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Half januari komen als eerste de Zilvermeeuwen weer naar het Forteiland om deze te 

verkennen voor het komende broedseizoen. Dat lijkt vroeg, maar dat is een normaal 

verschijnsel voor deze soort. In de loop van januari, februari en maart duren deze bezoeken 

steeds langer en word steeds fanatieker een plek in de kolonie verdedigd. Dat wil niet zeggen 

dat deze plek behouden kan en zal worden. Jonge Zilvermeeuwen die voor het eerst in de 

kolonie verschijnen om een plek te veroveren zullen het hard te verduren krijgen tussen alle 

paren die al jaren een vast territorium hebben. De meeste paren komen immers terug naar hun 

territorium van het afgelopen jaar. Het is dus niet vanzelfsprekend dat de ‘jongelingen’ een 

plek zullen veroveren en dit jaar een broedpoging zullen ondernemen. Buiten dat zullen in de 

loop van maart de nodige Kleine Mantelmeeuwen uit hun overwinteringsgebied (zuidwest 

Frankrijk, Iberisch schiereiland en noordwest-Afrika) aankomen in de kolonie en hun 

territorium opeisen. Jonge meeuwen die zich dus in een bestaande kolonie willen vestigen 

zullen hun uiterste best moeten doen om een plek te veroveren. Lukt dat niet dan zal volgend 

jaar weer een poging ondernomen worden met de ervaring die ze nu hebben opgedaan.  

 

 

 
 

Kleine Mantelmeeuw, Forteiland 2 juni 2014. Foto Maarten van Kleinwee. 

 

 

 

 



 

Dit voorjaar kwamen de Zilvermeeuwen rond de verwachte tijd, rond half januari, in de 

kolonie. De Kleine Mantelmeeuwen waren echter vroeger ten opzichte van de afgelopen 

jaren. Al vanaf half februari melden zich de eerste exemplaren in de kolonie. Het door ons  

jaar na jaar volgen van deze aankomst geeft ons inzicht in veranderingen in hun 

aankomstpatroon. Deze steeds vroegere aankomst van Kleine Mantelmeeuwen kan mogelijk 

van invloed zijn op het aantal Zilvermeeuwen die uiteindelijk gaan broeden. Het is namelijk 

bekend dat Kleine Mantelmeeuwen Zilvermeeuwen kunnen overheersen in gevechten om een 

territorium en dat deze dus uiteindelijk het onderspit delven ten gunste van de Kleine 

Mantelmeeuwen. De tellingen later in het broedseizoen van het aantal nesten en het aantal 

aanwezige Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen zullen uiteindelijk uitwijzen hoe de vestiging 

zich dit jaar ontwikkeld heeft. Wordt vervolgd! 

 

Ondertussen is het voorjaar aangebroken en wordt het Forteiland ook bezocht door andere 

broedvogels. Scholeksters, Bergeenden, Wilde Eenden en Nijlganzen beginnen ook te zoeken 

naar een plekje om te broeden. Opvallend zijn de 7 Patrijzen die al een tijdje rondhangen op 

het eiland. De 3 haantjes en 4 hennetjes weten zich vooralsnog goed staande te houden tussen 

de meeuwen. Op 21 maart liepen 2 Zwartbuikrotganzen op het eiland te foerageren. Dit zijn 

niet alledaagse bezoekers. Deze ganzen zijn op weg van hun overwinteringsgebieden in 

zuidwest Frankrijk en Engeland naar het Waddengebied. Aldaar zullen zij zich massaal 

verzamelen en klaar maken voor hun vertrek (rond 20-25 mei) naar de broedgebieden in 

noord Siberië. Verder was een opvallende aanwezige rond het eiland de Zeehond, welke 

regelmatig werd aangetroffen rond het eiland en af en toe op een zandplaatje aan de noordkant 

van het eiland rust.  
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