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Leeswijzer soortbeschrijvingen

Hoofdstuk 8

Volgorde en nomenclatuur

Mooser 1973

Volgorde en wetenschappelijke namen van de

In een afwijkende vormgeving is aan het begin van

soorten volgen recente beslissingen van de CSNA

iedere soort de tekst opgenomen van De vogels van

(Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna)

Schiermonnikoog (Mooser 1973). Daarin wordt de

(Sangster et al. 1999, 2003). Deze moderne volg-

avifauna van Schiermonnikoog beschreven vanaf

orde wordt ook gebruikt in de Avifauna van Neder-

ongeveer 1900 tot en met 1970. Door opname van

land (Van den Berg & Bosman 2001, Bijlsma et al.

deze originele tekst ontstaat zo in de soortbeschrij-

2001), maar wijkt af van die in vogelgidsen en de

vingen een compleet overzicht van 100 jaar vogel-

Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000

geschiedenis op het eiland. De rest van het boek

(SOVON 2002). De CSNA valt onder de gezamenlijke

beschrijft de situatie van 1971 tot en met 2003. Als

verantwoordelijkheid van de Dutch Birding Asso-

bij een soort een dergelijke tekst niet voorkomt,

ciation (DBA) en de Nederlandse Ornithologische

betekent dit dat de desbetreffende soort ontbreekt

Unie (NOU).

in Mooser (1973) en dus in de periode 1900-1970

In Nederland handhaven zich populaties van een

niet op Schiermonnikoog is vastgesteld. Om het

aantal soorten die hier van nature niet thuishoren

oorspronkelijke karakter en de sfeer zo veel moge-

en waarvan de voorouders uit gevangenschap zijn

lijk te behouden, is de tekst van Mooser (1973)

ontsnapt of opzettelijk zijn geïntroduceerd.

steeds integraal overgenomen en, behoudens de

Voorbeelden hiervan zijn onder meer Zwarte

correctie van enkele kleinere foutjes en enige aan-

Zwaan, Nijlgans, Fazant en Halsbandparkiet. Net

passingen in spelling, met opzet niet geredigeerd of

als in Bijlsma et al. (2001) en SOVON (2002) zijn

bewerkt.

deze – mits ze op Schiermonnikoog zijn vastgesteld
– opgenomen in de hoofdtekst. Zie verder hoofdstuk

Status

11, bijlage 3.

Onder Status wordt steeds verstaan de status op
Schiermonnikoog in de periode 1971-2003. Een

152

Overige namen

soort als de Raaf bijvoorbeeld broedt jaarlijks in

De Nederlandse en Engelse (E:) namen volgen de

Nederland, maar is met twee waarnemingen

Avifauna van Nederland (Van den Berg & Bosman

dwaalgast op Schiermonnikoog. Onder status wordt

2001, Bijlsma et al. 2001), tenzij latere beslissingen

eerst in één zin aangegeven of de soort dwaalgast

van de CSNA iets anders zeggen. Voor het Fries (Fr:)

is of jaarlijks, onregelmatig of incidenteel voor-

wordt de lijst van Engelmoer (2003) gevolgd, een

komt, of voorheen is voorgekomen (voormalig).

voorstel van Friese vogelnamen dat is voorgelegd

Dwaalgast: de soort is slechts één of twee keer

aan de ‘taalkommisje van de Fryske Akademy’.

waargenomen in de periode 1971 tot en met 2003.

De Duitse (D:) en Franse (F:) namen volgen om

Jaarlijks: dit betekent dat de soort ten minste

praktische redenen die van de gids Vogels van

present was in 2001, 2002 en 2003.

Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten van

Onregelmatig: dit betekent dat de soort niet elk jaar

Lars Jonsson (1997).

wordt waargenomen.
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Incidenteel: wanneer er sprake is van drie tot en

Bij broedvogels wordt de plaats van broeden aan-

met 10 waarnemingen in de periode 1971 tot en

gegeven. Daarnaast is van alle broedvogels van

met 2003. Bij broedvogels is sprake van inciden-

2001 een verspreidingskaartje opgenomen waarop

teel als de soort één tot en met vijf jaren, al of

de territoria staan ingetekend. Deze kaartjes zijn

niet achter elkaar, op het eiland heeft gebroed in

gebaseerd op de gegevens en kaartjes uit het rap-

de periode 1971 tot en met 2003, tenzij het gaat

port Broedvogels van Schiermonnikoog (Klemann

om recente vestiging vanaf 2001, zoals dat het

2001; met toestemming overgenomen). Gekozen is

geval is met de Boomvalk.

voor 2001 omdat alleen van dat jaar een volledige

Voormalig: dit betekent dat de soort in de jaren

eilanddekkende inventarisatie uit de periode 2001-

2001-2003 niet op het eiland is waargenomen,

2003 beschikbaar is (zie ook hoofdstuk 3). De

maar wel daarvoor.

tekeningen bij de soorten geven aan dat de soort
in de periode 1971-2003 broedvogel is geweest.

Onder status wordt altijd eerst de broedvogelsitu-

Bij de trek en/of het verblijf worden als regel de

atie beschreven waarin de actuele aantallen wor-

eerste en laatste waarnemingsdatum vermeld,

den genoemd en daarna de trek en/of het verblijf

indien mogelijk zowel in het voorjaar als in het

op het eiland van niet-broedvogels. Om een

najaar, tenzij dit zinloos is, zoals bijvoorbeeld bij

goede vergelijking mogelijk te maken met Mooser

Havik en Huismus. Om een zo zuiver mogelijk

(1973) worden dezelfde aantalsaanduidingen

beeld te schetsen is er voor gekozen uitzonderin-

gehanteerd voor zowel broedvogels als niet-

gen apart te vermelden. Als een soort bijvoorbeeld

broedvogels, namelijk:

normaal gesproken eind september van het eiland
verdwenen is, dan wordt de laatste septemberwaarneming vermeld. Is er echter bij uitzondering

Broedvogels
zeer schaars:

1-10 broedparen

ook één oktoberwaarneming, dan wordt deze

schaars:

10-25

apart genoemd. Bij trek en/of verblijf op het eiland

vrij schaars:

25-50

worden zo mogelijk ook altijd de waargenomen

vrij talrijk:

50-100

maximale aantallen met volledige datum vermeld.

talrijk:

100-250

Omdat veel gegevens bekend zijn via de hoog-

zeer talrijk:

250 en meer

watertellingen, wordt bij de water- en wadvogels
uitgebreider ingegaan op het verloop van de aan-

Niet-broedvogels

tallen door het jaar heen en in de periode 1961-

Hieronder vallen vogels van soorten die al dan

2003. Er is voor gekozen om steeds de jaarvolg-

niet op het eiland broeden en het gehele jaar of

orde en niet de maandvolgorde aan te houden.

een gedeelte daarvan kunnen worden waargeno-

Zeer zelden wordt ingegaan op de overwinterings-

men. Geschatte aantallen worden als volgt weer-

plaatsen van soorten. Naar onze mening hoort dat

gegeven:

niet thuis in een boek als dit. Wel zijn interessante
terugmeldingen opgenomen. Deze zijn niet syste1-10 vogels

matisch opgespoord.

klein aantal:

10-50

In het geval van opsommingen van waarnemingen

vrij klein aantal:

50-250

(bij schaarse en zeldzame soorten) gaat het steeds

vrij groot aantal:

250-1500

om één exemplaar, tenzij een ander aantal wordt

groot aantal:

1500-10.000

aangegeven. Indien bekend wordt ook een nadere

zeer groot aantal:

10.000 en meer

plaatsaanduiding op Schiermonnikoog van de

zeer klein aantal:

waarneming, vondst of vangst gegeven.
Deze begrippen hebben in het algemeen betrekking op volledige eilandtellingen per dag, tenzij

De seizoenaanduidingen lopen niet synchroon met

nadrukkelijk anders is aangegeven.

de kalendertijd. Globaal omvatten de periodes
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najaar, winter, voorjaar en zomer de volgende

bronnen alsnog te achterhalen.

maanden van het jaar:

Het kan voorkomen dat sommige waarnemingen
van zeldzame vogels die vermeld worden in

najaar:

juli tot en met november

Mooser (1973), en dus worden weergegeven in het

winter:

december tot en met februari

citaat uit Mooser (1973) dat bij iedere soort wordt

voorjaar:

maart tot en met mei

vermeld, niet terug te vinden zijn in de opsom-

zomer:

juni

ming. Dit betreft waarnemingen die nooit zijn
ingediend bij de CDNA, of waarnemingen die bij

Aangezien de diverse soorten verschillende trek-

de herziening door de CDNA van de Nederlandse

periodes hebben, moeten deze aanduidingen ruim

Avifaunistische Lijst (Van IJzendoorn & De Heer

en flexibel genomen worden. Zo trekken veel soor-

1985, Van IJzendoorn et al. 1996) niet langer aan-

ten bijvoorbeeld nog tot in juni door terwijl andere

vaardbaar werden bevonden. In het overzicht van

al in februari door- of wegtrekken.

Van den Berg & Bosman (2001) zijn de resultaten
van deze herziening geheel verwerkt.

Speciale status

Indien van toepassing wordt in de soortteksten van

Bij een aantal soorten wordt nadere informatie

zeldzame vogels verwezen naar een gepubliceerd

over de status gegeven:

artikel over de betreffende waarneming en/of naar
andere gepubliceerde foto's, zoals bijvoorbeeld in

Beoordeelsoort CDNA

de Avifauna van Nederland 1 (Van den Berg &

Waarnemingen van zeldzame vogels worden

Bosman 2001) of in de tijdschriften Limosa of

in Nederland beoordeeld door de Commissie

Dutch Birding.

Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA). Deze

Bij de meeste dwaalgasten en incidentele gasten is

commissie valt onder de gezamenlijke verant-

het oorspronkelijke gebied van herkomst vermeld

woordelijkheid van de Dutch Birding Association

(zie verder hoofdstuk 11, bijlage 3).

(DBA) en de Nederlandse Ornithologische Unie
(NOU). De uitkomsten van deze beoordelingen

Rode Lijst

worden jaarlijks gepubliceerd, voorheen in onder

Dit wordt vermeld indien de soort voorkomt op

andere Limosa, later in Dutch Birding. Voor een

de nieuwe Nederlandse Rode Lijst uit 2004 (zie

overzicht van de werkwijze en verantwoording

hoofdstuk 11, bijlage 4) en de soort zeker, waar-

van de

schijnlijk of mogelijk op Schiermonnikoog heeft

CDNA

wordt verwezen naar het betreffende

hoofdstuk in Van den Berg & Bosman (2001). In

gebroed.

de systematische bespreking van de vogels van
Schiermonnikoog worden voor de zeldzame soor-

EU-Vogelrichtlijn

ten de beslissingen van de

Dit wordt vermeld indien een soort voorkomt op

CDNA

gevolgd. Bij alle

soorten die worden beoordeeld, of gedurende een

de lijst behorend bij de EU-Vogelrichtlijn (zie

bepaalde periode werden beoordeeld, wordt dit

hoofdstuk 11, bijlage 4).

vermeld. Bij de opsomming van de waarnemingen
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gaat het steeds om één exemplaar, tenzij een

Wetlandsoort inclusief 1%-norm

ander aantal wordt aangegeven. Indien bekend

Dit wordt vermeld indien een watervogelsoort

wordt ook een nadere plaatsaanduiding op

voorkomt op de door Wetlands International

Schiermonnikoog van de waarneming, vondst of

gepubliceerde Waterbird population estimates

vangst gegeven. In de meeste gevallen werd deze

(Delany & Scott 2002). Als een soort in een be-

locatie vermeld in gepubliceerde

paald gebied regelmatig de zogenaamde 1%-norm

CDNA-verslagen

en boeken, maar in sommige gevallen bleek de

overschrijdt – dat wil zeggen dat ergens in het jaar

vermelding te ontbreken. Er is geen poging onder-

regelmatig meer dan 1% van een totale geogra-

nomen om deze via het

fische populatie van een watervogelsoort verblijft –

CDNA-archief

of andere
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is dat gebied van vitale betekenis voor de soort.

rapporten van 1973, 1978, 1986, 1992 en de

De maximum 1%-norm voor een soort is 20.000,

inventarisaties uit 2001, 2002 en 2003. Meestal

wat betekent dat ook als de totale populatie van

wordt gesproken over aantal paren of broedparen.

een soort de 2 miljoen overschrijdt, de 1%-norm

Hierbij dient te worden beseft dat het vrijwel altijd

toch 20.000 blijft.

om territoria gaat. Ten slotte wordt meestal een ver-

In hoofdstuk 7-4 wordt onder andere aan de hand

gelijking gemaakt met de situatie in het Wadden-

van deze 1%-norm beschreven hoe belangrijk

gebied en/of in Nederland, door gebruik te maken

Schiermonnikoog voor meerdere watervogel-

van de Atlas van de Nederlandse broedvogels

soorten is. Zie ook hoofdstuk 11, bijlage 4.

1998-2000 (SOVON 2002), om te kijken of de
ontwikkeling spoort met het beeld buiten

Broedvogelinventarisaties 2001-2003

Schiermonnikoog.

