guido
Burggraeve bleek onbereikbaar en meteen wer-
den Johan Debuck en Mergus-man Frank De
Scheemaeker verwittigd. Minuten later wist
vogelminnend Vlaanderen van de nieuwe soort
en zou het Zwin een influx van ‘vogelaars’ bele-
ven. Johan Debuck, een vriend-vogelaar uit
Knokke-Heist die al wel ervaring had met de
soort, kon als eerste de waarneming van beide
vogels bevestigen.
Mij is de soort al lang bekend, o.m. uit Turkije en
van mijn jaarlijkse Doñana-trips in oktober, dit
jaar nog van een voorjaarsbezoek aan Marokko
en van een Sénégal-trip in 2005 met bezoek aan

‘Lîle aux oiseaux’ (grens Gambia – Sénégal) waar
de soort massaal broedt. Beste observatieplek in
Zuid-Spanje : de salinas van Algaida in ‘El Brazo
del Este’ (> 40 ex. in okt. 2005).
De vogel is heel herkenbaar: ietwat groter dan
Kokmeeuw maar met witte koptekening in
zomerkleed, fijnere en mooi rode snavel en met
een heel slank silhouet. Elegant en sierlijk, maar
vooral het foerageergedrag zoals hierboven aan-
gehaald is kenmerkend. De Dunbekmeeuw ligt
‘hoger’ op het water dan de Kokmeeuw (cfr.
Dwergmeeuw Larus minutus) maar heeft een
sierlijk ‘langhals-achtig’ , actief en kieskeurig pik-
gedrag. Even opvallend is het platte voorhoofd ,
wat het uitgerokken van hals en kop nog accen-
tueert. Op het strandje viel eveneens de ietwat
langere pootlengte op (in vgl. met de
Kokmeeuw). Dit ex. droeg een groene kleurring
met code PDS en was geringd in de Bouches du
Rhône (Camargue).
Ook op 10/05 waren de vogels present maar op
11/05 bleek nog slechts 1 ex. aanwezig tot ca.
10.50u toen de vogel bij een verstoring veroor-
zaakt door de doortocht van een Visarend
Pandion haliaetus verdween.

Dunbekmeeuw Larus genei, Zwin, Knokke
(Foto: Harry Dekinder)

Guido Orbie, Rietlaan 33, B-8200 Brugge

SSaammeennvvaattttiinngg  ––  AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé

Van 9 tot 11 mei 2006 verbleven 1 tot 2 adulte Dunbekmeeuwen
in het Zwin (West-Vlaanderen). Het betreft hier de eerste waar-
neming van deze soort in België. Ook elders in West- Europa waren
rond deze datum verschillende Dunbekmeeuwen gesignaleerd.

AA  ffiirrsstt  SSlleennddeerr--BBiilllleedd  GGuullll  LLaarruuss  ggeenneeii ffoorr  FFllaannddeerrss  //  BBeellggiiuumm,,  tthhee
ssttoorryy  ooff  aann  aannttiicciippaatteedd  aarrrriivvaall..  
From 9 till 11 May 2006, 1 – 2 adult Slender-Billed Gulls lingered
in het Zwin (West Flanders). It is the first occurence of this spe-

cies in Belgium. Around the same time, several Slender-Billed
Gulls were also observed elsewhere in Western Europe.

UUnnee  pprreemmiièèrree  mmeennttiioonn  ddee  GGooééllaanndd  rraaiilllleeuurr  LLaarruuss  ggeenneeii ppoouurr  llaa
FFllaannddrree//BBeellggiiqquuee,,  llaa  cchhrroonniiqquuee dd''uunnee  aarrrriivvééee  aannnnoonnccééee
Du 9 au 11 mai 2006, 1 à 2 Goélands railleurs adultes ont séjourné
dans Le Zwin (Flandre-Occidentale).  Il s'agit de la première obser-
vation de cette espèce en Belgique.  Ailleurs en Europe d'autres
Goélands railleurs ont été signalés à cette époque.

[MS Ontvangen 14 jun 2006, aanvaard 21 jun 2006]
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