
 
 
Vogelnieuws van het Forteiland 5 
 
Broedtijd meeuwen aangebroken. 
 
 
Het zal een ieder wel opgevallen zijn dat de Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen weer 
volop aanwezig zijn op het eiland. Dit gebeurt echter niet ineens. Vanaf eind januari als het 
rustig en zonnig weer is komen de eerste Zilvermeeuwen al weer de kolonie inspecteren. 
Naarmate de tijd vordert blijven ze langer in de kolonie. Maar is het ineens slechter weer dan 
kunnen ze weer een tijdje afwezig zijn. Vanaf eind februari zie je ze dan weer wat langer in de 
kolonie verschijnen en dan kunnen zich tegenwoordig ook de eerste Kleine Mantelmeeuwen 
melden. Vanaf maart begint het allemaal wat serieuzer te worden en kunnen al honderden 
meeuwen worden aangetroffen. Ze zijn dan nog wel schuchter en zitten bij de geringste 
verstoring met zijn allen op het water voor het eiland.  De aantallen nemen vanaf dan toe tot 
de gehele broedvogelpopulatie eind maart/begin april is aangekomen. In maart en april 
gebeurt veel bij de meeuwen. Oude territoria worden ingenomen en de paarband wordt 
hersteld. Immers niet alle paren overwinteren in dezelfde gebieden en de meesten zien elkaar 
dan ook weer voor het eerst al ze de kolonie weer gaan bezetten. Dit weten we o.a. door het 
kleurringonderzoek op het Forteiland. Ook zullen jonge meeuwen proberen een territorium te 
veroveren in de kolonie, wat niet zonder slag of stoot gaat. Hier geldt de recht van de sterkste! 
Ook zullen sommige vogels op zoek moeten gaan naar een nieuwe partner omdat deze de 
winterperiode niet overleeft heeft. Zoals gezegd er gebeurt veel en die zaken moeten in alle 
rust kunnen worden gedaan. 
 
 

 



Dit is dan ook de rede dat het westelijk deel van het Forteiland wordt afgezet met een touw, 
waarop ook de info hangt dat het gebied verboden terrein is voor een ieder. En dit hangt er 
niet voor niets! Mocht er toch in het gebied iets ondernomen worden dan wordt dat in overleg 
gedaan, zodat de meeuwen niet onnodig verstoord worden. 
Wij als onderzoekers realiseren ons ook terdege dat verstoring door ons zo min mogelijk moet 
plaats vinden. Maar als we iets willen weten over de meeuwen, bijvoorbeeld ontwikkeling van 
het aantal, wat eten ze, conditie broedvogels, griepvirusonderzoek, het ringen van de vogels 
om ze te kunnen volgen, enz… zullen we ook in het terrein bezig moeten zijn, maar wel met 
de meeste zorgvuldigheid. De genoemde items worden in meerdere kolonies, zowel nationaal 
als internationaal verzameld. Tussen onderzoekers is contact en uitwisseling van de gegevens. 
Zodoende hebben we een overzicht van veranderingen, zowel positief als negatief. Die 
kunnen dan weer gebruikt worden om onder andere bepaalde trends of plotselinge 
veranderingen in gedrag te verklaren.  
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