Onder deze kop zijn de meest recente broedvogel-

Hierna kunnen in deze paragraaf ontwikkelingen in

aantallen te vinden, zoals die tijdens de broed-

trek en/of aanwezigheid van niet-broedende vogels

vogelinventarisaties in 2001-2003 zijn vastgesteld.

worden besproken. Voor niet-broedende water- en

Soms zijn 2002 en 2003 samengenomen. In

wadvogels, waarbij vooral geput is uit de hoog-

hoofdstuk 3 wordt hier rekenschap over gegeven.

watertellingen, worden ook andere bronnen

Meestal wordt gesproken van territoria en niet van

gebruikt. Bij de meeste van deze soorten wordt ook

broedgevallen omdat doorgaans geen nesten zijn

ingegaan op het verloop van de aantallen door de

geteld.

jaren heen.

Ontwikkeling

Waarnemers

Allereerst staat bij broedvogels het eerste jaar of

Anders dan in Mooser (1973) is ervoor gekozen,

de periode van vestiging op het eiland vermeld.

mede gezien het immense aantal ingestuurde

Weliswaar overlapt dat in veel gevallen met

waarnemingen, geen namen van waarnemers in

Mooser (1973) maar voor de helderheid leek het

de tekst op te nemen. Bronnen waaruit is geput

gewenst alle gegevens hier bij elkaar te zetten.

worden wel aangegeven. Uiteraard zijn wel alle

Daarna volgt een beschrijving van de ontwikke-

personen die waarnemingen hebben ingediend

ling, vooral aan de hand van de inventarisatie-

opgenomen in hoofdstuk 11, bijlage 6.
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Status

De Oeverloper trekt jaarlijks in klein tot vrij

De Oeverloper kan in bovengenoemde periodes

Jaarlijkse doortrekker

klein aantal door van eind april tot half juni en

vrijwel overal worden waargenomen, al vertoont de

vanaf begin juli tot midden september. De vroegste

soort toch wel een voorkeur voor de Westerplas, de

en laatste datum in het voorjaar zijn respectievelijk

Banckspolder, de wadkant en de kwelder.

Wetlandsoort (1%: 17.000)

23 april 1998 (2 april 1970, Mooser 1973) en 19
juni 2001, in het najaar 3 juli 2003 en 21 septem-

Figuur 1. Oeverloper. Tijdreeks van maxima per jaar tijdens

ber 1970 (22 september 1967, Mooser 1973). Dat

hoogwatertellingen in de seizoenen 1961/1962-2003/2004.

betekent dat het einde van de voorjaarstrek en het

Donkere staven: maxima in jaren mét een telling in een

begin van de najaarstrek bijna naadloos in elkaar

60-100%-maand. Lichte staven: maxima in jaren zónder een

schuiven. Er is één waarneming buiten deze perio-

telling in een 60-100%-maand.

des en wel die van twee vogels op 29 oktober 1983.
De aantallen blijven meestel beperkt tot één of

60

enkele exemplaren, soms enkele tientallen met een
heel enkele keer een uitschieter tot 60. Een grote

40

uitzondering betreft 14 augustus 1982 toen 175
vogels werden gezien in de Oosterkwelder.

20

De soort is van het midden van de jaren 1970 tot

Steenloper
Arenaria interpres

2001/02

1991/92

1981/82

0
1971/72

tellingen weinig waargenomen (figuur 1).

1961/62

het begin van de jaren 1990 tijdens hoogwater-

Fr: Stienpikker
D: Steinwälzer
E: Ruddy Turnstone
F: Tournepierre à collier

Mooser 1973 Doortrekker in vrij groot aantal van half juli tot eind sept. en in klein aantal van eind april tot half mei. De
maximum aantallen in de herfst en in het voorjaar zijn resp. 1050 ex. op 27-7-67 (VWG/NJN) en 75 ex. op 6-5-67 (LZ, c.s.). De
Steenloper is wintergast in klein aantal. Het maximum is 140 ex. op 20-1-68 (J.B.Hulscher, c.s.). De grote aantallen eind juli
– begin aug. zijn binnen enkele weken alweer gereduceerd tot enkele honderden vogels. Ze is overzomeraar in zeer klein
aantal. De Steenloper overtijt vooral op de Westpunt en het Groene Strand.
Status

De Steenloper is doortrekker in vrij groot aan-

aanwezig blijft (tabel 1, figuur 1). Deze doortrekpiek

Jaarlijkse doortrekker, wintergast en

tal in het najaar vanaf half juli en in vrij klein aantal

in juli is ook elders in het oostelijke Waddengebied

zomergast

in het voorjaar tot eind mei. De vroegste najaars-

vastgesteld (cf. Kersten 1996). De eerste helft van

datum is 8 juli 1973, de laatste voorjaarsdatum 29

mei laat een lichte voorjaarstop zien.

Wetlandsoort (overwinterend in

mei 1973. De aantallen bereiken eind juli al een

De vogels die in mei en juli aanwezig zijn behoren

West-Europa 1%: 1000; in Afrika

opvallende piek en dalen vanaf de eerste week van

overwegend tot de populatie die in West-Afrika

1%: 830)

augustus, waarna een vrij klein aantal in de winter

overwintert. In de periode augustus-april domineert
de in Europa overwinterende populatie de aantallen
(Meininger et al. 1995).
De Steenloper overzomert in zeer klein aantal.

Tabel 1. Steenloper. Maxima tijdens hoogwatertellingen per seizoen in 1961-2003.
Periode

najaar

midwinter (januari)

voorjaar

Misschien zijn vogels die eind juni worden waarge-

Maximum

27 juli 1967: 1055

9 januari 1977:473

11 mei 1974: 425

nomen echter al vroege trekkers.
De trek over zee laat eenzelfde verloop van aantalSOORTBESCHRIJVINGEN
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Figuur 1. Steenloper. Gemiddeld
aantal per halve maand tijdens
hoogwatertellingen in de
seizoenen 1961/1962-2003/2004.

wordt aangegeven. De mei-aantallen zijn laag ver-

500

geleken met wat voor het Waddengebied wordt ver-

400

meld (SOVON-monitoringsrapport 2002/04). Het ver-

300

loop op Schiermonnikoog loopt vrijwel parallel met

200

dat op Ameland (Versluys et al. 1997). Het lijkt erop
dat de hoge voorjaarsaantallen dus uit het weste-

100

lijke Waddengebied komen.
0

j

a

s

o

n

d

j

f

m

a

m

j

Het verloop van de maxima laat de hoogste aantallen zien rond de overgang van de jaren 1960 en de
jaren 1970, het begin van de jaren 1980 en vanaf

Figuur 2. Steenloper. Doortrek over
zee per maand, weergegeven als

3

het midden van de jaren 1990 (figuur 3). De toename in de laatste periode geldt voor alle najaars- en

gemiddeld aantal vogels per uur,
uitsluitend gebaseerd op

2

wintertellingen. De aantallen in mei blijven stabiel.
Deze toename past in de ontwikkeling van het

systematische zeetrektellingen in
1972-2003 (2166 uur; n=703).

1
0

Waddengebied als geheel (SOVON-monitoringsrapport 2002/04).
j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d
Figuur 3. Steenloper. Tijdreeks van maxima per jaar tijdens

len zien als de hoogwatertellingen (figuur 2).

hoogwatertellingen in de seizoenen 1961/1962-2003/2004.

Het Rif is verreweg de belangrijkste hoogwater-

Donkere staven: maxima in jaren mét een telling in een

vluchtplaats voor de Steenloper. Ook overtijen

60-100%-maand. Lichte staven: maxima in jaren zónder een

regelmatig grote groepen op de kop van de Nieuwe

telling in een 60-100%-maand.

Steiger. Hij wordt echter langs de hele zuidkant van
het eiland gezien, met inbegrip van de Banckspolder, waar vogels ook voedsel zoeken.

800
600

Na juli-augustus

februari en mei. De novembertop is vroeger en veel

0

lager in vergelijking met de aantallen in juliaugustus dan voor het Waddengebied als geheel

Grauwe Franjepoot
Phalaropus lobatus

2001/02

200
1991/92

afname zijn lichte toppen te zien in november,

1981/82

400

1971/72

nemen de maandgemiddelden gestaag af. In die

1961/62

Ontwikkeling

1000

Fr: Skiere Wettergril
D: Odinshünchen
E: Red-necked Phalarope
F: Phalarope à bec étroit

Mooser 1973 Doortrekker in zeer klein aantal van half aug. tot begin okt. Het maximum aantal is 10 ex. op 19-9-65 (KW). De
vroegste herfstwaarneming is 1-8-68 (P.M.Zeegers) en de laatste 22-10-70 (AJvD).
Er zijn twee voorjaarswaarnemingen bekend: 10-5-69 1 ex. op het Groene Strand (KW); 24-5-69 1 ex. in de Banckspolder
(E.C.Smith). De Grauwe Franjepoot wordt voornamelijk op de strandvlakte en op het strand gezien.
276
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Status

De Grauwe Franjepoot is doortrekker in het

(Oosterkwelder, één), 16 december 1972 (Ooster-

Onregelmatige doortrekker

najaar in zeer klein aantal van begin augustus tot

kwelder, één) en 9 februari 1982 (één). Gezien de

half oktober. De vroegste datum is 29 juli 1972, de

datums is het de vraag of de Rosse Franjepoot met

laatste 22 oktober 1971.

voldoende zekerheid is uitgesloten.

Uit het voorjaar en de zomer zijn drie waarne-

Het gaat vrijwel altijd om enkelingen. Het maxi-

mingen bekend: 2 juli 1972, 6 april 1982 en 14 mei

mumaantal is acht, gezien op 20 oktober 1971.

1988.

De Grauwe Franjepoot wordt vrijwel uitsluitend

Buiten deze periodes zijn er nog vier waarnemin-

gezien in de zoetwatergebieden en in de Strand-

gen: 8 februari 1972 (vier), 14 december 1972

vlakte.

EU-Vogelrichtlijn

Rosse Franjepoot
Phalaropus fulicarius

Fr: Bûnte Wettergril
D: Thorshünchen
E: Red Phalarope
F: Phalarope à bec large

Mooser 1973 Er zijn vier waarnemingen bekend: 12-8-65 1 ex. (Lim. 40: 34); 19-8-68 5 ex. (JT); 16-9-67 1 ex. op het strand
(Van. 21: 147); 14 en 18-10-67 1 ex. op het strand (Van. 21: 147).
Status

De Rosse Franjepoot is doortrekker in zeer

Er zijn twee voorjaarswaarnemingen, namelijk één

Onregelmatige doortrekker

klein aantal. Er zijn ruim 20 najaarswaarnemingen

exemplaar op 27 april 1974 (zeetrek) en één op 27

waarvan ongeveer de helft tijdens zeetrektellingen

april 1996. Aanzienlijk grotere aantallen worden

is gezien. Het maximum is zes vogels op 30 decem-

bij harde aanlandige wind vooral in september

ber 1981. Als regel wordt slechts één exemplaar

gezien bij Lauwersoog, waar de vogels kennelijk

waargenomen. Buiten de zeetrektellingen zijn de

beschutting zoeken (Olthoff 1996).

meeste waarnemingen gedaan in oktober. De

De waarnemingen komen van het gehele eiland,

vroegste datum is 16 september 2001 (12 augustus

zoals Oosterstrand, kwelder, wad, Nieuwe Steiger,

1965, Mooser 1973), de laatste 31 december 1979.

Banckspolder, Westerplas en Rif.

Middelste Jager
Stercorarius pomarinus

Fr: Skraits
D: Spatelraubmöwe
E: Pomarine Jaeger
F: Labbe pomarin

Mooser 1973 Onregelmatige doortrekker in zeer klein aantal van half aug. tot half okt., vrijwel uitsluitend langs de
Noordzeekust. Er zijn 12 waarnemingen: De vroegste herfstwaarneming is 16-8-54 (W&S 2: 44) en de laatste 21-10-70
(W.Braaksma, AJvD).
Status

De Middelste Jager trekt jaarlijks in zeer klein

tellingen, veel meer vogels op een dag waargeno-

Jaarlijkse doortrekker

tot klein aantal door van augustus tot in de vroege

men, zoals op 28 oktober 1983 35 exemplaren (in

winter, met een piek in het late najaar (figuur 1).

zes uur, wind NW 5) en op 29 oktober 1988 18 (in

Meestal betreft het één of enkele exemplaren maar

zes uur, wind NW 7-8). De vroegste najaarsdatum is

een enkele keer worden, met name tijdens zeetrek-

27 juli 1989, de laatste voorjaarsdatum 9 maart 1973.
SOORTBESCHRIJVINGEN
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de Kleine Jager, terwijl de Middelste Jager in het

Figuur 1. Middelste Jager. Doortrek
over zee per maand, weergegeven

0,4

voorjaar uiterst zeldzaam is en eerder in mei te ver-

als gemiddeld aantal vogels per

0,3

wachten valt.
Tijdens tellingen van stookolieslachtoffers zijn vier

uur, uitsluitend gebaseerd op
systematische zeetrektellingen in
1972-2003 (2166 uur; n=178).

