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Inleiding
Het Forteiland is één van de laatste plekken in Zuid-Kennemerland waar Kleine
Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen in een natuurlijke habitat kunnen broeden. Buiten het
Forteiland wordt in Zuid-Kennemerland door beide soorten nu met name gebroed op daken
van industrieterreinen (o.a. IJmuiden, Haarlem) en op daken van woonhuizen (o.a. IJmuiden,
Haarlem en Zandvoort). Het broeden in de duinen, alwaar de soorten van oudsher hun
kolonies hadden, is verleden tijd door o.a. het verschijnen van de Vos. In IJmuiden is een
aantal jaren geleden een grote kolonie verdwenen op een landtong van het Middensluiseiland
omdat uit nautische overwegingen dit ‘eiland’ is afgegraven.
Reden genoeg om het Forteiland voor beide soorten te blijven behouden. In dit kader zijn dan
ook met de beheerder afspraken gemaakt voor het ‘beheer’ van de kolonie tijdens de broedtijd
(Cottaar & Verbeek 2010). Helaas is er dit jaar op dit punt een behoorlijk dispuut ontstaan
tijdens het broedseizoen in 2010. Hier wordt in dit verslag niet verder ingegaan, maar wordt
verwezen naar een apart verslag over de waarnemingen die zich tijdens de verstoring in het
broedseizoen van 2010 hebben voorgedaan (Cottaar & Verbeek, in voorbereiding).
Dit verslag geeft een eerste overzicht van onze onderzoeksactiviteiten gedurende het
broedseizoen in 2010 en enkele resultaten.

Onderzoek 2010
Het onderzoeksjaar begon al in de laatste dagen van februari, na de koudeperiode. Bij goed
weer keren de eerste Zilvermeeuwen al weer vroeg in het jaar terug in de kolonie. In de loop
van maart beginnen de eerste Kleine Mantelmeeuwen in de kolonie te verschijnen. Grote
aantallen kwamen dit jaar in de eerste weken van april aan, gevolgd door een tweede golf in
de loop van eind april. April is dus een belangrijke maand in de vestigingsperiode. Vanaf de
eerste aankomst wordt geprobeerd zoveel mogelijk gekleurringde meeuwen af te lezen.
Hierdoor ontstaat een beeld van de aankomst van de vogels die we de afgelopen jaren als
broedvogel hebben gekleurringd. Hierdoor kunnen we onder andere het
overlevingspercentage van jaar op jaar vast stellen. Tevens kunnen we vastleggen welke
vogels plaatstrouw zijn aan hun broedgebied. Tijdens het aflezen worden dan ook zoveel
mogelijk waarnemingen verzameld die bevestigen of de vogel broedt en of deze succesvol is.
In april en mei werden zes bezoeken aan het Forteiland gebracht om zoveel mogelijk
gekleurringde meeuwen af te lezen en om broedvogels op het nest te vangen. Totaal werden
tijdens deze zes bezoeken 402 kleurring aflezingen gedaan. Het vangwerk, met behulp van
inloopkooien over het nest, gebeurde met name op de zuidkant van het eiland. Immers deze
vogels kunnen we zonder verstoring goed volgen vanaf de vaste wal (onder ander vanaf het
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terrein naast het Semafoor). Vanaf de vaste wal worden wekelijks meerder malen
waarnemingen verzameld aan gekleurringde meeuwen op het Forteiland om zodoende
gedragingen vast te leggen. Op 17 mei werd het hele Forteiland geteld op nesten, behoudens
de moeilijk toegankelijke delen waarvan het aantal werd geschat. Totaal werden 1176 nesten
aangetroffen, zie tabel 1. Dit betrof 1004 Kleine Mantelmeeuwen en 172 Zilvermeeuwen. Het
aantal per soort werd bepaald aan de hand van verschillende tellingen van adulte vogels op het
Forteiland op verschillende tijdstippen van de dag gedurende het broedseizoen. Rond eind
juni en begin juli werden nog twee bezoeken aan het eiland gebracht om kuikens te
kleurringen. In juli en augustus proberen we zoveel mogelijk waarnemingen te verzamelen
van vliegvlug geworden kuikens, om zodoende een indicatie te krijgen van het uitvliegsucces.
Onder normale omstandigheden is het Forteiland rond eind augustus weer door de
broedvogels verlaten en kunnen vogels met uitgevlogen jongen in de havens en op het strand
worden aangetroffen.
De broedvogelgegevens worden doorgegeven aan SOVON Vogelonderzoek i.v.m. met het
overzicht van het aantal broedparen van Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuw in
Nederland (zie o.a. van Dijk et al 2010).

