
Seizoenale 
aantalspatronen 
bij meeuwen 
langs de 
Vlaamse kust

De Vlaamse Noordzeekust is één van dichtstbevolkte kusten van Europa m e t een hoge verstoringsgraad ais gevolg van allerle i 

toeristische activiteiten. Desondanks vormen de Vlaamse zandstranden en havens belangrijke habitats voor kustvogels m e t meeu

wen ais meest abundante groep. Enerzijds nemen m eeuwen in  d it  ecologisch systeem de plaats in ais toppredator, w aardoor z ij 

ais ind ica tor voor he t w e l en wee van he t systeem kunnen beschouwd worden. Anderzijds heerst er een toenemende maatschap

pelijke bezorgdheid rondom  de overlast die m e t name Zilvermeeuwen en Kleine M antelm eeuwen veroorzaken. Het is onvol

doende bekend vanwaar de m eeuwen komen die to t  overlast z ijn  en in  welke m ate de gepercipieerde overlast overeenkom t m et 

de verspreiding van de broedende m eeuwen langs onze kust. Onderliggende gegevens over de verspreiding en he t gedrag van 

'onze ' m eeuwen werden en worden verzameld om de omvang en de ernst van he t m eeuwenprobleem  in  kaa rt te brengen en 

om to t  een ju is te  aanpak ervan te komen.

In het kader van een broedbio logisch en verspreid igsonderzoek naar meeuwen 

w erd  in 1999 dan ook gestart m et een k leurringp ro jec t (VAN WAEYENBERGHE et 

al. 2002). D it laat toe  om de w isse lw erking ('tra d e -o ff')  tussen broed- en trekgedrag  

bij m eeuwen te  onderzoeken, onderm eer in re latie to t  g rond- versus dakbroeden 

(Bosman in prep.). Naast m on ito rin g  van de lokale broedpopulaties, is het uiteraard 

ook van belang onderzoek te  verrichten naar de aanta llen en verspreid ing van de 

gehele popu la tie  aan m eeuwen. D it resulteerde in een reeks van to ta a lte llin g e n  

langsheen de vo lled ige  Vlaamse kustlijn  in decem ber 1989, ju n i 1990, septem ber 

1990 en maandelijks gedurende het w in te rh a lfja a r 1998-1999 en van ok to be r 2000 

to t  januari 2002 (DEVOS & DEBRUYNE 1990, DEVOS & DEBRUYNE 1991, SPANOGHE 

1999, SPANOGHE & DEVOS 2002). In d it artike l w o rden  voo r het eerst resultaten 

voorgeste ld over seizoenale trends in aantallen, verspreid ing en lee ftijdsverhou

d ingen van de verschillende soorten m eeuwen op basis van een reeks to taa l- en 

dee lte llingen over een periode van één vo lled ig  jaar.

Studiegebied en methoden

De Vlaamse kustlijn  is 65,4 km lang en s trekt zich u it van de Nederlandse to t  de 

Franse Grens en te lt  2 g ro te  havens (Zeebrugge, Oostende) en 2 jachthavens (N ieuw- 

poort. B lankenberge). Over de gehele leng te meet men 62 km aan stranden die ver

breden van oost naar west. Een opvallend kenm erk is de aanw ezighe id van ta lr ijk e  

strandhoofden, ca. 140 in to taa l.
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Langsheen de vo lled ige  kustlijn  w erden tussen feb ruari 2008 en januari 2009 12 to - 

taa lte lling en  georganiseerd m et een tussentijd  van één maand. A lle  stranden en ha

vens, alsook het natuurreservaat het Zw in, w erden sim ultaan gete ld  door in to taa l 

43 v rijw illige rs . A an ta llen  per leeftijdscategorie  (adu lt o f im m atuur) w erden voor 

iedere m eeuw ensoort geno teerd (BOSMAN 2009). A anvullend w erden ook deelte l- 

lingen u itgevoerd, w aarb ij ik  m aandelijks (juni en ju li u itgezonderd) en verspreid 

over een aantal dagen op alle stranden de aanta llen Kleine M ante lm eeuw en en 

Z ilverm eeuwen te lde  per leeftijdscategorie  (1kj=eerste kalenderjaar, 2kj, 3kj, 4kj en 

adult). Beide soorten te lling en  gebeurden bij laag t ij en w erden gecom bineerd met 

ringa flez ingen om het herkom staandeel (%) bij beide soorten te  kunnen bepalen 

(voor details zie BOSMAN 2009).

Resultaten en discussie

In to taa l w erden er 203.665 meeuwen ge te ld  op onze stranden en in de havens 

tussen feb ruari 2008 en januari 2009 (F iguur 1). Voor het m erendeel b e tro f het Z il

verm eeuwen (67%) m et op een verre tw eede plaats Kleine M ante lm eeuw en (18%), 

nauw  gevolgd door Kokm eeuwen (11 %). Een piek in aanta llen van deze soorten 

tijdens de zom er resulteerde in een ge lijkaard ige piek in m eeuw enaanta llen langs 

onze kust in ju li (F iguur 2).

