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Inleiding
Voor het 12e jaar in successie werd op het Forteiland onderzoek gedaan aan Kleine
Mantelmeeuwen, Zilvermeeuwen en Scholeksters. Hierdoor is al een zeer waardevolle reeks
aan gegevens verzameld. Dit soort reeksen zijn belangrijk omdat ze bijtijds veranderingen
kunnen vastleggen, in o.a. succes, voorkomen en aantal.
Het broedterrein (op het westelijke deel van het eiland werd op 30 maart) voor de meeuwen
afgezet. Deze afzetting duurde tot en met het laatste weekend van augustus. Dat het van
belang is om het terrein zo lang af te zetten werd ook dit jaar weer duidelijk. Gedurende de
maand augustus werden meerdere waarnemingen gedaan van vliegvlugge juveniele meeuwen
die het territorium van hun ouders nog bezochten en daar werden gevoerd. Scholeksters
broeden over het gehele eiland en hun nesten buiten de afrastering werden gemerkt.
Dit onderzoeksjaar werd een nieuw onderzoek opgestart op het eiland. Voor het eerste werden
in onze kolonie adulte en juveniele Kleine Mantelmeeuwen voorzien van een zender. De
onderzoeksitems van de afgelopen jaren werden voorgezet.
Het weer liet zich weer in alle uiterste vormen zien en dat zal ongetwijfeld zijn invloed
hebben gehad op het broedsucces van de meeuwen. Rond 4-5 en 5-6 juni was er een felle
frontpassage waardoor het KNMI zelfs code oranje afgaf. Dit werd op 8 juni gevolgd door
een stormachtige zuidwester met veel buien die de hele dag aanhielden en op 26 juli hadden
we dan zowaar weer een hittegolf te pakken.

Foto voorpagina: RB-CNLC is één van de 5 Scholeksters die in het seizoen 2019 zijn geringd.

Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw
De transecttellingen, tellingen van transecten in de kolonie om het aantal nesten te tellen,
gaven ook dit jaar weer een goede indicatie wanneer de eileg van beide meeuwensoorten op
gang komt. In vergelijking met afgelopen jaar was hieruit ook duidelijk te zien dat de eileg
later op gang kwam. Tabel 1 geeft een overzicht van de gevonden nesten tijdens de
transecttellingen.
Tabel 1. Trajectentelling op nesten met inhoud.
IJmuiden, Forteiland 2019
Totaal
Traject 1 - Centrum (noord puinhelling)

23-apr
29-apr
6-mei

Leeg nest
32
55
31

1 ei
0
6
15

2 ei
0
2
19

3 ei
0
2
11

4 ei
0
0
0

32
65
76

2 ei
0
4
15

3 ei
0
2
36

4 ei
0
0
0

40
115
101

Traject 2 - Noord (west Heli-dek)

23-apr
29-apr
6-mei

Leeg nest
39
94
27

1 ei
1
15
23

Nestentelling vond plaats op 17 mei. Het gevonden aantal kwam vrijwel overeen met die van
2018 alleen was het aantal Zilvermeeuwen weer wat afgenomen.
Het eerste ei van een Kleine Mantelmeeuw werd op 23 april gevonden en die van de
Zilvermeeuw volgde een paar dagen later. Op 23 mei werden de eerste kuikens van Kleine
Mantelmeeuw gezien en op 24 mei die van een Zilvermeeuw.
Op 13 juli werden de eerste vliegvlugge juvenielen waargenomen.
Van minimaal 20 3-eilegsels per soort werden de eimaten verzameld, maar daarnaast werd
ook geprobeerd om van zoveel mogelijk gekleurringde vogels de eimaten te verzamelen.
Ook dit broedseizoen werden weer totaal 100 kleurringen aangelegd. Er werden 23 adulte
Zilvermeeuwen en 22 adulte Kleine Mantelmeeuwen op het nest gevangen en voorzien van
een metalen ringen en een kleurring met een individueel herkenbare code. Er werd zoveel
mogelijk geprobeerd om van paren waarvan maar één van vogels was gekleurringd de partner
ook te kleurringen en om vogels te vangen die alleen een metalen ring hadden (die ringen zijn
namelijk moeilijker – en soms onmogelijk – om van afstand af te lezen). Genoteerd werd
waar de vogel op het eiland werd gevangen, hoeveel eieren er aanwezig waren en of de
partner was geringd. Ook werden verschillende biometrische gegevens verzameld en het
gewicht bepaald. Van zoveel mogelijk vogels werd bloed en de punt van één van de
handpennen in de vleugel (handpen P7) verzameld voor een onderzoek van Roos Kentie
(NIOZ) naar het voedselgebruik. Voor het verzamelen van bloed en het verzamelen van de
punt van P7 was een cursus gevolgd en waren we gecertificeerd. Als laatste werden van de
meeuwen foto’s gemaakt van beide zijden van de kop, de linker- en rechtervleugel (ook
onderkant) en van de het handpenpatroon.