0,2

exemplaren gevonden, drie in november en één in

0,1

december (bron NZG-NSO).
Hoewel de Middelste Jager op Schiermonnikoog

0,0

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

altijd langs de Noordzeekust is waargenomen, is hij
in de Waddenzee geen onbekende verschijning

In de winter en het voorjaar wordt de Middelste

(Olthoff 1996). Zowel het jaarlijkse doortrekpatroon

Jager zeer zelden waargenomen (drie waarnemin-

als het gemiddelde aantal vogels per uur in de beste

gen: 9 maart 1973, 12 januari 1975 en 16 februari

maanden september-november (0.14) zijn vergelijk-

1989). Het betreft dan steeds één exemplaar. Het is

baar met die voor het gehele land (0.11; Bijlsma et

sterk de vraag of de waarnemingen van 17 en 18

al. 2001). In het invasiejaar 1985 (Camphuysen &

april 1976, met respectievelijk 18 en drie exem-

Van IJzendoorn 1988) is in de toptijd niet geteld op

plaren, kloppen: half april is de doortrekperiode van

Schiermonnikoog.

Fr: Lytse Skraits
D: Schmarotzerraubmöwe
E: Parasitic Jaeger
F: Labbe parasite

Kleine Jager
Stercorarius parasiticus

Mooser 1973 Doortrekker in zeer klein tot klein aantal van half aug. tot eind okt. Het maximum aantal is 13 op 26-9-67 (J.den
Held). De vroegste herfstdatum is 7-8-70 (VWG/NJN) en de laatste 28-10-67 (R.Visser, HAF). De vogels worden vrijwel uitsluitend aan de noordkant van het eiland gezien.
Er is één wintervondst bekend: 13-1-67 1 ex. op het strand (TT).
Status

De Kleine Jager wordt voornamelijk in het

september 1975 met 60 vogels (in 3.5 uur, wind

Regelmatige doortrekker

najaar in zeer klein tot vrij klein aantal waargeno-

ZW 2-3). Het uurgemiddelde in augustus-oktober

men van eind juli tot begin november (figuur 1). De

van 1.07 ligt iets lager dan het landelijke gemid-

vroegste datum is 17 juli 1975, de laatste 14 novem-

delde van 1.57 in die periode (Bijlsma et al. 2001).

ber 1987.

Uit het voorjaar zijn meldingen bekend uit maart

De beste najaarsdagen zijn 19 oktober 1985 met

(één), april (drie), mei (vier) en juni (drie). Het lijkt

103 vogels (in 7.5 uur, wind NW-N 3-5) en 24

waarschijnlijk dat de als Middelste Jagers gemelde
vogels op 17 en 18 april 1976 (respectievelijk 18 en

Figuur 1. Kleine Jager. Doortrek
over zee per maand, weergegeven
als gemiddeld aantal vogels per uur,
uitsluitend gebaseerd op
systematische zeetrektellingen in
1972-2003 (2166 uur; n=1573).
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zijn bij de aprilwaarnemingen opgenomen. Eén van
de juniwaarnemingen, op 9 juni 1971, betreft een

1,5

dode vogel gevonden in een weiland.

1,0

Uit december en januari komen drie meldingen.
Daarnaast werden tijdens olieslachtoffertellingen in

0,5
0,0
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Fr: Langsturtkraits
D: Falkenraubmöwe
E: Long-tailed Jaeger
F: Labbe à longue queue

Kleinste Jager
Stercorarius longicaudus

Mooser 1973 Er zijn drie waarnemingen bekend: 12-9-67 1 ex. op het wad (K.H.Voous); 17-9-70 1 juv. ex. in de Tweede Slenk
(P.S.Kistemaker); 19-9-65 1 ex. in de Waddenzee (Lim. 40: 36).
Status

De meeste Kleinste Jagers worden gezien tij-

2 september 1991

eerstejaars, dood gevonden

Onregelmatige doortrekker

dens zeetrektellingen aan de Noordzeekant. Tot en

15 september 1991

Waddenzee, juveniel

met 1992 zijn 12 waarnemingen bekend:

15 september 1992

eerstejaars

Beoordeelsoort CDNA van 1976

19 september 1965

Waddenzee

16 september 1992

eerstejaars

tot en met 1992

12 september 1967

Waddenzee

In de periode 1993-2003 zijn nog negen waarne-

17 september 1970

Tweede Slenk, eerstejaars

mingen bekend, waaronder een nachtelijke ring-

28 juli 1976

adult

vangst van een juveniele vogel op het wad op 18

26 augustus 1981

adult

september 1999. De vroegste waarneming is op 28

23 september 1985

eerstejaars

juli 1976, de laatste op 22 oktober 1997.

18 september 1988

Waddenzee, adult

De Kleinste Jager broedt in subarctische en arctische

15 september 1990

juveniel

gebieden rond de Noordpool.

Fr: Greate Skraits
D: Skua
E: Great Skua
F: Grande labbe

Grote Jager
Stercorarius skua

Mooser 1973 Doortrekker in zeer klein aantal van half aug. tot eind okt., en vrijwel uitsluitend langs de kust. Er zijn 16
waarnemingen bekend. De vroegste waarnemingsdatum is 16-8-55 (W&S 3: 45) en de laatste 30-10-67 (R.Sluys). Er is één dec.
vondst: 25-12-65 1 ex. vers dood op het strand (RN).
Status

De Grote Jager is voornamelijk in het najaar

wind N7). Buiten de systematische zeetrektellingen

Jaarlijkse doortrekker

doortrekker in klein aantal van eind juli tot eind

is er een waarneming van 24 doortrekkende Grote

november (figuur 1). De vroegste datum is 23 juli

Jagers in ruim vier uur op 21 oktober 1971. Tijdens

1979, de laatste 29 november 1991. De beste dagen

de top van de doortrek, in september-oktober, ligt

zijn 12 september 1978 met 13 vogels (in zes uur,

het gemiddelde op 0.14 vogels/uur. De aantallen

wind N6) en 28 september 1995 met 13 (in één uur,

zijn dus bescheiden in vergelijking met elders langs
de Nederlandse kust (Bijlsma et al. 2001).

Figuur 1. Grote Jager. Doortrek

0,25

Buiten deze periode zijn er de volgende waarne-

over zee per maand, weergegeven

0,20

mingen bekend van levende vogels: januari (6),
februari (3), maart (4), april (3), mei (3) en december

als gemiddeld aantal vogels per
uur, uitsluitend gebaseerd op

0,15

(3).

systematische zeetrektellingen in

0,10

De vogels worden vrijwel zonder uitzondering aan

1972-2003 (2166 uur; n=173).

0,05

de noordzijde van het eiland boven zee gezien. Op

0,00

12 augustus 1979 cirkelde echter een vogel rond
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boven het bos tussen de Prins Bernardweg en de
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Berkenplas. Op 12 september 1978 werd in de

volgende Scholekster – zonder succes. Wel werd

Oosterkwelder tijdens extreem hoogwater na een

vlakbij nog een andere in het water drijvende

noordwesterstorm, op de grens van wad en kwelder

Scholekster met opengewerkte borstspier gevonden.

een Grote Jager gezien die een Scholekster had

Tijdens stookolieslachtoffertellingen zijn vier

‘geslagen’ en deze verzoop. Na enkele happen uit

Grote Jagers gevonden in april, juli, september en

de borstspier vloog de vogel op en achtervolgde een

november.

Zwartkopmeeuw
Larus melanocephalus

Fr: Swartkopmiuw
D: Schwarzkopfmöwe
E: Mediterranean Gull
F: Mouette mélanocéphale

Mooser 1973 Er is één waarneming bekend: 26-7-70 1 ex. over het strand naar het westen vliegend (K.v.Leeuwen).
Status

De Zwartkopmeeuw heeft in 2003 met zeker

Incidentele broedvogel.

één paar in de kwelder tussen andere meeuwen

de daarop volgende zomer werden tot eind september regelmatig exemplaren waargenomen.

gebroed.

Onregelmatige doortrekker

Ontwikkeling

Opvallend is het

EU-Vogelrichtlijn

Verder zijn ruim 70 waarnemingen bekend van

Wetlandsoort (1%: 8400)

begin april tot begin november. Een deel daarvan

schaarse voorkomen van de Zwartkopmeeuw in het

heeft waarschijnlijk betrrekking op dezelfde

Waddengebied, vooral ook gelet op de grote aan-

Broedvogel-

vogel(s). De vroegste waarneming is op 6 april

tallen Kokmeeuwen die daar broeden en gezien de

inventarisaties

1990, de laatste op 9 november 1991. Er is één

sterk toenemende aantallen broedende Zwartkop-

2001-2003

waarneming uit januari: 11 januari 1999. Er is

meeuwen in Zuidwest-Nederland. Alleen op Texel

2001: geen

steeds sprake van één tot drie exemplaren, met uit-

en Griend worden ze regelmatig broedend aange-

2002: geen

zondering van 15 mei 1992 toen op hoogwater-

troffen (SOVON 2002).

2003: ten minste 1 territorium

vluchtplaatsen in totaal 18 vogels werden geteld. In

Dwergmeeuw
Larus minutus

Fr: Dwerchkob
D: Zwergmöwe
E: Little Gull
F: Mouette pygmée

Mooser 1973 Onregelmatige doortrekker in zeer klein aantal van eind juli tot begin okt. en van eind april tot begin juni. De
vroegste en laatste herfstwaarnemingen zijn 1-8-65 (VWG/NJN) en 11-10-68 (LB). De vroegste voorjaarswaarneming ligt tussen 25 – 30-4-62 (VWG/NJN) en de laatste medio-6-70 (RN). Er is één maartwaarneming: 28-3-70 1 ex. op de Balg (AJvD) en één
juli-waarneming: 14-7-67 (S-IV). Het maximum aantal is 21 ex. op 8-5-70 (KW). De Dwergmeeuw wordt zowel langs de
noord- als zuidkant van het eiland gezien. De laatste jaren blijven voorjaarsvogels vaak meerdere weken in de
Johannespolder.
280
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langs het Noordzeestrand.

Status

De Dwergmeeuw is doortrekker in vrij groot

Jaarlijkse doortrekker.

aantal in voorjaar en najaar en zomer- en wintergast

Tijdens tellingen van stookolieslachtoffers zijn acht

in zeer klein aantal.

Dwergmeeuwen gevonden, waarvan vijf in de peri-

De soort is in alle maanden van het jaar waargeno-

ode december-februari.

Onregelmatige zomer- en wintergast

Wetlandsoort (1%: 840)

men maar toch vooral in de trekperiodes (figuur 1).
De beste dagen in het najaar zijn 29 oktober 1988

Figuur 1. Dwergmeeuw. Doortrek over zee per maand,

met 565 exemplaren (in 5.5 uur, wind N 7-8) en 16

weergegeven als gemiddeld aantal vogels per uur, uitsluitend

oktober 1977 met 365 (in 4.5 uur, wind Z 4-1) en in

gebaseerd op systematische zeetrektellingen in 1972-2003

het voorjaar 11 april 1998 met 107 (in één uur, wind

(2166 uur; n=5135).

W 4) en 2 april 1975 met 55 (in acht uur, wind N 4).
In tegenstelling tot de Hollandse kust worden op

6

Schiermonnikoog in het najaar dus grotere aantallen waargenomen dan in het voorjaar. Zeker de laat-

4

ste jaren, 2002 en 2003, is het aantal waarnemingen echter uiterst schaars, respectievelijk één en

2

twee.
De Dwergmeeuw kan overal op het eiland wor-

0

den waargenomen maar toch vooral bij zeetrek

Vorkstaartmeeuw
Larus sabini
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R: Swellesturtkob
D: Schwalbenmöwe
E: Sabine’s Gull
F: Mouette de Sabine

Status

De Vorkstaartmeeuw is een onregelmatige

wassen) en 9 april 1975 en 15 april 1973 (beide

Onregelmatige doortrekker

doortrekker in zeer klein aantal. In totaal zijn er na

leeftijd onbekend). Met name bij de waarnemingen

1970 enkele tientallen waarnemingen bekend.

uit februari, april en augustus past enige reserve,

Meestal betreft het één of twee exemplaren tegelijk.

omdat geen van de waarnemingen gecontroleerd

Alleen op 2 oktober 1996 werden drie en op 11

kan worden en het gevaar van verwarring met jonge

oktober 1997 vier vogels gezien. De waarnemingen

Drieteenmeeuwen en Dwergmeeuwen altijd op de

stammen vrijwel uitsluitend uit de maanden

loer ligt. Bovendien is de soort in deze tijd van het

augustus-november met een duidelijke piek in okto-

jaar in West-Europa zeldzaam (cf. Hoogendoorn

ber. De vroegste datum in deze periode is 2

1995).

augustus 1989, de laatste 2 november 1985. Buiten

De Vorkstaartmeeuw wordt zowel aan de noord-

deze periode zijn waarnemingen gedaan op 27

kant als aan de zuidkant van het eiland waarge-

februari 1977 (subadult), 31 december 1979 (onvol-

nomen.
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Kokmeeuw
Larus ridibundus
Fr: Kob
D: Lachmöwe
E: Black-headed Gull
F: Mouette rieuse