Tabel 1. IJmuiden, Forteiland, nestentelling op 17 mei 2010
Inhoud nest

Aantal

1 ei
2 ei
3 ei
4 ei
5 ei
1 ei, 1 kuiken
1 ei, 2 kuikens
2 ei, 1 kuiken
1 kuiken
2 kuikens
3 kuikens
leeg, uitgelopen
leeg, reden?
inhoud onbekend

63
180
793
4
0
1
1
0
0
0
0
0
67
67

Totaal

1176

Kleurringonderzoek
Een overzicht van het totaal aantal gekleurringde meeuwen in de afgelopen drie jaren wordt
gegeven in tabel 2. Het doel van het kleurringen met een individueel herkenbare code is onder
andere om inzicht te krijgen in de verspreiding door het jaar heen; waar hangen ze uit in de
zomer, tijdens de broedtijd (i.e. waar foerageren ze), waar overwinteren ze, waar worden ze
gezien tijdens de voorjaars- en najaarstrek. Bij de als kuiken geringde vogels gaat het ook om
een idee te krijgen waar ze verblijven tijdens hun eerste levensjaren, omdat de meeste zich in
die jaren niet laten zien in de kolonie. Na die ‘jeugd’ jaren is het interessant om een idee te
krijgen hoeveel vogels die eerste jaren overleeft hebben en vast te leggen welke plaatstrouw
zijn, i.e. weer gaan broeden in IJmuiden en wie niet.
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In 2010 werden in mei 26 Kleine Mantelmeeuwen en 20 Zilvermeeuwen op het nest gevangen
en voorzien van kleurringen. Tevens werden van deze vogels biometrische gegevens
verzameld (vleugellengte, lengte van tarsus (loopbeen), lengte kop + snavel, lengte snavel en
hoogte snavel) en werd het gewicht bepaald. Met deze gegevens kan onder andere het
geslacht en de conditie van de vogel worden bepaald. Op 28 juni en 4 juli werden 59 kuikens
voorzien van een kleurring (51 Kleine Mantelmeeuwen en 8 Zilvermeeuwen). Buiten de
kleurring krijgen alle vogels ook een metalen ring van het Vogeltrekstation.
Tabel 2. Aantal gekleurringde meeuwen per soort en leeftijd,
Forteiland IJmuiden, 2008-2010
jaar
Kleine Mantelmeeuw
2008
Kleine Mantelmeeuw
2009
Kleine Mantelmeeuw
2010
Subtotaal

adult
43
54
26
123

kuiken
16
32
51
99

totaal
59
86
77
222

2008
2009
2010

0
1
0
1

0
0
0
0

0
1
0
1

2008
2009
2010
Subtotaal

13
19
20
52

19
10
8
37

32
29
28
89

Totaal

176

136

312

Geelpootmeeuw
Geelpootmeeuw
Geelpootmeeuw
Subtotaal
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw

In 2010 werden geen vogels broedend of in de kolonie aangetroffen die door ons zelf als
kuiken waren gekleurringd op het Forteiland. Er werden wel enkele andere gekleurringde
vogels aangetroffen, die niet op het Forteiland waren geringd. Als eerste vermelden we de
aanwezigheid van de Texelse ‘old lady’ YJG= (nu Y.AJP), die helaas zonder succes gebroed
heeft. Deze Zilvermeeuw is op 6 juli 1987 als kuiken geringd in de Westerduinen, Texel.
Vermeldenswaard is de aanwezigheid van een in Engeland gekleurringde Kleine
Mantelmeeuw (rood RWN, geringd als kuiken op 16 juli 2005 te Orfordness) die zich
territoriaal gedroeg tijdens de broedtijd, maar waarvan we niet konden bevestigen of zij
broedde. Verder werden verschillende Kleine Mantelmeeuwen broedend aangetroffen die als
kuiken waren geringd op de Maasvlakte en Europoort. Interessant was de waarneming van
een Kleine Mantelmeeuw met kleurringen W3RS. Dit mannetje is door ons op 25 juni 1996
als kuiken geringd op de IJbunker in IJmuiden en was daar jaren lang broedvogel. Deze vogel
broedde dit jaar met een gekleurringde partner op het Forteiland. Een op het nest gevangen
Zilvermeeuw droeg reeds een metalen ring en is als kuiken geringd op de IJbunker in
IJmuiden op 14 juli 1991. Een andere geringde Kleine Mantelmeeuw die op het nest gevangen
werd is als kuiken geringd op 5 juli 1999 op het Middensluiseiland. Dit is tevens een
belangrijke vogel want zij blijkt de partner te zijn van de Geelpootmeeuw, welke reeds het
afgelopen jaar was voorzien van een kleurring. Tenslotte werd nog een gekleurringde vogel
van Europoort op het nest gevangen. Helaas ontbreken hiervan de ringgegevens.
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Regelmatig worden vogels gezien van andere kleurring projecten in binnen- en buitenland,
maar werd broeden of territoriaal gedrag hiervan niet vastgesteld. Dit waren meest jonge
vogels die kwamen ‘buurten’.
Van de in 2008 op het nest gevangen en gekleurringde Kleine Mantelmeeuwen (43) werden er
in 2009 36 (84%) en in 2010 34 (79%) teruggezien in de kolonie. Van de in 2009 geringde
(54) werden er 50 (93%) teruggezien in de kolonie. Van de in 2008 op het nest gevangen en
gekleurringde Zilvermeeuwen (13) werden in 2009 12 (92%) en in 2010 8 (62%) in de
kolonie gezien. Van de in 2009 geringde Zilvers (19) werden er 16 (84%) terug gezien. Er
zijn nog meer gekleurringde Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen in leven maar die zijn
niet waargenomen in de kolonie. Oftewel zijn ze niet gaan broeden, ‘ontsnapt’ aan de aflezers
in de kolonie of zijn elders gaan broeden.
Discussie
Met 1176 nesten/territoria werden in 2010 wederom hogere aantallen vastgesteld dan het jaar
ervoor (zie tabel 3). De groei is er echter duidelijk uit. De toename in 2007, 2008 en 2009 was
bij de Kleine Mantelmeeuw respectievelijk 236, 393 en 255 paar, terwijl dat in 2010 maar 61
paar was. Bij de Zilvermeeuw was dat respectievelijk -6, 10 en 42 paar en in 2010 19 paar. Bij
deze soort gaat het duidelijk om kleinere aantallen. Het gebied waar de meeuwen broeden
begint langzaam maar zeker vol te raken. Er zijn echter nog wel aan aantal plekken in de
kolonie waar de dichtheid nog niet zo hoog is, zodat een toename van het aantal aldaar nog te
verwachten valt.
Tabel 3. IJmuiden, Forteiland, aantal broedparen Kleine
Mantelmeeuw en Zilvermeeuw 2000-2010
1200