Eind juni – begin juli werden 11 juveniele Zilvermeeuwen, 39 juveniele Kleine
Mantelmeeuwen en 3 mogelijke hybriden voorzien van een kleurring. Een aantal Kleine
Mantelmeeuwen die nog niet groot genoeg waren kregen alleen een metalen ring. Ook bij het
aanleggen gaven we de voorkeur aan juvenielen waarvan één van de ouders of beiden waren
gekleurringd.

Tabel 2. Nestentelling op 17 mei 2019
IJmuiden, Forteiland.
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

116
255
676
2
0
0
0
0
0
0
0
0
103
53

Totaal

1205

Tabel 3. Aantal meeuwenbroedparen
op het Forteiland, IJmuiden 2000-2019
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Tabel 4. Aantal meeuwen gekleurringd per soort en leeftijd.
IJmuiden, Forteiland 2008-2019.
jaar
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

adult
43
54
26
35
34
39
24
19
26
28
17
22
367

kuiken
16
32
51
52
31
32
48
54
28
39
39
39
461

totaal
59
86
77
87
65
71
72
73
54
67
56
61
828

Geelpootmeeuw hybride
Geelpootmeeuw hybride
Geelpootmeeuw hybride
Geelpootmeeuw hybride
Geelpootmeeuw hybride
Geelpootmeeuw hybride
Geelpootmeeuw hybride
Geelpootmeeuw hybride
Geelpootmeeuw hybride
Geelpootmeeuw hybride
Geelpootmeeuw hybride
Geelpootmeeuw hybride
Subtotaal

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
4

0
0
0
1
0
0
0
2
0
2
1
3
9

0
1
0
1
1
0
0
3
1
2
1
3
10

Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw
Zilvermeeuw

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Subtotaal

13
19
20
5
25
21
20
12
27
15
26
23
226

19
10
8
7
9
8
6
8
17
11
14
11
128

32
29
28
12
34
29
26
20
44
26
40
34
354

Totaal

597

598

1192

Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Subtotaal

Kleine Mantelmeeuw met kleurring Groen YBZA is in juli 2015 als kuiken in de kolonie
gekleurringd en was gedurende het hele broedseizoen aanwezig maar is waarschijnlijk niet
tot broeden gekomen.

Wederom mengpaar Zilvermeeuw x Kleine Mantelmeeuw
Ook dit broedseizoen hadden we wederom een gemengd broedpaar man Zilvermeeuw x
vrouw Kleine Mantelmeeuw. Dat het een ander paar als het broedpaar van 2017 betrof bleek
uit het feit dat beide vogels niet waren gekleurringd. Echter het vrouwtje Kleine
Mantelmeeuw was geringd met een metalen ring. Deze vogel werd op 20 mei op het nest
gevangen en bleek als kuiken geringd te zijn op 16 juli 2005 te Zeebrugge, België. Het paar
had een territorium in het midden van de kolonie wat met verve werd verdedigd. We konden
vaststellen dat het nest minimaal 1 ei heeft bevat wat uiteindelijk is verdwenen waardoor het
broedgeval niet succesvol was.

Geelpootmeeuw hybriden
YAHH is gepaard met Kleine Mantelmeeuw YCVS. Deze vrouw werd dit jaar op 27 mei op
het nest gevangen. Er werden 2 eieren gelegd en 2 kuikens (beide gekleurringd) vlogen met
succes uit. Opvallend was dat YAHH vorig jaar met succes broedde op de IJbunker in de
haven en dit jaar dus terugkeerde naar het territorium waar hij al jaren had gebroed.
YBAM is gepaard met Kleine Mantelmeeuw YCPL. Er werden 3 eieren gelegd. Uiteindelijk
is 1 kuiken vliegvlug geworden en gekleurringd.