Mooser 1973 Zeer talrijke broedvogel van de Oosterkwelder, Johannespolder, achter in de Vierde Slenk, bij de
Willemsduinen en incidenteel in de Banckspolder en in de Kapenglop. Waarschijnlijk broedde de Kokmeeuw reeds in het
begin van deze eeuw (LEEGE 1907). Het verloop van het aantal broedparen is onduidelijk. In 1926 en 1927 waren er slechts
enkele broedparen (GAB) en in 1934 20 paren (JdJ). Ze heeft zich daarna snel uitgebreid aangezien DUYFJES (1938) meldt, dat
ze “kort gehouden” wordt. In de jaren 1944, 1946 en 1947 werden eierraapvergunningen uitgegeven (RIN), waarvan kennelijk zo goed gebruik werd gemaakt, dat Resoort in 1947 kon melden: “ontbreekt door vernietiging”. Daarna is er weer sprake van een duidelijke uitbreiding: in 1948 25 paren (JdJ) en in 1950 50 paren (LJD). In 1955 ging een kolonie van 50 nesten
verloren door roof van Zilvermeeuwen (JdJ). Ze broedde in dat jaar al in de Banckspolder (B.v.d.Velden), terwijl in 1960 vestiging in de Westerkwelder volgde (LJD). De verdere uitbouw van het broedvogelbestand laat zich als volgt schetsen: in 1961:
50-250 broedparen (Lim. 35: 263); 1962: zeker 100 paren (HK, RU); 1963: 180-295 nesten (HK); 1964-1965: 450-500 broedparen
(HAF, RN). In 1966 volgde vestiging in het Kapenglop, waar in 1967 zeker 60 paren broedden. Er waren toen minstens 400
broedparen op het eiland. Voor 1970 geven Harthoorn en Kiewiet resp. 615 en 550 broedparen op, waarvan 250 paren in de
Johannespolder en 300 paren op de Oosterkwelder en het gebied oostelijk daarvan. De vestiging in het Kapenglop is verdwenen (P.Harthoorn). Verdere uiwaaiering van de soort over het eiland kan beperking noodzakelijk maken.
De Kokmeeuw is doortrekker in groot aantal van begin juli tot eind okt. Het maximum aantal is 9000 ex. op 2-8-69 (VWG/NJN).
Over doortrek in het voorjaar is weinig bekend. Er heeft een toename plaats vanaf eind mrt. Waarschijnlijk zijn dit vrijwel
uitsluitend eigen broedvogels. Op 4 en 5 mei was er trek van vele tientallen tweede jaars vogels in oostelijke richting. De
Kokmeeuw is overwinteraar in vrij klein aanatl. Het maximum aantal is 490 ex. op 23-12-68 (J.Tinbergen, G.v.d.Velde c.s.).
Ze is overzomeraar in onbekend aantal.
van maart tot mei en in het najaar van eind juli tot
in de eerste helft van september (tabel 1, figuur 2).
Daarna dalen de aantallen tot het winterniveau.
De datums van de schaarse trekwaarnemingen
boven het eiland komen overeen met de doortrekFiguur 2. Kokmeeuw. Gemiddeld aantal per halve maand tijdens
hoogwatertellingen in de seizoenen 1961/1962-2003/2004.
Figuur 1. Kokmeeuw. Verspreiding van

Status
Jaarlijkse broedvogel. Jaarlijkse
doortrekker en zomer- en wintergast

territoria in 2001.

8000

De Kokmeeuw is een zeer talrijke broed-

6000

vogel van de Oosterkwelder.
tal, zomergast in groot aantal en wintergast in vrij

Wetlandsoort (1%: 20.000)

klein aantal.
De toppen van de aantallen liggen in het voorjaar
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Broedvogel-

Figuur 3. Kokmeeuw. Doortrek over zee per maand,

In 1973 werden 544 paar gemeld, in 1978 550 en

inventarisaties

weergegeven als gemiddeld aantal vogels per uur, uitsluitend

in 1986 538. In 1983 werd broeden voor de laatste

2001-2003

gebaseerd op systematische zeetrektellingen in 1972-2003

keer vastgesteld in de Banckspolder met 100 paar

2001: 6921 broedparen

(2166 uur; n=57.600).

(Altenburg & Meyer 1983). In 1992 broedden de
laatste 26 paar in de Westerkwelder, zodat de

2002: 5354 broedparen

Kokmeeuw tegenwoordig alleen in de Ooster-

60

2003: 4673 broedparen

kwelder voorkomt. Recent zijn de aantallen broedparen spectaculair toegenomen, met name in het

40

zogenaamde Kweldersoog, in telgebied 6 (tabel 2).
De aantallen lijken echter over hun top heen te zijn.

20

Ook landelijk lijkt de soort over zijn hoogtepunt
0

heen en neemt nu aanzienlijk af (SOVON 2002). De
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aanvankelijke toename van het aantal broedparen
in de kwelder van Schiermonnikoog hangt mogelijk

Figuur 4. Kokmeeuw. Aantal dode

samen met het verdwijnen of kleiner worden van

0,3

kolonies in de kwelders van het vasteland. Wellicht

vogels (n/km) per maand
(1956-2003, 1407 km, n=240;

zijn deze vogels naar Schiermonnikoog uitgeweken.

0,2

De maximumaantallen geteld tijdens hoogwater

bron NZG-NSO).

laten een top zien begin jaren 1980 (figuur 5). De

0,1

toename daarvoor geldt voor het najaar en het voor0,0
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jaar, met name in mei. Een volgende top ligt in de
tweede helft van de jaren 1990, waarin ook de
hoogste maxima liggen. Daarna lijken de de aantallen licht af te nemen. In het Waddengebied als

Tabel 1. Kokmeeuw. Maxima tijdens hoogwatertellingen per seizoen in 1961-2003.
Periode

najaar

midwinter (januari)

voorjaar

geheel nemen vanaf 1975 de aantallen toe tot begin

Maximum

21 juli 2001: 18.139

13 januari 1996: 528

11 mei 2002: 13.081

jaren 1990, waarna ze fluctueren. De januariaantallen nemen echter af (SOVON-monitoringsrapport
2004/01). Dit is niet zichtbaar in de vrij kleine aan-

periodes over zee. Op 12 mei 1993 werd vanaf de

tallen die in januari op Schiermonnikoog verblijven.

Tabel 2. Kokmeeuw. Aantal broed-

kwelder melding gemaakt van ‘massale doortrek,

paren in 1973-2003.

hele dag, in golven’. Opvallend is dat de top van de

Figuur 5. Kokmeeuw. Tijdreeks van maxima per jaar tijdens

doortrek over zee valt in oktober en november,

hoogwatertellingen in de seizoenen 1961/1962-2003/2004.

wanneer de aantallen geteld tijdens hoogwater al

Donkere staven: maxima in jaren mét een telling in een

Jaar

Aantal
broedparen

1973

544

laag zijn (figuur 3). Dode Kokmeeuwen worden het

60-100%-maand. Lichte staven: maxima in jaren zónder een

1978

550

gehele jaar door op het strand gevonden (figuur 4).

telling in een 60-100%-maand.

1986

538

Rustende exemplaren kunnen tijdens hoogwater in

1991

248

grote dichte groepen aangetroffen worden in de

20000

1992

197

Banckspolder en op het Rif. De soort wordt echter

16000

1998

1630

tijdens hoogwater langs de hele zuidkant van het

2000

5465

eiland gezien en op het Oosterstrand.

2001

6921

den door middel van eieren rapen. In 1970 broed-

0
2001/02

jaren 1940 werd de stand zo laag mogelijk gehou-

4000
1991/92

De Kokmeeuw was in

het begin van de 20ste eeuw al broedvogel. Tot eind

1981/82

4673

1971/72

5354

2003

8000

Ontwikkeling

1961/62

2002

12000

den er 615 paar (Mooser 1973).
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Stormmeeuw
Larus canus
Fr: Unwaarsfûgel
D: Sturmmöwe
E: Mew Gull
F: Goéland cendré

Mooser 1973 Vrij talrijke broedvogel van de strandvlakte en de lage duintjes noordelijk van de Willemsduinen. Het is niet
bekend wanneer de soort zich precies gevestigd heeft. LEEGE (1907) noemt haar niet. De eerste kwantitatieve melding komt
uit 1926: tenminste 12 broedparen (GAB). Ofschoon niet uit alle jaren daarna gegevens bekend zijn, heeft de soort waarschijnlijk steeds regelmatig gebroed. Tot de zestiger jaren is er nauwelijks sprake geweest van een duidelijke toename
(G.Bosch, S.Braaksma, GAB, JdJ, G.J.v.Oordt, Van Rollingswier, A.Timmermans Sr., LJD, F.Haverschmidt). Daarna is de ontwikkeling vrij opvallend geweest (LJD, P.Harthoorn, HK, RN, GLO, RU). De onderstaande tabel geeft dit in getallen weer (zie
ook Lim. 37: 60-61):
1906
1926
1927
1933
1934
1938
1945
1947
1948
1949
1950
+
12
15-20
+
+
+
20
10
12
25
+
1955
1957
1958
1960
1961
1962
1963
1965
1966
1967
1970
30
15
25
+
50
50-60
300
100
100
100
180
De Stormmeeuw is doortrekker in groot aantal van begin juli tot begin okt. en in vrij groot aantal in febr. en mrt. Het maximum aantal is 14600 ex. op 16-8-65 (VWG/NJN). Ze is overwinteraar in vrij groot aantal met een maximum van 2300 ex. op
27-12-65 (LZ, c.s.). De Stormmeeuw overzomert in vrij klein aantal.
zeer groot aantal en overzomert in vrij groot aantal.
De aantallen nemen vanaf eind juni toe, waarna de
top van de najaarsaantallen in augustus valt, gevolgd
door een minimum eind oktober. Reeds in de winter
nemen de aantallen weer toe en vlakken af vanaf de
eerste helft van mei (tabel 1, figuur 2).
Terwijl de aantallen geteld tijdens hoogwater naar
een dieptepunt gaan aan het eind van het jaar, kent
Figuur 1. Stormmeeuw. Verspreiding
van territoria in 2001.

Figuur 2. Stormmeeuw. Gemiddeld aantal per halve maand tijdens
hoogwatertellingen in de seizoenen 1961/1962-2003/2004.

Status

De Stormmeeuw is een zeer taltijke broed-

Jaarlijkse broedvogel. Jaarlijkse

vogel voornamelijk van de Strandvlakte en de

5000

doortrekker en zomer- en wintergast

Oosterkwelder. Verder broeden vogels solitair of in

4000

kleine kolonies in de Westerduinen en op de nieuWetlandsoort (1%: 17.000)

Soms wordt samen gebroed met andere koloniebroeders en soms bestaan de kolonies uitsluitend uit
Stormmeeuwen.
De soort is doortrekker en overwinteraar in groot tot
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Ontwikkeling

Broedvogel-

Figuur 3. Stormmeeuw. Doortrek over zee per maand,

inventarisaties

weergegeven als gemiddeld aantal vogels per uur, uitsluitend

zich in het begin van de 20ste eeuw als broedvogel

2001-2003

gebaseerd op systematische zeetrektellingen in 1972-2003

gevestigd. Tot de jaren 1960 bleven de aantallen

2001: 839 broedparen

(2166 uur; n=35.109).

echter laag, maximaal 30 paar. Daarna nam het
aantal snel toe. In 1963 werd het aantal broedparen

2002: 677 broedparen
2003: 804 broedparen

op 300 geschat, in de periode 1965-1970 op 100-

80

180 (Mooser 1973). Het aantal broedparen fluctu-

60

eerde daarna sterk maar heeft zich in de jaren 20012003 naar een hoger niveau gewerkt (tabel 2).

40

Vlak bij de Stuifdijk nabij paal 9 is een kolonie

20
0
Figuur 4. Stormmeeuw. Aantal
dode vogels (n/km) per maand
(1956-2003, 1407 km, n=474;

De Stormmeeuw heeft

gevestigd. Daar is enkele jaren onderzoek uitgej

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

voerd naar de aantalsontwikkeling en reproductie
van de kolonie (Veen et al. 2003). Het blijkt dat de
aantallen redelijk constant zijn maar dat in sommi-

0,8

ge jaren vrijwel geen reproductie plaatsvindt.
Andere jaren geven echter een reproductie te zien

0,6

van gemiddeld circa 1.5 uitgevlogen jong per

bron NZG-NSO).

0,4

broedpaar, hetgeen in vergelijking met andere
Stormmeeuwkolonies op Schiermonnikoog en daar-

0,2

buiten goed is te noemen (Veen et al. 2003).
0,0

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

De tijdreeks laat toppen zien in de jaren 1960 en
begin jaren 1980 terwijl vanaf het midden van de
jaren 1990 de maximumaantallen toenemen (figuur

Tabel 1. Stormmeeuw. Maxima tijdens hoogwatertellingen per seizoen in 1961-2003.
Periode

najaar

midwinter (januari)

voorjaar

5). In het Waddengebied als geheel is over de peri-

Maximum

16 augustus 1965: 14.600

13 januari 1996: 10974

14 maart 1998: 1862

ode vanaf 1975-1976 een toename van de aantallen
duidelijk, waarna vanaf begin jaren 1990 stabilisatie optreedt (SOVON-monitoringsrapport 2004/01).