Figuur 1. Soortverhouding van meeuwen 

langs de Vlaamse kust op basis van 

12 maandelijkse totaaltellingen 

(febuari 2008-januari 2009).
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Figuur 2. Seizoenale trend in meeuwen

aantallen op basis van 12 maandelijkse totaal

tellingen (februari 2008-januari 2009).
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Z ilverm eeuw  - Koen Devos

Figuur 3. Seizoenale trend in Zilvermeeuw- 

aantallen in totaal en per leeftijdscategorie 

(adult/immatuur) op basis van 12 maandelijkse 

totaaltellingen (februari 2008- januari 2009) .
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De Z ilverm eeuw is een abundante  voge lsoort langsheen de gehele Vlaamse Kust en 

dat jaarrond. Figuur 3 to o n t hoe hun aanta llen fluc tueren  doorheen het jaa r met 

een p iek in augustus, w anneer zow el de aantallen adulten (neerwaartse trend ) ais 

de aantallen im m aturen (opwaartse trend ) d ich t bij hun maxim um  liggen. Opvallend 

is dat de tre n d lijn e n  van beide leeftijdscategorieën zich gedragen ais sinusoïden die 

u it fase verlopen m et in de éne periode (februari-ju li) overwegend im m aturen, en 

m et van augustus to t  januari voo rnam elijk  adulten. D it sinusoïdaal pa troon speelt 

zich voora l a f op onze stranden en n ie t zozeer in de havens, w aar adulten a ltijd  

de m eerderheid u itm aken. Een tw eede vaststelling is da t het vooral de trend lijne n  

van eerste kalenderjaars (1 kjs) z ijn  die u it fase golven m et die van adulten, w aarb ij 

m et stijgende leeftijdscategorie  de tre n d lijn e n  steeds meer die van de adulten gaan 

benaderen (F iguur 4). Twee processen kunnen d it pa troon  m ogelijks verklaren: (1) 

tijdens het zom erha lfjaa r verb lijven adulten overwegend in de havens, w aar hun 

broedkolonies liggen. F lierdoor is er meer ru im te  op onze stranden, w a ardoor im 

m aturen daar in gro te re  getale kunnen foerageren ( 're lie f o f dom inance ') en (2) 

m et stijgende le e ftijd  keren im m aturen steeds d ich ter te rug  naar hun geboorteko- 

lonie, w a t hun ta lr ijke re  aanw ezighe id op onze stranden tijdens de eerste h e lft van



het jaa r ook en vooral kan verklaren (zie BOSMAN 2009 voo r details). A lhoew el de 

meeste Z ilverm eeuwen n iet w erden ge te ld  op strandhoofden, va lt het belang van 

deze harde substraten ais foerageergebied voo r deze vogels n ie t te  onderschatten 

(ENGLEDOW et al. 2001). Het is de enige m eeuw ensoort w iens aanta llen pos itie f zijn 

gerelateerd m et het aantal s trandhoofden langsheen onze kust (Figuur 5). Op basis 

van ringa flez ingen kan w orden  geconcludeerd da t het aandeel van 'onze eigen ' 

Z ilverm eeuwen (dwz geboren o f broedend in V laanderen) op de to ta le  popu la tie  

maximaal 76% bedraagt tijdens het broedseizoen en to t  m in im aal 65% tijdens de 

periode van maxim ale dispersie rond oktober.
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Figuur 4. Seizoenale trend in 

Zilvermeeuwaantallen per leeftijdscategorie 

(Ikj, 2kj, 3kj: linker Y-as; 4kj 

en adulten: rechter Y-as) 

op basis van 12 maandelijkse totaaHellingen 

(februari 2008-januari 2009).
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Figuur 5. Species-evironment b ip lo t op basis van RDA-anaiyse 

in Canoco fo r Windows 4.5 (ZM= Zilvermeeuw, KLM=Kleine 

Mantelmeeuw, KOK=Kokmeeuw, GRM=Grote Mantelmeeuw, 

ad=adult, im=immatuur, BREAKW=aantal strandhoofden). 

Canoco 4.5 laat de p ijl van de omgevingsvariable 'BREAKW' 

samenvallen m et de X-as in de positieve richting. A l je  van de 

punten van de soortenpijlen loodlijnen trekt naar de X-as, 

leest men enkel voor Zilvermeeuwen positieve waarden 

a f (dwz. de getelde aantallen Zilvermeeuwen zijn positief 

geassocieerd met het aantal aanwezige strandhoofden in 

tegenstelling to t die van de andere soorten).