YCAF is gepaard met Kleine Mantelmeeuw YCNV. Er werden 3 eieren gelegd die vrij snel
verloren zijn gegaan. Daarna is nog een vervolglegsel met 3 eieren geproduceerd welke ook
weer verloren zijn gegaan.
YBVA is gepaard met Kleine Mantelmeeuw YCTX. Deze vrouw werd dit jaar op 10 mei op
het nest gevangen. Er werden 3 eieren gelegd waarvan er 1 al vrij snel verdween. Uiteindelijk
kwam 1 kuiken uit het ei die echter na een paar dagen verdween. Ook dit paar produceerde
een nalegsel van 3 eieren welke uiteindelijk ook weer snel verdween.
YBWF is gepaard met een ongeringde vrouw Kleine Mantelmeeuw. Het nest lag op een plek
waar we geen inloopkooi konden plaatsen zodat we de vrouw niet konden vangen. Er werden
2 eieren gelegd welke verloren gingen. Vermoedelijk is er een nalegsel van 1 ei geweest.
Overigens is dit een zoon van YAHH en lag het nest op nog geen 20 meter van zijn vader!
Opvallend was dus dat 2 paren die vroeg begonnen met de eileg uiteindelijk hun legsels
verspeelden en beiden aan een nalegsel begonnen, ook weer 3 eieren. Het was al bij meer
vroege paren waargenomen dat er in die periode vrij veel predatie van eieren was en dat er
sprake was van nalegsels. Doordat dit nu ook bij gekleurringde vogels voor kwam konden we
dit dus goed vastleggen.
Opvallend detail was dat deze 5 broedgevallen op vrijwel dezelfde plek plaats vonden als in
2018, een sterk staaltje van plaatstrouw aan het territorium.

IJbunker - IJmuiden
De IJbunker in de haven van IJmuiden, waarvan we vorig jaar weer hadden bewezen dat die
volledig was bezet met broedende Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen, was ook dit jaar weer
bezet. In april en mei werden nog volop nesten aangetroffen er werden ook nog gekleurringde
meeuwen afgelezen. Echter op 24 juni werd een Vos waargenomen (zie foto) en was de
complete dakkolonie reeds gepredeerd.

Kleine Mantelmeeuwen uit IJmuiden op de voet gevolgd
Judy Shamoun-Baranes & Kees Camphuysen
20 december 2019
Dit jaar zijn we begonnen met het volgen van kleine mantelmeeuwen op IJmuiden met GPS
loggers, als onderdeel van een langlopend onderzoek onder leiding van de Universiteit van
Amsterdam en het NIOZ. Het volgwerk is ingebed in een project gefinancierd door TTWNWO met co-bijdragen van Rijkswaterstaat en Gemini windpark: "Interacties tussen vogels
en offshore windparken: drivers, consequenties en hulpmiddelen voor mitigatie". We hebben
UvA-BiTS--trackers gemonteerd op 10 volwassen meeuwen tijdens de broedfase en op 9
juveniele vogels vlak voor het uitvliegen. Het geautomatiseerde ontvangstsysteem werd in het
veld opgezet voor de duur van het broedseizoen en eind augustus verwijderd. Vanaf dat
moment ontvangen we geen volginformatie meer van de volwassene dieren, totdat ze
terugkeren naar de kolonie in het volgende broedseizoen (de loggers slaan ondertussen alle
gegevens over de wintergebieden op). De jonge dieren hebben echter, vooral gezien hun veel
lager overlevingskans en omdat ze op zijn vroegst over vier jaar weer terugkomen naar de
kolonie, een GSM-tracker bij zich en daarmee sturen het hele jaar door een paar keer per dag
gegevens over hun locatie van dat moment.
Het eerste seizoen was meteen een groot succes, we ontdekten nieuwe en kregen bevestiging
van reeds bekende foerageergebieden en we kregen een schat aan informatie over het
dagelijks leven van deze vogels. De Kleine Mantelmeeuwen uit IJmuiden bleven over het
algemeen binnen een afstand van zo’n 20 km van de kolonie en foerageerden zowel op het
land als op zee. Verschillende individuen kenden een enorme plaatstrouw, waarbij zij steeds
terugkeerden naar dezelfde plekjes. Hieronder een paar voorbeelden van vogels die veel naar
Amsterdam vlogen. Op zee werden om de 3 seconden metingen verricht om het fijne
vlieggedrag van meeuwen te bestuderen. De juvenielen bleven de eerste twee weken na het
aanbrengen van de loggers dicht bij de kolonie en vergrootten daarna geleidelijk hun bereik.
Steeds maar weer keerden de eerste tijd terug naar de kolonie. Volwassenen en jonge vogels
werden tussen half juli en eind augustus voor het laatst geregistreerd in de kolonie. Na hun
vertrek zijn de jonge dieren gevolgd tot in Marokko, Spanje, Noord-Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk en Nederland. Helaas konden de vogels die in het noorden bleven overwinteren
geen gegevens meer verzenden, omdat de batterijspanning in het regenachtige weer hier te
veel terugliep. Eén jong dier werd een paar weken na het uitvliegen dood aangetroffen op een
dak in Alphen aan de Rijn. Doodsoorzaak onbekend.
Voor meer informatie over dit project, zie http://www.uva-bits.nl/project/daily-movements-of-gullsfrom-forteiland-ijmuiden/