Tabel 2. Stormmeeuw. Aantal

de trek over zee juist haar hoogtepunt (figuur 3). De

broedparen in 1973-2003.

sterke trek over zee in januari correspondeert met de

Figuur 5. Stormmeeuw. Tijdreeks van maxima per jaar tijdens

Jaar

hoge aantallen in januari en februari aan de zuid-

hoogwatertellingen in de seizoenen 1961/1962-2003/2004.

Aantal
broedparen

kant van het eiland. Hierbij kan opgemerkt worden

Donkere staven: maxima in jaren mét een telling in een

1973

433

dat de zeer hoge maxima voor januari en februari uit

60-100%-maand. Lichte staven: maxima in jaren zónder een

1974

250

een en hetzelfde jaar komen, namelijk 1996 (tabel

telling in een 60-100%-maand.

1978

510

1). Dode Stormmeeuwen worden vooral in de

1986

550

maanden december-mei op het strand gevonden

1991

259

(figuur 4).

1992

582

Het maximumaantal getelde vogels is 18.745 op 24

1995

275

februari 1996.

1996

496

De grootste aantallen verblijven tijdens hoogwater

8000

1998

241

in de Banckspolder en op de Balg. De soort kan

4000

1999

501

echter overal aan de zuidkant en op het strand

2000

421

gezien worden. De Stormmeeuw zoekt ook voedsel

2001

839

in de Banckspolder.

2002

677

2003

804

20000
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12000
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Zilvermeeuw
Larus argentatus
Fr: Sulvermiuw
D: Silbermöwe
E: European Herring Gull
F: Goéland argenté

Mooser 1973 Zeer talrijke broedvogel van de Oosterkwelder, de oostelijke zeereep, strandvlakte en de Willemsduinen.
LEEGE (1907) noemt de Zilvermeeuw met 50 paren broedvogel. WOLTMAN (DLN 10: 44) doet dit eveneens voor de eerste oorlogsjaren, DUYFJES (1938) meent echter, dat zij zich in de jaren 1914-1918 heeft gevestigd tengevolge van het oorlogsgeweld
op de Duitse waddeneilanden. Het is echter waarschijnlijk, dat hij doelt op de sterke toename die sindsdien heeft plaatsgevonden. In 1926 en 1927 waren er 3100-3500 broedparen (zie Ard. 17: 16). Brouwer veronderstelt, dat er in die jaren veel van
Rotttum zijn gekomen (Ard. 17: 5). Uit de jaren daarna zijn tot 1938 geen gegevens beschikbaar; in dat jaar werden echter
4000 paren opgegeven. (RIN). In 1947 bedroeg de stand 1000 paren (RIN), zodat het aantal broedparen waarschijnlijk in het
begin van de veertiger jaren sterk is teruggelopen. Het verloop in de jaren 1947-1970 is in de tabel te lezen. De gegevens zijn
van De Jong en Nieuwenhuis in het RIN-dossier en P.Harthoorn.
1947
1000

1948
2000

1949
1000

1950
1200

1951
1000

1952
1500

1953
1500

1954
2000

1955
1200

1956
1400

1957
1400

1958
1300

1959
1000

1960
800

1961
1000

1962
1150

1963
2000

1964
2500

1965
2200

1966
1600

1967
1450

1968
1400

1969
1300

1970
1800

In 1927 ging men voor de eerste maal tot beperking over (Ard. 17: 16). Zo werden in 1935 7000 nesten vernietigd
(W.H.v.Dobben), terwijl er toen tevens voor het eerst met strychnine werd gewerkt. Deze metode is gehandhaafd tot 1960.
Reeds in 1939 waren er plannen om de Zilvermeeuwen uitsluitend oostelijk van paal 9 te laten broeden om zodoende de
Kobbeduinen vrij van meeuwen te krijgen (W.H.v.Dobben). In het laatste decennium heeft het rapen van eieren haar betekenis, de afzet voor veevoer en aan advokaat-fabrieken, vrijwel verloren en wordt nog slechts selektief afgeschoten om de
meeuwen te beperken. Dit gebeurt vooral op vogels die zich voeden met jonge Bergeenden en Eidereenden en de laatste
jaren ook jongen Fazanten (JCK).
Het verdient aanbeveling om, in tegensteling tot 1970 het afschieten voort te zetten (zie ook bij Bergeend) en uitbreiding
van de kolonie over de Oosterkwelder tegen te gaan. Broedvogels zoeken voornamelijk voedsel op de wadden (DRENT, 1967).
De vuilnisbelt zal met ingang van het voorjaar van 1971 als voedselbron uitvallen daar het vuil dan in plastik zakken wordt
neergestort en waarschijnlijk minder bereikbaar wordt.
De onvolledige tellingen laten zien, dat de Zilvermeeuw het gehele jaar door in vrij groot tot groot aantal aanwezig is op de
strandvlakte, het strand en op de Balg. De maximum-aantallen voor nazomer, herfst, winter en voorjaar zijn resp. 3800 ex.
op 22-8-63 (VWG/NJN); 3300 ex. op 24-10-68 (AJvD); 3300 ex. op 28-12-66 (LZ, c.s.); 6000 ex. (waaronder 2000 niet-uitgekleurde
vogels) op 31-3-70 (AJvD). De Zilvermeeuw is overzomeraar in vrij groot aantal.
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Status

De Zilvermeeuw is een zeer talrijke broed-

Kleine Mantelmeeuwen, Stormmeeuwen en soms

Jaarlijkse broedvogel. Jaarlijkse

vogel die in grote compacte kolonies voornamelijk

met Lepelaars. Verder zijn er bescheiden kolonies

doortrekker en wintergast

in de Oosterkwelder broedt, vaak gemengd met

buiten het beschermde gebied, zoals in de
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In 1980 werden op de Strandvlakte 1000 nestjon26

304

gen van de Zilvermeeuw geringd. In de 10 jaren

1068

2698

2196

daarna werden daarvan ruim 100 vogels terugge-

1615

45

meld. Van deze vaak interessante terugmeldingen

1202
90

werd een overzicht gepubliceerd (De Vries 1990).

1020

30

8

Figuur 1. Zilvermeeuw. Aantal territoria
per telgebied in 2001.

Ontwikkeling

In het begin van de

20ste eeuw was de Zilvermeeuw al een talrijke
broedvogel (Mooser 1973). In 1973 werden 6685

Wetlandsoort

Westerduinen. Territoriaal gedrag wordt soms reeds

paar geteld. In dat jaar werden systematisch alle

(1%: 13.000)

in januari in de kwelder waargenomen.

kolonies geteld, waarbij zoveel mogelijk nesten

Op 25 mei 1990 werd een Zilvermeeuw aangetrof-

werden gezocht. In enkele grote kolonies is hierbij

fen broedend op vier eieren van een Eider en drie

het aantal nesten geschat aan de hand van de ver-

Broedvogel-

(eigen) Zilvermeeuweieren in het Eidernest.

houding tussen het aantal volwassen vogels en het

2001-2003

Als niet-broedvogel komt de soort het gehele jaar in

aantal nesten in een proefvlak waarvan het aantal

2001: 10.302 broedparen

groot tot zeer groot aantal voor. De aantallen berei-

nesten nauwkeurig bekend was. In 1986 werden

2002: 8527 broedparen

ken een top in augustus-september om daarna af te

5035 paar aangetroffen, geteld volgens diezelfde

2003: 7341 broedparen

nemen. Vanaf de tweede helft van december vindt

systematiek. Gezien deze tellingen zijn de aantallen

opnieuw een toename plaatst, met toppen in janua-

tot en met 1970 waarschijnlijk altijd sterk onder-

ri-februari. Het hoogste maximum ligt ook in die

schat. Een toename van 1800 paar in 1970 naar

inventarisaties

maand met 28.288 vogels op 24 februari 1996.
Daarna nemen de aantallen snel af (tabel 1, figuur
2).

Figuur 3. Zilvermeeuw. Doortrek over zee per maand,
weergegeven als gemiddeld aantal vogels per uur, uitsluitend

De Zilvermeeuw trekt sterk door over de Noordzee.

gebaseerd op systematische zeetrektellingen in 1972-2003

Daarbij liggen toppen in november en januari en

(2166 uur; n=40.127).

mei (figuur 3). Deze doortrek gaat in het najaar en
voorjaar kennelijk geheel aan het eiland zelf voor-

60

bij, aangezien de aantallen in november en mei aan
de zuidkant niet toenemen. Dode Zilvermeeuwen

40

worden het gehele jaar door op het strand gevonden, met een top in november-december (figuur 4).

20
0

Tabel 1. Zilvermeeuw. Maxima tijdens hoogwatertellingen per seizoen in 1961-2003.
Periode

najaar

midwinter (januari)

voorjaar

Maximum

12 september 1987: 13.600

9 januari 1999: 12.892

14 maart 1998: 12.635
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Figuur 4. Zilvermeeuw. Aantal dode vogels (n/km) per maand
(1956-2003, 1407 km, n=1124; bron NZG-NSO).

Figuur 2. Zilvermeeuw.
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6685 in 1973 ligt in ieder geval niet voor de hand

reproductie erg laag in vergelijking met de repro-

Tabel 2. Zilvermeeuw. Aantal

(Bakker 1987). Het aantal broedparen is opmerke-

ductie van kolonievogels elders. Alleen in 1999

broedparen in 1973-2003.

lijk stabiel gebleven in de beschreven periode van

werd een reproductief succes van enige omvang

Jaar

ruim 30 jaar, jaarlijks fluctuerend van 6685 broed-

gemeten (0.96 uitgevlogen jong per broedpaar) maar

paren in 1973 tot 7341 broedparen in 2003. Alleen

in alle andere jaren lag dit beduidend lager (varië-

Aantal
broedparen.

1973

6685

2001 valt daar met 10.302 territoria buiten. Dit

rend van 0.03 tot 0.33 uitgevlogen jong per paar).

1977

7900

betekent dat de aantallen broedparen in de jaren

Uit kleurringonderzoek (2001-2003), uitgevoerd

1978

5400

daarna lager zijn. Misschien komt Schiermonnikoog

aan jongen die uitvlogen op de Oostpunt, blijkt dat

1986

5035

nu ook terecht in de afname die in het

verreweg de meeste jongen (>65%) na het uitvlie-

1991

5175

Waddengebied sinds halverwege de jaren 1980

gen niet worden teruggezien. Jongen die wel over-

1992

5496

plaatsvindt. Voedselschaarste en concurrentie

leven worden vooral teruggemeld in Noord- en

1998

6236

binnen de soort en met de Kleine Mantelmeeuw

Midden-Duitsland waar ze veelal op vuilnisbelten

2000

7149

worden als belangrijke oorzaak gezien (SOVON-

worden aangetroffen. Gedurende de wintermaan-

2001

10.302

monitoringsrapport 2004/01). Dit is echter op

den zijn in Duitsland op vuilstorten Zilvermeeuwen

2002

8527

Schiermonnikoog niet vastgesteld ten aanzien van

gemerkt. Van deze gemerkte vogels werden enkele

2003

7341

de Kleine Mantelmeeuwen die zich massaal hebben

broedend aangetroffen in de Oosterkwelder van

gevestigd.

Schiermonnikoog.

Hoewel de Zilvermeeuwen eerder in het broed-

De aantallen niet-broedende vogels zijn in 40 jaar

gebied aanwezig zijn dan hun op het eerste oog

steeds toegenomen, met wellicht een daling rond

mogelijke nestplaatsconcurrent, de Kleine Mantel-

het begin van de jaren 1990, tot het eind van de

meeuw, is van enige concurrentie niets gebleken. Er

jaren 1990 (figuur 5). Daarna lijken de aantallen af

is kennelijk voldoende nestgelegenheid voor beide

te vlakken ondanks het hoge aantal van 27.846 op

soorten.

21 februari 2004. Hierbij moet opgemerkt worden

In sommige broedgebieden op het eiland werden de

dat de toename geflatteerd kan zijn doordat vanaf

broedende Zilvermeeuwen bestreden door middel

1994 het strand regelmatig geteld werd hetgeen

van eieren rapen. Dit gebeurde tot en met 1999. In

daarvoor niet het geval was. De toename is opval-

2000 werd eieren rapen verboden bij de invoering

lend omdat de aantallen in het Waddengebied als

van de Flora- en Faunawet. Hoofddoel van de

geheel in 1990-2000 sterk zijn afgenomen (SOVON-

bestrijding was het creëren van meeuwvrije plekken

monitoringsrapport 2002/04). Deze afname zet op

ten gunste van andere broedvogels, zoals sterns en

Schiermonnikoog wellicht vanaf 2001-2003 in.

Kluten. Zilvermeeuwen roven eieren en jongen van
andere broedvogels die, bij herhaling, het broeden

Figuur 5. Zilvermeeuw. Tijdreeks van maxima per jaar tijdens

in dat gebied staken. Vooral jongen van Eiders en

hoogwatertellingen in de seizoenen 1961/1962-2003/2004.