Aantal

1000
800

Kleine Mantelmeeuw

600

Zilvermeeuw

400
200
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jaar

Uit de vele waarnemingen in 2010 en eerdere jaren blijkt duidelijk dat de periode 1 april – 1
september een zeer belangrijke periode is voor de vestiging, het broeden en grootbrengen van
de kuikens. Tijdens de vestigingsperiode in april worden oude territoria opnieuw in gebruik
genomen en worden door jonge vogels nieuwe territoria in bezit genomen. In deze tijd wordt
dus veel tijd besteed door de vogels om ‘hun’ plekje in de kolonie veilig te stellen. Tevens
word ook begonnen met het werken aan de paarband (paringen) en kunnen de eerste kuiltjes
al gedraaid worden en gaan ze ‘proef’ zitten. 2010 was wat betreft de vestiging wel een
opvallend jaar omdat, en niet alleen in IJmuiden maar ook in andere kolonies langs de
Nederlandse kust, de aankomst van met name Kleine Mantelmeeuwen een week tot 10 dagen
later was dan normaal. Mogelijk was dit een gevolg van de koude winter. Deze tijd werd
echter in het broedseizoen weer ingehaald doordat er minder tijd werd gebruikt voor het
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(her)vestigen in de kolonie. Tijdens een bezoek aan het eiland op 26 april werden minimaal
21 nesten met eieren gevonden. In de eerste week van mei werd massaal begonnen met
leggen. Rond half mei werden de eerste kuikens in de nesten aangetroffen. De eerste
vliegvlugge jongen werden eind juni gezien, maar rond die tijd werden ook nog enkele nesten
met eieren en kleine kuikens aangetroffen. Uit kleurring waarnemingen van dit en afgelopen
jaren blijkt duidelijk dat vliegvlugge jongen tot ver in augustus nog regelmatig het territorium
van hun ouders opzoeken om gevoerd te worden. Augustus is dus nog een belangrijke maand
tijdens het uitvliegen en groot brengen van de jongen.
Van de overige soorten was met name de Scholekster nadrukkelijk aanwezig met 4 paar (3
nesten gevonden). Er werden met succes enkele jongen groot gebracht. In tegenstelling tot het
afgelopen jaar (Cottaar & Verbeek 2009) werden geen nesten gevonden van Stormmeeuwen,
wel was één paar steeds aanwezig. Zowel van Nijlgans als Wilde Eend werd een nest
gevonden. Qua zangvogels was het dit jaar niet veel. In de broedtijd werden alleen Witte
Kwikstaart, Heggenmus en Grasmus regelmatig gezien en gehoord.
Dankwoord
Leen de Jager (beheerder van het Forteiland) van de Stichting Forteiland wordt bedankt voor
de goede samenwerking. Door deze samenwerking kregen wij weer de ruimte om ons
meeuwenonderzoek voort te zetten. Dit hield in dat we naar en van het Forteiland werden
gebracht, we altijd weer werden ontvangen met koffie en we een advies konden neerleggen
(Cottaar & Verbeek 2010a) om in overleg de natuurwaarden zo goed mogelijk te kunnen
beschermen. Rick Slabbers (PBN) voor overleg en goede samenwerking. Ruud Altenburg
vergezelde ons op 17 juni om met name gekleurringde vogels af te lezen en het aantal nesten
te tellen. Fokke Zaagsma van de IJmuider Courant vergezelde ons eind mei voor een artikel in
de krant. Kees Camphuysen (NIOZ) voor het gebruik van de kleurringen en de ‘life-historys’
die hij verzorgt en ‘last but not least’ een woord van dank aan al die aflezers (zowel in
binnen- als buitenland) die ‘onze’ gekleurringde meeuwen aflezen en doorgeven.
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