Enkele favoriete plekken in Amsterdam, 1 juli – 14 juli 2019. Van boven naar beneden YCVL
(logger# 5433), YBJC (5491), YCVN (5579), en YBKW (5861):

Een voorbeeld van gegevens met hoge resolutie op zee: elke 3 seconden een positie op 4 juli
2019 van YCVN (5579):

Verplaatsingen van volwassen meeuwen, 1 juni – 14 juni 2019:

Verplaatsingen van volwassen meeuwen, 1 juli – 14 juli 2019:

Jonge Vogels verkennen hun omgeving gedurende de eerste vijf weken na het uitvliegen:

Posities van jonge vogels van half November tot en met begin december in Spanje:

Posities van jonge vogels van half November tot en met begin december in Morocco:

Onderzoek naar het vleugelpatroon van meeuwen
Maarten van Kleinwee
Ook in 2019 is het onderzoek naar het vleugelpatroon van Zilvermeeuwen en Kleine
Mantelmeeuwen voortgezet.
Doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe het zogenaamde ‘handpenpatroon’ (het
patroon van de buitenste veren (pennen) in de vleugel, ook wel de ‘hand’ genoemd’) zich
ontwikkelt bij jonge meeuwen en hoe bij volwassen meeuwen het patroon wel of niet
verandert over verschillende seizoenen. Om dit te bewerkstelligen wordt er geprobeerd om
tijdens elk broedseizoen duidelijke foto’s te maken van de meeuwen die met een kleurring
zijn voorzien om deze dan met foto’s uit eerdere seizoenen van dezelfde individuen te
vergelijken. Ook worden daarbij foto’s uit het archief gebruikt om tot een zo volledig
mogelijk beeld te komen. Alle gegevens worden in een database opgeslagen om uiteindelijk
als geheel geanalyseerd te worden. Dit levert inmiddels al interessante verschillen en
overeenkomsten op. Om tot een goede vergelijking te komen is het wenselijk om nog van
zoveel mogelijk jaren data te verzamelen.

Foto’s: Zilvermeeuw Groen YBKC met duidelijke verschillen in het handpenpatroon in 2018
(links) en 2016 (rechts).
Onderzoek naar het rui-proces van handpennen bij adulte Zilvermeeuwen
Maarten van Kleinwee
Bij adulte Zilvermeeuwen worden er bij een normaal rui-proces steeds enkele handpennen (de
buitenste veren in een vleugel) per keer vervangen, beginnend bij de binnenste twee. Zodra de
nieuwe handpennen bijna op volle lengte zijn wordt de handpen ernaast vervangen. Dit proces
herhaalt zich totdat alle handpennen vervangen zijn. Dit is een continu proces wat enkele
maanden duurt voordat het voltooid is.
Bij een deel van onze adulte Zilvermeeuwen zien wij echter een ander proces, namelijk dat
het vervangen van de handpennen tijdelijk uitgesteld wordt. Dit gebeurt op 2 manieren.
Manier 1 is dat de rui op dezelfde manier en op hetzelfde tijdstip begint als bij meeuwen
waarbij de handpennen gedurende een continu proces vervangen worden. Echter, zodra de
eerste twee handpennen vervangen zijn, wordt het vervangen van de overige handpennen
uitgesteld tot een later tijdstip.