Bergeenden worden in groot aantal gepakt. De

Donkere staven: maxima in jaren mét een telling in een

Zilvermeeuw versmaadt echter weide- en zang-

60-100%-maand. Lichte staven: maxima in jaren zónder een

vogels niet. Zo werd op 28 maart 1983 een

telling in een 60-100%-maand.

Zilvermeeuw gezien die een Merel opat en op 11
juni 1984 een vogel met een Veldleeuwerik in de

3000

snavel. Na het stoppen van de bestrijding van de
Zilvermeeuw werd nauwkeurig bijgehouden hoe de

2000

voormalige raapgebieden wederom in gebruik werden genomen door broedende Zilvermeeuwen.

1000

Lokaal was dat binnen enige jaren reeds zichtbaar.
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gemeten (Veen et al. 2003). Over het algemeen is die
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Kleine Mantelmeeuw
Larus fuscus
Fr: Lytse Sjouwerman
D: Heringsmöwe
E: Lesser Black-backed Gull
F: Goéland brun

Mooser 1973 Zeer schaarse broedvogel van de Oosterkwelder. Het eerst bekende broedgeval dateert van 1927: 1 paar graellsii A.E.Brehm gepaard met intermedius Scholer (Ard. 17: 14). In 1943 broedde er eveneens 1 paar (G.J.v.Oordt). Volgens de
Ned. Vogels (1949) was de Kleine Mantelmeeuw vanaf 1936 broedvogel in klein aantal. De gegevens lijken echter te spaarzaam om te kunnen zeggen of de soort wel elk jaar gebroed heeft. In 1945 was er in elk geval 1 paar, terwijl er tevens enige
mengparen met Zilvermeeuw broedden (Van Rollingswier). Van 1948-1965 zou er steeds tenminste een paar gebroed hebben (JdJ, LJD, P.Harthoorn, HK, RN, TT). In 1966 waren er 2 paren met jongen (RN), terwijl in 1967 misschien 5 paren gebroed
hebben. Voor 1970 geeft E.Alberts 10 of 11 paren op, waarvan zeker 7 paren met jongen.
De Kleine Mantelmeeuw is doortrekker in vrij groot aantal (TT) van begin aug. tot eind okt. En van begin april tot begin
mei. In veel tellingen is geen onderscheid gemaakt tussen de Grote en de Kleine Mantelmeeuw, zodat een juiste opgave van
het aantal doortrekkers niet mogelijk is.
De vroegste waarnemingsdatum in het voorjaar is 30-3-70 (AJvD) en de laatste waarneming in de herfst 5-11-66 (R.H.Drent
c.s). Er zijn waarnemingen uit sept., okt. en april die erop wijzen, dat de vorm fuscus in klein aantal doortrekt. De subspecies
graellsii en intermedius zijn waarschijnlijk overzomeraar in zeer klein aantal (N.Marra Jr., J.M.Marra).
gemiddelde sterk omhoog trekt (figuur 2). Dit is
98

1374
1636
327

11
1

3949
1220

192

1337

tevens het maximum in het voorjaar. In het najaar
ligt de top in september met een maximum van 1480
vogels op 8 september 2002. Op 10 oktober 1998

534

werden nog 161 vogels geteld. De soort is een onregelmatige wintergast in zeer klein tot klein tot aantal
en zomergast in vrij klein tot vrij groot aantal.
Figuur 1. Kleine Mantelmeeuw. Aantal

Het verloop van de zeetrek in het najaar (figuur 3)

territoria per telgebied in 2001.

loopt parallel met dat van de aantallen geteld tijdens hoogwater. In het voorjaar valt de kleine piek

Status

De Kleine Mantelmeeuw is een zeer talrijke

Jaarlijks broedvogel. Jaarlijkse

broedvogel, vooral in de Oosterkwelder. De soort

doortrekker. Onregelmatige zomer-

broedt in grote, compacte kolonies, veelal groeps-

en wintergast

gewijs gemengd met voornamelijk Zilvermeeuwen
en soms met Stormmeeuwen en Lepelaars.

Wetlandsoort (1%: 5300)

in mei op. De Kleine Mantelmeeuw trekt ook langs
de zuidkant van het eiland.
Figuur 2. Kleine Mantelmeeuw. Gemiddeld aantal per halve
maand tijdens hoogwatertellingen in de seizoenen 1961/1962-

Er is een waarneming van predatie door een Kleine

2003/2004.

Mantelmeeuw bekend: op 29 mei 1983 werd een
niet-vliegvlugge Grutto gepakt.

500

inventarisaties

De soort is doortrekker in vrij groot aantal in het

400

2001-2003

voorjaar vanaf half februari tot begin juni en in het

2001: 10.679 broedparen

najaar van begin juli tot begin oktober. De vroegste

2002: 6193 broedparen

datum in het voorjaar is 9 februari 1973 wanneer 33

2003: 6357 broedparen

vogels worden geteld. Een uitschieter in het voorjaar

100

is het aantal van 4750 vogels op 22 maart 2003, dat

0

Broedvogel-

door het geringe aantal tellingen in die maand het

300
200
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geboren in Suffolk, Engeland, nu op Schiermon-

Figuur 3. Kleine Mantelmeeuw.

15

Doortrek over zee per maand,

nikoog broeden. In Suffolk zijn de kolonies van
Kleine Mantelmeeuwen vrijwel verdwenen als gevolg

weergegeven als gemiddeld

10

aantal vogels per uur, uitsluitend

van de komst van Vossen in die gebieden.
Het verloop van de maxima volgt dat van de broed-

gebaseerd op systematische

5

zeetrektellingen in 1972-2003

vogelpopulatie. Voor het begin van de jaren 1990
waren tijdens hoogwatertellingen onregelmatig

(2166 uur; n=9171).

0

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

vogels aanwezig. Daarna is de toename nadrukkelijk
(figuur 4).
De Baltische Mantelmeeuw L. f. fuscus is dwaalgast in

Ontwikkeling

Op Schiermonnikoog

Nederland. Een voorheen aanvaarde waarneming in

Aantal broedparen in 1973-2003.

werd het eerste broedgeval in 1927 vastgesteld. Tot

oktober 1992 bij het Noordzeestrand (Winters 1999)

Jaar

Aantal

1970 bleven de aantallen echter zeer laag. Voor

is in tweede instantie afgewezen. Alleen geringde

broedparen

Tabel 1. Kleine Mantelmeeuw.

1970 werden 10-11 paar opgegeven (Mooser 1973).

vogels van bewezen herkomst komen voor aan-

1973

93

De Kleine Mantelmeeuw is daarna sterk toegeno-

vaarding in aanmerking (Van der Vliet et al 2004).

1974

12

men en heeft zich vanaf 1996 stormachtig ontwik-

1976

150

keld tot een maximum van 10.679 paar in 2001

1978

330

(tabel 1). Hiermee volgt Schiermonnikoog de lande-

tijdens hoogwatertellingen in de seizoenen 1961/1962-

1986

1246

lijke ontwikkeling. De laatste jaren is een afvlakking

2003/2004. Donkere staven: maxima in jaren mét een telling in

1991

1496

zichtbaar, hetgeen eveneens overeenkomt met het

een 60-100%-maand. Lichte staven: maxima in jaren zónder

1992

1941

landelijke beeld (SOVON 2002).

1995

1000

In proefvlakken in de Oosterkwelder werden steek-

1996

3340

proefsgewijs reproductiemetingen uitgevoerd (Veen

5000

1998

4887

et al. 2003). In sommige jaren produceren de Kleine

4000

1999

5146

Mantelmeeuwen nauwelijks jongen. Over zes jaren

2000

4378

werd gemiddeld 0.4 uitgevlogen jong per broedpaar

2001

10.679

per jaar vastgesteld (maximum 0.96 en minimum

2000

2002

6193

0.03 uitgevlogen jong per paar). Dat lijkt nauwelijks

1000

2003

6357

voldoende om de populatie op peil te houden.

0

een telling in een 60-100%-maand.

Geelpootmeeuw

Status

Larus michahellis

Incidentele gast

23 september 1989

vanaf schip op Noordzee,

29 september 1990

vanaf schip op Noordzee,

adult
adult

Wetlandsoort (1%: 7000)

29 mei 1994

Oosterkwelder

28 september 1999
6 mei 2000

Oosterkwelder

24-25 augustus 2002

weiland bij Kooiplaats,
eerste-zomer

290
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2001/02

1991/92

De Geelpootmeeuw is zeven keer gezien:
3 augustus 1989

Beoordeelsoort CDNA
tot en met 1988

1981/82

1971/72

kleurringaflezingen blijkt dat vogels die werden

3000

1961/62

Vermoedelijk is er dus immigratie van elders. Uit

Fr: Gielpoatsulvermiuw
D: Weißkopfmöwe
E: Yellow-legged Gull
F: Goéland leucophée

Figuur 4. Kleine Mantelmeeuw. Tijdreeks van maxima per jaar
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Kleine Burgemeester

Status

Er zijn vier waarnemingen: 25 mei 1974, 5

Larus glaucoides

Incidentele gast

juni 1979, 6 januari 1984 (dood gevonden bij paal
2, juveniel) en 11 augustus 1988 (eerste-zomer).

Fr: Lytse Iismiuw
D: Polarmöwe
E: Iceland Gull
F: Goéland à ailes blanches

Beoordeelsoort CDNA van 1980

Deze soort wordt vooral in de winter in Nederland

tot en met 1997

gezien. De drie waarnemingen in mei, juni en

Wetlandsoort (1%: 2000)

augustus zijn daarom opmerkelijk.
De Kleine Burgemeester broedt in Groenland en
Noord-Canada.

Grote Burgemeester
Larus hyperboreus

Fr: IJskob
D: Eismöwe
E: Glaucous Gull
F: Goéland bourmestre

Mooser 1973 Er zijn twee waarnemingen bekend: 11-8-68 1 ex. op het strand (TT); 21-10-70 1 eerste jaars ex. op de stuifdijk
(E.Koopman, M.v.Eerden).
Status

Er zijn 29 waarnemingen die als volgt over

ber (2), oktober (2), november (1) en december (2).

Onregelmatige gast

het jaar zijn verdeeld: januari (5), februari (3), maart

Het gaat steeds om enkelingen, en vrijwel uitslui-

(3), april (1), mei (4), juli (2), augustus (3), septem-

tend om eerstejaars vogels.

Wetlandsoort (1%: 10.000)

Grote Mantelmeeuw
Larus marinus
Fr: Grutte Sjouwerman
D: Mantelmöwe
E: Great Black-backed Gull
F: Goéland marin

Mooser 1973 Doortrekker en overwinteraar variërend van een vrij klein tot vrij groot aantal van eind juli tot eind april. Het
maximum aantal is 500 ex. op 16-12-67. De Grote Mantelmeeuw is zomergast in zeer klein aantal. Ze wordt het meest gezien
in de inlagen en op het strand.

Status

In 2001 werd het broeden van de Grote

groot aantal van half juli tot half mei. De vroegste

Incidentele broedvogel. Jaarlijkse

Mantelmeeuw voor het eerst met zekerheid vastge-

najaarsdatum is 8 juli 1973 (64 vogels), de laatste

overzomeraar, doortrekker en

steld. In de Noordzeeduinen nabij paal 12 werd een

voorjaarsdatum 17 mei 2003 (31 vogels). De top

niet-vliegvlug jong door de ouders gevoerd.

van de aantallen geteld tijdens hoogwater ligt in

De soort is doortrekker en overwinteraar in vrij

november. Daarna nemen de aantallen af tot half

wintergast
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Ontwikkeling

Het broeden in Neder-

land werd voor het eerst vastgesteld in 1993 (SOVON
2002). Het aantal is sindsdien uitgebreid naar 10 tot
15 broedparen in het gehele land, vooral in het Waddengebied (Terschelling en Griend), langs de IJsselmeerkust en in het Deltagebied. De Grote MantelFiguur 1. Grote Mantelmeeuw.
Verspreiding van territoria in 2001.

meeuw bereikt in Nederland de zuidgrens van het
broedgebied.
De maxima geteld tijdens hoogwater laten een sterke

mei. De soort overzomert in zeer klein aantal (tabel

toename zien vanaf het midden van de jaren 1990

1, figuur 2).

(figuur 5). Vrijwel alle aantallen boven de 1000 vallen

Rode Lijst

Trek over zee wordt in alle maanden van het jaar

in de periode daarna. De laatste jaren lijkt een lichte

Wetlandsoort (1%: 4700)

waargenomen behalve in juni (figuur 3). De soort

afname plaats te vinden. De toename kan geflatteerd

wordt echter voornamelijk gezien in het najaar en

zijn omdat op het strand vóór 1994 alleen bij uitzon-

Broedvogel-

in de winter. De top van de trek ligt in januari. Het

dering werd geteld en juist daar, samen met de Balg en

inventarisaties

aantal gevonden dode vogels volgt de seizoens-

het Rif, de grootste aantallen zitten. Het beeld past

2001-2003

patronen van trek over zee en van de hoogwater-

globaal in het verloop van de aantallen in het

tellingen (figuur 4).

