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Het nieuwe broedseizoen nadert al weer snel. De meeuwen waren dit voorjaar al weer snel te 
zien. Bij mooie dagen in januari zaten de eerste Zilvermeeuwen al weer op hun vertrouwde 
stek in het territorium.  
 

 
 
 

 
 



De Kleine Mantelmeeuwen zijn altijd wat later, maar dit jaar melde zich de eerste al rond 10 
februari. Hierna nam het aantal langzaam toe tot half maart toen de eerste grotere aantallen uit 
de overwinteringsgebieden aankwamen. 
 
Dat Kleine Mantelmeeuwen net als zo plaats trouw kunnen zijn aan hun overwinteringsgebied 
als hun broedgebied bleek uit de waarneming die Maarten van Kleinwee samen met Jacob Jan 
de Vries deed op 19 januari 2019 bij de Lagune de Sidi Moussa, Oualidia, Marokko. Kleine 
Mantelmeeuw, met kleurring Y.BMF (zie foto), werd daar exact een jaar eerde op dezelfde 
plek gezien. Zie hier de waarde van het gebruik van kleurringen waardoor we dit soort 
gedragingen kunnen vastleggen.  
 
2019 gaat voor ons onderzoekers een heel spannend jaar worden. We zullen in samenwerking 
met de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee een 
zenderproject starten. Dat houdt in dat in dit geval een aantal Kleine Mantelmeeuwen zullen 
worden voorzien van zenders om ze dag en nacht te kunnen volgen en zo hun gedragingen 
nog beter kunnen vastleggen. Het heeft onder andere tot doel om de gedragingen te 
vergelijken met die van een kolonie op Texel omdat er nogal wat verschillen zijn in de 
successie in de broedtijd. We willen hier graag inzicht in krijgen waarom de kolonie van 
IJmuiden het beter doet. Ook zullen de zenders inzicht gaan geven over de trek en de 
overwinteringsgebieden. Tijdens de broedtijd (april-augustus) zal in de kolonie zal een 
ontvangstinstallatie komen en er zullen aan aantal antennes worden opgesteld zodat de data 
van de gezenderde vogels kunnen worden uitgelezen. Ontvangstinstallatie en antennes zullen 
na het broedseizoen weer worden verwijderd. 
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