Manier 2 is dat het vervangen van de eerste handpennen compleet uitgesteld wordt, en dat er
pas halverwege juli begonnen wordt met het vervangen van de eerste handpennen.
Ook blijkt dat bij sommige paartjes de ene partner manier 1 gebruikt en de andere partner
manier 2.
De reden voor deze manieren van het ruien en voor het verschil in rui-gedrag tussen beide
partners zal zeer waarschijnlijk te maken hebben met het broedproces en broedsucces: het
ruien van veren kost veel energie terwijl er tegelijkertijd veel energie wat in relatief lage mate
aanwezig is omdat er ook jongen zijn die gevoerd moeten worden.
Wij hopen hier door meer onderzoek een beter beeld in te krijgen.

Foto’s: Zilvermeeuw Groen YBRD met missende binnenste handpennen in mei (links). In juli
(rechts) zijn deze veren volgroeid terwijl alle andere oude veren nog aanwezig zijn.

Stormmeeuw
Ook dit jaar werd weer het territorium van de afgelopen jaren bezet door een paartje.
Verschillende keren werden we aangevallen als we in de buurt van het territorium kwamen.
Het is niet bekend of dit jaar succesvol is gebroed.

WUR - Wageningen Environmental Research (Ralph Buij)
Monsters van uitwerpselen werden verzameld van 9 Aalscholvers en 10 Kleine
Mantelmeeuwen op 8 april. Dit voor onderzoek naar het voorkomen van het Campylobacter
bacterie. Een onderzoek wat gedaan wordt door het WUR – Wageningen Environmental
Research. Voor meer info over dit onderzoek verwijzen we naar het verslag van 2018.

Scholekster
Totaal hebben 6 broedparen op het eiland gebroed. Een zevende paar kwam in de zomer voor
een korte tijd op het eiland (twee waarnemingen vlak achter elkaar).
Twee nesten werden door Jur Venema buiten de afrastering gevonden en konden daardoor
beschermd worden door er een markering bij te zetten.
Jan Vegelin vergezelde ons tijdens een vangactie op 20 mei en kon zich, terwijl de rest van
het team zich bezighield met de meeuwen, concentreren op de Scholeksters. Hierdoor werden
op die dag 4 Scholeksters gevangen en gekleurringd. De vijfde Scholekster werd op 7 juni
gevangen en gekleurringd. Door 1 paar werd een vervolglegsel geproduceerd. Beide legsels
bestonden uit 4 eieren. Het tweede legsel deed qua inhoud van de eieren weinig onder voor
die van het eerste legsel. Een overzicht van de gevonden legsels en de eimaten wordt gegeven
in tabel 4.
Zoals al eerder in dit verslag gemeld worden nesten gemarkeerd waardoor ze beter beschermd
zijn tegen het publiek.

Scholekster RB-CNLA fouragerend op mossels aan de oostelijke kant van het eiland.
LG-GSOH + RB-CNLB: Dit paar broedde op de rand van het talud op de zuidkant van het
eiland buiten de afrastering. Alles leek goed te gaan maar de kleine kuikens zijn binnen een
week na uitkomen toch verdwenen. Verassend genoeg begon dit paar met een vervolglegsel.
Helaas zijn de eieren na een aantal weken, niet allemaal tegelijk, verdwenen.
RB-CNLA + RB-CNLC: Dit paar broedde boven op de bunker op de zuidoosthoek van het
eiland. Beide vogels waren ongeringd en werden dit jaar, vlak na elkaar, gevangen en
voorzien van kleurringen. Alle vier de eieren kwamen uit maar een kuiken is vrij snel daarna
verdwenen. De overige drie kuikens werden gevoerd met mosselen die door de ouders tijdens
laag water tussen de basaltblokken op de vloedlijn werden verzameld. De mossels werden
meegenomen naar de kuikens en aldaar geopend. Dat had als gevolg dat de plek waar de