Waddengebied als geheel (SOVON-monitoringsrapport

2002: geen

De Grote Mantelmeeuw wordt vooral in concentra-

2004/01), zodat de toename waarschijnlijk reëel is.

2003: geen

ties waargenomen op het strand, de Balg en het Rif.

2001: 1 broedpaar

Enkelingen worden gezien langs de zuidkant van

Figuur 4. Grote Mantelmeeuw. Aantal dode vogels (n/km) per

het eiland en in de Banckspolder.

maand (1956-2003, 1407 km, n=140; bron NZG-NSO).

0,12
Tabel 1. Grote Mantelmeeuw. Maxima tijdens hoogwatertellingen per seizoen in 1961-2003.

0,08

Periode

najaar

midwinter (januari)

voorjaar

Maximum

9 november 2002: 2429

9 januari 1999: 1790

14 maart 1998: 437
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60-100%-maand.

2500

Doortrek over zee per maand,

20

2000

weergegeven als gemiddeld aantal

15

1500

10

1000

zeetrektellingen in 1972-2003

5

500

(2166 uur; n=12.884).
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100

vogels per uur, uitsluitend

f

Figuur 5. Grote Mantelmeeuw. Tijdreeks van maxima per jaar

200

2003/2004.

Figuur 3. Grote Mantelmeeuw.

j

300

1991/92

in de seizoenen 1961/1962-

0,00

1981/82

maand tijdens hoogwatertellingen

400

1971/72

Gemiddeld aantal per halve

1961/62

Figuur 2. Grote Mantelmeeuw.
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Fr: Rôze Miuw
D: Rosenmöwe
E: Ross’s Gull
F: Mouette de Ross

Ross’ Meeuw
Rhodostethia rosea
Status

Er is één waarneming: 22 oktober 1997 (adult-

Dwaalgast

winter, waargenomen vanaf een boot op de Noord-

Beoordeelsoort CDNA

De Ross’ Meeuw broedt in arctische gebieden in
Noordoost-Siberië en Noord-Amerika.

zee, 15 km ten noorden van Schiermonnikoog).

Drieteenmeeuw
Rissa tridactyla

Fr: Winterkob
D: Dreizehenmöwe
E: Black-legged Kittiwake
F: Mouette tridactyle

Mooser 1973 Doortrekker in zeer klein aantal van half aug. tot half okt. en van begin april tot eind mei. De eerste en laatste
herfstwaarnemingen zijn resp. 9-8-66 (VWG/NJN) en 20-10-68 (J.A.Loterijman). De eerste voorjaarswaarneming ligt in de periode van 9 – 13-3-66 en de laatste op 31-5-55 (LJB, B.v.d.Velden). Buiten de aangegeven periode zijn drie waarnemingen
bekend: 30-11-67 1 ex. (JT); 15-12-69 2 ex. (JT); 22-2-69 1 dood ex. op het strand (Amoeba 46: 8-9).
Status

De Drieteenmeeuw is een onregelmatige

nikoog vrijwel uitsluitend aan het Noordzeestrand

Onregelmatige doortrekker en

doortrekker en wintergast in klein tot zeer groot

zijn waargenomen en dus de Waddenzee lijken te

wintergast

aantal. Op zee kan de Drieteenmeeuw het hele jaar

mijden, worden bij harde wind redelijke aantallen

worden waargenomen, maar aantallen van beteke-

gezien vanaf Lauwersoog (Olthoff 1996). Na 1998

nis worden met name gezien van oktober tot febru-

zijn er merkwaardig genoeg slechts twee waarne-

ari (figuur 1). Grote aantallen komen onder de kust

mingen van de Drieteenmeeuw: op 16 december

bij harde aanlandige wind. De beste dagen zijn 28

2000 12 exemplaren op het Oosterstrand en twee

oktober 1983 met 2229 exemplaren (in zes uur,

op de Balg en op 21 september 2002 één vogel.

wind NW 5) en 28 oktober 1974 met 937 (in negen

Vermoedelijk zijn niet alle (zeetrek)waarnemingen

uur, wind NW-N 7-8). Na februari zijn de aantallen

doorgegeven.

uiterst bescheiden. De beste dagen zijn dan bij-

Als olieslachtoffer behoort ook op Schiermonnikoog

voorbeeld 16 april 1974 met 14 exemplaren (in acht

de Drieteenmeeuw tot de talrijkste meeuwen (figuur

uur, wind N 1-3) en 2 april 1975 met 13 (in acht uur,

2). De dichtheid is duidelijk lager dan bij de lande-

wind NW 4). De uurgemiddelden in de topmaan-

lijke cijfers maar komt overeen met het beeld voor

den wijken vermoedelijk niet veel af van de lande-

alle Waddeneilanden tezamen (Bijlsma et al. 2001).

Wetlandsoort (1%: 20.000)

lijke cijfers maar zijn lastig vergelijkbaar (cf.

Figuur 1. Drieteenmeeuw.

Camphuysen & Van Dijk 1983, Platteeuw et al.

Figuur 2. Drieteenmeeuw. Aantal dode vogels (n/km) per maand

1994). Hoewel Drieteenmeeuwen op Schiermon-

(1956-2003, 1407 km, n=447; bron NZG-NSO).
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Ivoormeeuw
Pagophila eburnea

Fr: Ivoarmiuw
D: Elfenbeinmöwe
E: Ivory Gull
F: Mouette ivoire

Status

Er is één waarneming: 9 februari 1987

Dwaalgast

(Westerstrand bij paal 2.8, eerste-winter; Visser &

De Ivoormeeuw broedt in arctische gebieden rond

Beoordeelsoort CDNA

Van der Wal 1987, Van der Wal 1987). Dit is tevens

de noordpool.

Lachstern
Gelochelidon nilotica

het eerste geval voor Nederland.

Fr: Kobbestirns
D: Lachseeschwalbe
E: Gull-billed Tern
F: Sterne hansel

Mooser 1973 Er zijn vijf waarnemingen bekend: 19-7-57 2 ex. (Vgl. 5: 74); 13-8-57 1 ex. (Th.Voogd); 17-8-54 2 ex. langs de
waddenkust in westelijke richting vliegend (JT); 18-8-63 2 ex. (Vgl. 11: 211); 20-9-68 3 ex. (P.Meeth, med. CNA); 6-5-47 3 ex.
langs de zeereep naar het oosten vliegend (GAB).
Status
Onregelmatige doortrekker

Beoordeelsoort CDNA van 1982

Er zijn 13 waarnemingen (23 exemplaren):
6 mei 1947

drie

2 augustus 1989

17 augustus 1954

twee

18 augustus 1996

19 juli 1957

twee

20 april 2003

drie

De Lachstern is in Nederland een voormalige

tot en met 1992

13 augustus 1957

EU-Vogelrichtlijn

18 augustus 1963

twee

broedvogel (voor het laatst in 1958), maar tegen-

20 september 1968

drie

woordig een schaarse tot vrij zeldzame doortrekker

2 september 1975

twee

van en naar de dichtstbijzijnde broedgebieden in

Wetlandsoort (1%: 130)

25 mei 1976

Noord-Duitsland en Denemarken. De soort broedt

11 augustus 1976

onder meer ook in het Middellandse-Zeegebied.

Reuzenstern
Sterna caspia

Fr: Grutte Klikstirns
D: Raubseeschwalbe
E: Caspian Tern
F: Sterne caspienne

Status

De Reuzenstern is 10 keer waargenomen (19

Onregelmatige doortrekker

exemplaren), waarvan slechts één keer in het voor-

9 augustus 1998

jaar. Alle najaarswaarnemingen werden gedaan aan

17 augustus 1998

de wadkant.

EU-Vogelrichtlijn
Wetlandsoort (1%: 65)

VOGELS VAN SCHIERMONNIKOOG

14 augustus 1993

23 augustus 1998

twee

28 augustus 1991

vijf

20 augustus 1999

vier

19 mei 1992

Strandvlakte

10 september 2000

9 augustus 1993

294

11 september 1976

24 september 2002

twee
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Grote Stern
Sterna sandvicensis
Fr: Klikstirns
D: Brandseeschwalbe
E: Sandwich Tern
F: Sterne caugek

Mooser 1973 Schaarse broedvogel in de vijftiger jaren. In 1954 maakte De Jong melding van een eerste vestiging: 9 paren tussen de Visdieven. In 1955 broedden er 5 paren, in 1956 30 en in 1957 20 paren (Lim. 32: 18-19). Daarna zijn er geen broedgevallen meer bekend geworden, ofschoon in de broedtijd regelmatig enkele vogels worden gezien. Op 12-6-64 was er één alarmerend paar tussen de Vierde Slenk en de eerste inlage (J.B.Hulscher).
De Grote Stern is doortrekker in vrij klein aantal van eind juli tot begin okt. en van half april tot mogelijk begin juni. Het
maximum aantal is 175 ex. op 19-4-63 (VWG/NJN). De vroegste herfstwaarneming is 23-7-67 en de laatste op 19-10-32
(G.F.Makkink). De vroegste aankomst datum in het voorjaar is 19-4-63 (VWG/NJN). De massale sterfte door vergiftiging in het
midden van de zestiger jaren is ook op Schiermonnikoog tot uiting gekomen. Koning vond in de zomer van 1964 op één dag
40 dode vogels op het strand. De Grote Stern is zomergast in zeer klein aantal (RN, AJB).
De trek over zee vindt plaats in dezelfde periode als
waarin vogels langs de zuidkant worden geteld
(figuur 3). De aantallen aan de noordkant liggen
echter beduidend hoger, hetgeen aangeeft dat het
merendeel van de doortrekkers het eiland passeert.
De Grote Stern wordt vooral pleisterend gezien op
het Rif, de Balg en de stranden.
Figuur 1. Grote Stern. Verspreiding van
territoria in 2001.

Ontwikkeling

In 1954 heeft de

Grote Stern voor het eerst gebroed. In 1955 waren
Status

De Grote Stern is een schaarse tot zeer tal-

er vijf paar, in 1956 30 en in 1957 20 (Mooser

Jaarlijkse broedvogel. Jaarlijkse

rijke broedvogel in de Oosterkwelder waarvan de

1973). Daarna werd de soort pas weer in 1973

doortrekker en incidentele zomer- en

aantallen broedparen sterk fluctueren. De soort

gemeld als broedvogel met 50 paar en het aantal

wintergast

broedt in zeer compacte gemengde kolonies met

bereikt een maximum in 1976 met 200 paar (tabel

Kokmeeuw en Visdief.

1). In de periode 1977-1988 zou de soort niet heb-

Rode Lijst

In het voor- en najaar trekt de soort in vrij klein tot

EU-Vogelrichtlijn

vrij groot aantal door van de eerste helft van april tot

Figuur 2. Grote Stern. Gemiddeld aantal per halve maand tijdens

Wetlandsoort (1%: 1700)

eind mei en van de eerste helft van juli tot begin

hoogwatertellingen in de seizoenen 1961/1962-2003/2004.

oktober (figuur 2). De vroegste datum is 9 april
Broedvogel-

1976, de laatste 10 november 1980, toen nog 280

inventarisaties

vogels werden waargenomen. De top van de tijdens

2001-2003

hoogwater getelde aantallen ligt in het voorjaar in

2001: 10 broedparen

mei en in het najaar in juli-augustus. In het najaar

2002: 3 broedparen

worden ook groepen jonge vogels van elders op het

2003: 550 broedparen

strand waargenomen. Verder zijn er drie winterwaarnemingen: 9 februari 1973 (10 exemplaren),
21 februari 1977 (één) en 24 februari 1977 (twee).
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van broedplaatsen; vooral verruiging maakt broed-

Figuur 3. Grote Stern. Doortrek

50

plaatsen ongeschikt; 4 de mate waarin kolonies

als gemiddeld aantal vogels per

40

overspoelen door zeewater; in bijvoorbeeld 2003

uur, uitsluitend gebaseerd op

30

werd de gehele vestiging van 550 broedparen door

over zee per maand, weergegeven

systematische zeetrektellingen in

het zeewater weggespoeld.

20

1972-2003 (2166 uur; n=35.901).

In sommige jaren kan ook predatie door Zilver-

10
0

meeuwen of Bruine Ratten van invloed zijn op de
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m
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reproductie.
Ringaflezingen en ruikenmerken van de kop van de

ben gebroed. Broedgegevens uit de periode 1989-

Grote Stern hebben aangetoond dat vooral jonge

1994 ontbreken eveneens, zodat niet duidelijk is of

exemplaren van drie jaar oud een broedpoging op

de Grote Stern toen heeft gebroed. Vanaf 1995 is hij

Schiermonnikoog ondernemen. Ook volwassen

in elk geval wel elk jaar broedvogel en, ondanks de

vogels van Scandinavische herkomst zijn broedend

sterke fluctuaties, in hogere aantallen dan in de

vastgesteld.

jaren 1973-1976.
Na het verminderen van verontreiniging van het

Figuur 4. Grote Stern. Tijdreeks van maxima per jaar tijdens

Tabel 1. Grote Stern. Aantal

zeewater (met ondermeer chloorkoolwaterstoffen)

hoogwatertellingen in de seizoenen 1961/1962-2003/2004.

broedparen in 1973-2003.

in het midden van de jaren 1970, heeft de populatie

Donkere staven: maxima in jaren mét een telling in een

Jaar

zich landelijk hersteld (SOVON 2002). Het is echter

60-100%-maand. Lichte staven: maxima in jaren zónder een

opvallend dat Schiermonnikoog hiervan pas vanaf

telling in een 60-100%-maand.