Zilvermeeuw - Koen Devos



Kleine M antelm eeuw Larus fuscus

Figuur 6. Seizoenale trend in Kleine 

Mantelmeeuwaantallen in totaal en 

per leeftijdscategorie (adult/immatuur) op 

basis van 12 maandelijkse totaaltellingen 

(februari 2008-januari 2009).
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De Kleine M ante lm eeuw  mag beschouwd w orden  als een echte trekvoge l die 

langsheen onze kust vooral tijdens het zom erha lfjaa r aanwezig is. Figuur 6 to o n t 

hoe reeds vanaf feb ruari de eerste adulten, maar voora l vanaf april g ro te  aantallen 

broedvogels toekom en in de havenkolonies, w aarb ij er nauwelijks o f n ie t Kleine 

M ante lm eeuw en op de stranden w orden  w aargenom en. W at er op w ijs t da t ze 

rechtstreeks van over zee de kolonies b innenvliegen. Verder m erken w e op dat 

slechts een beperkt aantal im m aturen zeer laat in het broedseizoen (jun i-ju li) te ru g 

keert naar de kolonies, w aarb ij de meeste in het overw in teringsgeb ied blijven t i j 

dens hun onvolwassen leven. Tijdens het najaar ve rloo p t de u itto ch t van de adulten 

veel ge le ide lijker, ongeveer parallel m et de tre n d lijn  van de juven ie len en m et veel 

meer tussenstops op de stranden, w aar je  van septem ber to t  novem ber gem engde 

groepjes adulten /juven ie len kan te rugv inden  m et evenredige verde ling  van na tiona

lite iten  over de tw ee  leeftijdscategorieën (67% en 68% adulte  en juven ie le  Belgen 

respectievelijk, 25% Nederlanders/Duitsers en 5% Scandinaviërs bij beide lee ftijds

groepen; Bosman 2009). M ogelijks vergezellen adulten hun jongen  op hun eerste 

m ig ra tie  naar het zuiden en reizen ze in fam ilieg roepjes al dan n ie t in Ios verband.

Grote Mantelmeeuw Larus marinus en Geelpootmeeuw Larus michahellis

Bij Grote M ante lm eeuw en v inden w e he tze lfde  sinusoïdale pa troon te rug  ais bij 

Z ilverm eeuwen, m et voo rnam e lijk  im m aturen (maximaal 280) tijdens het zom erha lf

jaa r en overwegend adulten (maximaal 1284) tijdens het w in te rha lfjaa r, maar nu 

zowel op de stranden ais in de havens. A an ta llen  van G eelpootm eeuwen pieken tra 

d itie g e tro u w  to t  een honderd ta l ind iv iduen (overwegend adulten) aan de westkust 

tijdens de zom erm aanden. Op een ander t ijd s tip  en plaats b l ijf t  deze soort een zeer 

schaarse bezoeker van onze kustlijn  (to t maximaal een tie n ta l exemplaren).
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Kleine Mantelmeeuw - Koen Devos

Kleine tot middelgrote meeuwen

A lhoew e l S torm m eeuwen, Zw artkopm eeuw en en Kokm eeuwen on tegensprekelijk  

aparte soorten u itm aken, w orden  ze hier samen behandeld, om dat de trends in 

hun aanta llen en verspreid ing toch enige gelijkenissen vertonen. Bij zowel Storm- 

als Kokm eeuwen z ijn  het overwegend adulten die langs onze kust overw in teren , 

w a t bij beide soorten voo r een w in te rp ie k  zo rg t in hun aanta llen (998 en 3277 

voo r Storm- en Kokm eeuwen respectievelijk). V oo rnam elijk  in ju li trekken  adulte  

Kokm eeuwen (5501) en Zw artkopm eeuw en (146) zuidwaarts langs onze kust, w a t 

bij beide soorten nu een zom erp iek veroorzaakt. A lle  drie de soorten w orden  bij 

voo rkeu r foeragerend en /o f rustend w aargenom en in in te rge tijdepoe ltjes , eerder 

dan in de brand ing zoals bij g ro te  m eeuwen w el het geval is.

Besluit

U it de resu ltaten van de to t  nu u itgevoerde te lling en  en studies hebben w e een vrij 

goed en ge lijkaa rd ig  beeld van de seizoenale trends in aanta llen m eeuwen lang 

onze kust. Toch is het noodzake lijk  om op regelm atige basis to ta a lte llin g e n  te  b lij

ven organiseren, zodat eventuele toenam es o f afnames in aantallen o f w ijz ig ing en  

in verspre id ingspatronen over de ja ren heen kunnen waargenom en w orden. Mede 

door d it artike l hopen w e  op een toenem ende interesse voo r toekom stige  to ta a lte l

lingen, n ie t in het m inst bij s tudenten die op zoek zijn naar een leuke onderzoeks

opdracht voo r hun thesis.

Davy Bosman 

davy.bosman@inbo.be
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