kuikens vertoefden geheel bezaaid was met schelpen van mossels. Het aanvoeren van de
mossels voor deze drie kuikens moet een geweldige opgave geweest zijn voor de ouders.
Mede ook omdat tijdens hoog water de mosselen niet bereikbaar zijn. Uiteindelijk bracht dit
‘superpaar’ alle drie de kuikens groot, c.q. vliegvlug. Op latere leeftijd verhuisden de kuikens
naar het talud op het zuiden en westen. De voederacties veranderden: de oude vogels
verzamelden een mossel, klemde die vast tussen de basaltblokken, haalde het vlees eruit en
voerde die dan aan de kuikens. Ondanks zoekacties hebben we de kuikens niet kunnen vinden
(!) voor het aanleggen van kleurringen. Dat is jammer omdat we graag zouden willen weten
waar ze overwinteren en waar ze op latere leeftijd zouden gaan broeden.
RB-CNLE + ongeringd: Het nest van dit paar werd pas laat ontdekt op het centrale deel van
het eiland buiten de afrastering. Eén van de oude vogels kon op het nest gevangen worden en
werd gekleuringd. Kuikens zijn uitgekomen maar in een vroeg stadium doodgegaan (o.a.
vondst van dood klein kuiken met eitand).
RB-LHRT + LG-GSOE: Dit paar broedde wederom op de noordkant van het eiland, buiten
de afrastering, op een verhoging (oud stuk bunker) waar ze een aantal jaren geleden ook hun
nest hadden. Eieren zijn wel uitgekomen (eischilvers in nestkom) maar kuikens zijn in een
zeer vroeg stadium verloren gegaan.
LG-GSOK + RG-OKCZ: Ook dit paar heeft op de zuidkant van het eiland, buiten de
afrastering, in de omgeving van de zonnepanelen gebroed. Dat moet niet ver geweest zijn van
het legsel van het paar LG-GSOH + RB-CNLB. Het nest hebben we niet kunnen vinden,
ondanks verschillende zoekacties. Uit het afleidingsgedrag wat ze later lieten zien wisten we
dat er ook kuikens moesten zijn. Uiteindelijk konden we later vanaf het Semafoor op de vaste
wal vaststellen dat er 1 kuiken was. Gedurende de opgroeifase kon dit kuiken gevolgd
worden. Ook dit kuiken werd gevoerd met mossels. Dit kuiken is met succes vliegvlug
geworden.
RB-CZLY + ongeringd: Dit paar zat op de zuidwesthoek van het eiland tussen de meeuwen,
op vrijwel dezelfde plek als in 2018. Het nest is niet gelokaliseerd maar uit het gedrag richting
ons en de meeuwen konden we opmaken dar er duidelijk sprake geweest moet zijn van een
nest met eieren en mogelijk later met kleine kuikens. Uiteindelijk was dit paar niet succesvol.
Ongeringd paar: Op 9 en 12 juni was er plots een ongeringd paar aanwezig ten zuiden van
de puinhelling die ook nog eens nestelgedrag vertoonde: uitkrabben nestkuil! Mogelijk dat dit
paar het gebied verkend om volgend jaar een territorium te claimen.
Uiteindelijk hebben de 6 broedparen 4 kuikens vliegvlug gekregen.
Tabel 5. Eimaten Scholekster IJmuiden, Forteiland 2019
Datum