119

1995 meeprofiteert. Toch blijft het broeden van de

1996

276

Grote Stern een grillig patroon volgen net als op

1997

1000

sommige andere broedplaatsen, zoals bijvoorbeeld

1998

3

Rottumerplaat. Belangrijke factoren die het wel of

300

1999

429

niet broeden en de reproductie beïnvloeden lijken te

200

2000

571

zijn: 1 de voedselsituatie, met name de beschik-

2001

10

baarheid van jonge Haring en Zandspiering; 2 de

100

2002

3

verstoring van de broedplaatsen – met name op de

0

2003

550

Oostpunt treedt veelvuldig verstoring op door recre-

2001/02

1991/92

1981/82

anten met loslopende honden; 3 de geschiktheid

400

1971/72

broedparen
1995

1961/62

Aantal

Visdief
Sterna hirundo
Fr: Wytstirns
D: Flußseeschwalbe
E: Common Tern
F: Sterne pierregarin

296

VOGELS VAN SCHIERMONNIKOOG

Mooser 1973 Schaarse broedvogel van de inlagen, het gebied van de Vierde Slenk, de beweide kwelder en Westerkwelder.
Waarschijnlijk broedde het Visdiefje reeds in de vorige eeuw. LEEGE (1907) geeft haar tenminste als algemene broedvogel
op. Het materiaal uit de jaren daarna geeft de indruk, dat de soort in sterk wisselend aantal een zeer talrijke broedvogel
moet zijn geweest tot het eind van de vijftiger jaren. De gegevens in het tabelletje tonen dit aan. Deze zijn afkomstig van:
1910-1920: DLN 15: 45 en 19: 44; 1920-1930: GAB; 1930-1940: JdJ, G.J.v.Oordt, F.HAVERSCHMIDT (1942); 1940-1950: Van
Rollingswier, JdJ, WJR; 1950-1960: Fokkema, LJD, JdJ, RN; 1960-1970: RN (zie ook Vgl. 6: 24 en 46).
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1914
1000

1916
1000

1926
1500-2000

1934
600-800

1935
>200

1939
1200

1945
3000

1947
1948
700-800 600

1949
1200

1953
1200

1955
400-1000

1957
700

1959
290

1960
280

1961
150

1962
90

1963
40

1964
50

1965
30

1967
25

1968
20

1969
20

1966
20

1970
>30

Volgens de opgaven is er in 1926 (GAB) en in 1945 (Van Rollingswier) sprake geweest van een hoogtepunt. Vanaf 1955 was er
een duidelijke terugval (LJD). De oorzaken daarvan zijn dubieus. Het broedgebied van de Visdief is tengevolge van landschapsveranderingen verplaatst.
Er is sprake van, dat de soort in de vijftiger jaren te lijden had van vraat en in de zestiger jaren van de hoge vegetatie als
gevolg van het staken van de beweiding in 1959 (RN). Proeven, om het zgn. Vogeleiland aan de monding van de Tweede
Slenk weer geschikt te maken door de kweldervegetatie te maaien, leverden geen hernieuwde vestiging op (RN).
Het Visdiefje is doortrekker in vrij klein aantal van eind juli tot half okt. en van april tot mogelijk ver in mei. Het maximum
aantal is 770 ex. op 8-8-70 (VWG/NJN). De vroegste najaarswaarneming is 31-7-68 (A. 1969-3) en de laatste op 24-10-69 (AJvD).
De vroegste aankomstdatum in het voorjaar is 14-4-66 (VWG/NJN). Op 5-5-67 was er sterke doortrek van honderden vogels (zie
voor doortrek ook bij de Noordse Stern). De Visdief is mogelijk overzomeraar in klein aantal.

De Visdief wordt vooral op het strand en de Balg
675

waargenomen.

32

Ontwikkeling

600
5

16

De soort was in het

begin van de 20ste eeuw een talrijke broedvogel.

35

Schattingen uit die tijd geven vrijwel altijd minimaal
1000 broedparen te zien, in 1945 zelfs 3000.
Figuur 1. Visdief. Aantal territoria per

Sindsdien is het aantal teruggelopen en vooral vanaf

telgebied in 2001.

het midden van de jaren 1950 heeft zich een duidelijke teruggang afgetekend. In 1960 werden nog
280 paar geteld, in 1965-1970 schommelde het

Status

De Visdief is een zeer talrijke broedvogel die

Jaarlijkse broedvogel. Jaarlijkse

op weinig begroeide plekken dicht bij het zeewater

aantal rond de 20-30 paar (Mooser 1973).

op het strand en in de kwelder broedt.

In 1973 werden 86 paar vastgesteld en in 1986 205.

Buiten de broedtijd is de Visdief doortrekker en

De meeste vogels broedden toen op de Balg maar

Rode Lijst

pleisteraar in vrij klein aantal vanaf half april in het

daarnaast ook verspreid over de gehele Ooster-

EU-Vogelrichtlijn

voorjaar tot half oktober in het najaar. Het maximu-

Wetlandsoort (1%: 1900)

maantal is 705 vogels op 26 juli 2003. De vroegste

Figuur 2. Visdief/Noordse Stern. Gemiddeld aantal per halve

datum is 5 april 1973, de laatste 27 oktober 1974. Er

maand tijdens hoogwatertellingen in de seizoenen 1961/1962-

Broedvogel-

zijn twee winterwaarnemingen: 9 februari 1974 en

2003/2004.

inventarisaties

11 maart 1982. Er zijn opvallend weinig gegevens

2001-2003

beschikbaar. Aangezien veel waarnemingen worden

2001: 1364 broedparen

opgegeven als Visdief/Noordse Stern (‘noordse dief’)

2002: 737 broedparen

zijn de gegevens van beide soorten voor het sei-

2003: 759 broedparen

zoensvoorkomen samengevoegd (figuur 2).

doortrekker

De periodes van doortrek over zee en de maanden

120
80

40

waarin de soort aan de zuidkant wordt gezien
komen overeen (figuur 3).
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hopen onder de vegetatie aangetroffen.

Figuur 3. Visdief. Doortrek over
zee per maand, weergegeven als
gemiddeld aantal vogels per uur,

8

Tijdens hoogwatertellingen zijn ‘noordse dieven’ in
vrij grote aantallen gezien tot in het midden van de

6

jaren 1980. Daarna zijn ze sporadisch waarge-

uitsluitend gebaseerd op
systematische zeetrektellingen in
1972-2003 (2166 uur; n=4466).

4

nomen (figuur 4).

2
Figuur 4. Visdief/Noordse Stern. Tijdreeks van maxima per jaar

Tabel 1. Visdief. Aantal broed-

0

j

f

m

a

m

j

j

a

s

o

n

2003/2004. Donkere staven: maxima in jaren mét een telling in
een 60-100%-maand. Lichte staven: maxima in jaren zónder een

kwelder. In 1992 was het aantal broedparen weer

1978

86

Thans is de soort bezig met een sterke inhaalslag.

1986

205

Mogelijk wordt deze toename veroorzaakt door het

1991

120

schoner worden van het zeewater en de betere

1992

69

beschikbaarheid van prooivisjes. Door overstro-

1998

244

mingen worden in sommige jaren de broedkolonies

2000

533

geheel weggevaagd door het zeewater. In 2002

2001

1364

werd sterke predatie door Bruine Ratten vast-

2002

737

gesteld in de kolonie op de Oostpunt. Vrijwel alle

2003

769

eieren en pasgeboren jongen werden op grote

telling in een 60-100%-maand.

600

400

200

0
2001/02

teruggelopen naar 69 (tabel 1).

1991/92

86

1971/72

1973

1981/82

Aantal
broedparen

1961/62

Jaar

tijdens hoogwatertellingen in de seizoenen 1961/1962-

d

paren in 1973-2003.

Noordse Stern
Sterna paradisaea
Fr: Noardske Stirns
D: Küstenseeschwalbe
E: Arctic Tern
F: Sterne arctique
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VOGELS VAN SCHIERMONNIKOOG

Mooser 1973 Zeer schaarse broedvogel van de inlagen en beweide kwelder. Het is niet bekend of de Noordse Stern in het
begin van deze eeuw reeds broedde. LEEGE (1907) vermeldt haar niet. Ze wordt voor het eerst als broedvogel genoemd in
1916 (DLN 19: 44). In 1926 waren er in elk geval “veel tussen de Visdieven, terwijl er een afzonderlijke kolonie van 42 nesten
was” (Ard.17: 26). Getuige de vrij schaarse gegevens zouden zelden meer dan 50 paren tot broeden zijn gekomen. Het eind
van de dertiger jaren moet een hoogtepunt zijn geweest. In 1939 zou 10% van de Sterns Noordse geweest zijn, hetgeen ongeveer 120 paren betekende (W.H.v.Dobben in HAVERSCHMIDT, 1942). Ook daarna wordt de Noordse Stern steeds als broedvogel genoemd (Lim. 20: 24, F.Haverschmidt c.s., van Rollingswier). In 1955 broedden er ongeveer 20 paren op het
Vogeleiland (J.v.d.Velde), in 1957 30 paren (JdJ) en in 1962 zelfs 50 paren (RU). Daarna is ze waarschijnlijk steeds een zeer
schaarse broedvogel geweest (P.Harthoorn, med. RN). In 1967 hebben 4 of 5 paren en in 1969 3 paren gebroed (RN).
Over het voorkomen buiten de broedtijd is weinig bekend. Dit komt voornamelijk omdat meestal geen onderscheid
gemaakt wordt tussen Visdief of Noordse Stern. De vroegste voorjaarswaarneming is 19-4-65 (J.Koolhaas) en de laatste
herfstdatum 22-10-70 (AJvD). De Noordse Stern is mogelijk overzomeraar in klein aantal.
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De trek over zee verloopt voornamelijk in mei en
augustus en komt overeen met de maanden waarin
de soort aan de zuidkant wordt gezien (figuur 2).
De Noordse Stern verblijft met name op het Rif, het
Noordzeestrand en de Balg.
Ontwikkeling

De Noordse Stern

Figuur 1. Noordse Stern. Verspreiding

werd in 1916 voor het eerst als broedvogel

van territoria in 2001.

genoemd. In 1926 nestelden er in elk geval veel tussen de Visdieven, terwijl er een afzonderlijke kolo-

Status

De Noordse Stern is een vrij schaarse broed-

nie van 42 nesten was. In 1939 waren er mogelijk

Jaarlijkse broedvogel. Jaarlijkse

vogel van de Oosterkwelder. De vogels broeden uit-

120 paar, in 1962 50. In 1967 en 1969 kwam

doortrekker en incidentele wintergast

sluitend in gemengde kolonies met Visdieven en

slechts een enkel paar tot broeden (Mooser 1973).

Kokmeeuwen.

De soort is vanaf 1973 in 16 jaren als broedvogel

EU-Vogelrichtlijn

Buiten het broedseizoen is de Noordse Stern door-

opgeven. De aantallen fluctueren sterk en komen

Wetlandsoort (1%: 10.000)

trekker in klein aantal in het voorjaar vanaf half april

zelden boven de 100 paar uit (tabel 1). Alleen in

tot half mei en in het najaar van eind juli tot begin

1999 werden 456 broedparen gemeld. In 1986 wer-

Broedvogel-

oktober. De vroegste datum is 10 april 1974, de

den de legsels niet vertrapt door grazende koeien,

inventarisaties

laatste 19 oktober 1973. Er is één winterwaar-

zoals in het verleden wel eens het geval was, omdat

2001-2003

neming: 31 december 1973. Het maximumaantal is

het broedgebiedje was afgeschermd door middel

2001: 45 broedparen

150 op 10 juli 1975. Het is echter goed mogelijk dat

van prikkeldraad.

2002: 23 broedparen

hier ook Visdieven bij zaten.

De belangrijkste bedreiging lijkt het verlies aan
broedbiotoop te zijn. Broedplaatsen raken overwoe-

2003: 27 broedparen

Tabel 1. Noordse Stern. Aantal

Figuur 2. Noordse Stern. Doortrek over zee per maand,

kerd met vegetatie terwijl nieuwe broedplaatsen

weergegeven als gemiddeld aantal vogels per uur, uitsluitend

nauwelijks worden gevormd. Bovendien is de sterk

gebaseerd op systematische zeetrektellingen in 1972-2003 (2166

toegenomen recreatiedruk op het eiland mede-

uur; n=3374).

verantwoordelijk voor het geringe aantal broed-

broedparen in 1973-2003.
Jaar

paren en het uitblijven van enig herstel.

Aantal
broedparen

1973

3

1975

150

1978

2

1983

15

1984

15

1986

22

1991

7

1992

28

1994

9

1996

29

1998

23

1999

456

2000

47

2001

45

2002

23

2003

27
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