Kleurring

Kleurring

ei 1

ei 2

ei 3

ei 4

Opmerking

10-mei-19

LG-GSOH

RB-CNLB

52,9 x 40,7

54,6 x 40,3

52,7 x 40,7

52,5 x 40,1

24-jun-19

LG-GSOH

RB-CNLB

52,9 x 39,7

52,6 x 40,2

52,5 x 39,9

52,1 x 40,0

20-mei-19

RB-CNLA

RB-CNLC

57,3 x 39,9

57,2 x 39,6

56,9 x 38,4

56,3 x 39,0

7-jun-19

RB-CNLE

ongeringd

58,2 x 38,0

56,5 x 37,6

56,0 x 39,3

3-jun-19

RB-LHRT

LG-GSOE

58,0 x 41,6

57,8 x 41,4

57,3 x 41,3

LG-GSOK

RG-OKCZ

niet gevonden

RB-CZLY

ongeringd

niet gevonden

nalegsel

56,3 x 40,1

Overige broedvogels
Van de Aalscholver was de verwachting dat er wel wat zou gebeuren, zeker na een nestvondst
een aantal jaren gelden. De vogels zijn nog wel in 100-den aanwezig en er worden regelmatig
baltsende vogels en vogels met wier in de bek gezien maar tot broeden is het dit jaar wederom
niet gekomen. Hadden we vorig jaar nog een topjaar voor Wilde Eend – Boereneend, dit jaar
werd geen enkel nest gevonden en werden ook geen kuikens gezien. Toch werden in het
voorjaar regelmatig Wilde Eenden gezien, dus mogelijk hebben er wel broedgevallen plaats
gevonden. Ook dit broedseizoen waren weer minimaal 5-6 paar Bergeenden aanwezig. Veel
paren liepen rond half mei regelmatig de vele konijnenholen te inspecteren. Dit resulteerde in
de waarneming van een paar met 7 kuikens, waarvan er uiteindelijk 5 vliegvlug werden (zie
foto). Nog niet eerder waargenomen was dat dit paar met de kuikens altijd foeragerend of
rustend werd aangetroffen op of rond het Forteiland. Nijlganzen waren constant aanwezig.
Een nest werd niet gevonden maar het paar kwamen op een gegeven moment wel tevoorschijn
met 9 kuikens op 23 juni. Deze kuikens waren, net als de afgelopen jaren, binnen 10 dagen
verdwenen.
Van zowel Braamsluiper als Grasmus werden op verschillende dagen volop zingende
exemplaren aangetroffen voor een langere tijd.

Familie Bergeenden met daaronder 5 jongen.

Educatie
Op 4 juni werd door ons medegewerkt aan de publieksdag. Vragen over meeuwen van
geïnteresseerden werden door ons beantwoord. Het bleek dat er weer genoeg interesse was en
vele vragen konden worden beantwoord. Met name de resultaten van het zenderonderzoek.

Publicaties
Een artikel over het gemengde broedpaar Zilvermeeuw x Kleine Mantelmeeuw van 2017 (zie
jaarverslag 2017) is gepubliceerd in Limosa 92.2, het blad van de Nederlandse
Ornithologische Unie (NOU), een vereniging voor amateur en professionele
vogelonderzoekers die zich tot doel stelt de interactie en kennisoverdracht tussen beide
groepen te bevorderen.
Dankwoord
Toestemming om het onderzoek op het eiland te kunnen uitvoeren kwam van Rick Slabbers
(PBN). Hem bedanken wij ook voor het goede overleg wat plaats heeft gevonden zodat wij
ons langjarig onderzoek konden voortzetten, zeker nu we ook dit jaar zijn gestart met het
zenderonderzoek. In deze nog dank aan Ferry Melchers voor het goede overleg om dit te
kunnen opstarten. Dank aan de bemanning van ‘de Fortwachter’ voor het overzetten en de
altijd aanwezig koffie! Dank aan Mónika Ballmann, Annelies Marijnis, Kees de Jager, Mars
Muusse, Jan Vegelin en Jan Zorgdrager die ons hielpen bij het aflezen van de kleurringen, de
nestentelling, het verzamelen van ei-maten, het vangen en ringen van de adulte vogels en
kuikens. Het zenderteam Judy Shamoun-Baranes (Universiteit van Amsterdam, UvA), Edwin
Baaij (UvA), Willem Bouten (UvA), Kees Camphuysen (Nederlands Instituut voor
Onderzoek der Zee, NIOZ, Texel) en Roos Kentie (NIOZ), kwamen in een gespreid bedje
terecht door al het voorwerk van het IJmuiden team en konden 10 adulte en 9 kuikens van
Kleine Mantelmeeuwen met historie voorzien van zenders. Dank voor hun keuze om dit
project in IJmuiden op te starten omdat dit ongelooflijk veel informatie zal gaan geven over
de IJmuidense Kleine Mantelmeeuwen. Veel dank aan Kees Camphuysen (NIOZ) voor het
leveren van de kleurringen voor de Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen en de lifehistories die door hem naar de aflezers worden verstuurd (werk wat niet te onderschatten is!)
en aan Bruno Ens (SOVON) voor het leveren van de kleurringen voor de Scholeksters. Ook
dank aan Jur Venema die nog 2 nesten van Scholeksters vond. Foto’s in dit verslag zijn van
Maarten van Kleinwee.

Fred Cottaar, Lutulistraat 42, 2037 CB Haarlem; fred.cottaar@gmail.com
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Haarlem, februari 2020

Het zenderteam, IJmuiden 8 juli 2019

Ree op Forteiland, 24 mei 2019

