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OVER HET BROEDEN VAN LARUS CANUS L. 
AAR ik op mijn ornithologisch uitstapje naar Schouwen de mij thuis ten 
dienste staande litteratuur niet bij de hand had, kon ik uit den aard dei-
zaak weinig meedeelen omtrent de enkele vroeger in ons land geconstateerde 
broedgevallen van de Kleine Zeemeeuw, reden, waarom de mij bekende hier 
onder volgen, ter aanvulling van mijn bijdrage in all. IV. 

Naar de heer Van Giersbergen a costi mij daar juist mededeelt, zeide de 
heer Ad. Burdet (met wien hij dit voorjaar eenige dagen op Texel doorbracht) hem, dezen 
zomer op een der Noordzee-eilanden eveneens Larus canus te hebben gevonden en ook te 
hebben gefotografeerd. Dat is dan het tweede mij bekende broedgeval in 1912. Uit vorige 
jaren dit: 

In het «Jaarboekje der Nederl. ürnithol. Vereeniging» N0. 7, schrijft de heer Steenhuizen 
daaromtrent op blz. 54/55: «Mij 12 Juni te Kerkwerve (Schouwen) bevindend met het oogmerk 
te fotografeeren, bemerkte ik tusschen de menigte Kapmeeuwen en Groote Sterns twee 
meeuwen zonder bruin aan den kop, wat reeds van verre tusschen de massa bruingekapte 
afstak. Met behulp van een kijker bleek me duidelijk met Larus canus te doen te hebben. 
Na korten tijd van ijverig zoeken vond ik tusschen de Kapmeemvennesten (ik cursiveer, daar 
wij ze juist afgescheiden van ridibundiis aantroffen. W.) een nest met éón ei, dat terstond den 
indruk maakte van een andere soort, afkomstig te zijn. Hiermede echter niet tevreden, 
verborg ik mij goed gedekt door riet en planten op korten afstand, en kon toen waarnemen, 
dat een der beide kleine meeuwen op dit nest ging zitten, waardoor ik met volkomen 
zekerheid het voorkomen van Larus canus als broedvogel op een der eilandjes in de Inlagen 
van Kerkwerve heb kunnen conslateeren. Den vogel op het nest te fotografeeren, gelukte niet. 

Hoe het verder met de broederij is afgeloopen, heb ik niet vernomen; veel goeden moed 
heb ik er niet op, daar de beide Kleine Zeemeeuwen, als vreemde eenden in de bijt, door 
hun talrijke buren voortdurend heftig werden aangevallen.» 

(Deze waarneming dateert van het jaar 1909). 
Jaarboekje No. 8 van dezelfde ver. vermeldt op blz. 3 1 : 
«Blijkens mededeeling van den pachter van de eerste Inlage onder Kerkwerve op 

Schouwen, heeft ook in Juni van dit jaar (d. i. 1911) weder een paar Kleine Zeemeeuwen 
getracht tusschen de kokmeeuwen aldaar te broeden, doch is, evenmin als verleden jaar, 
hierin geslaagd.» 

Op blz. 34 van het Jaarboekje No. 5 vind ik o. m. het volgende omtrent het broeden 
van dezen zeldzamen vogel op R o 11 u m : 

»De strandvoogd van dat eiland was zoo vriendelijk mij (in casu de heer A. A. van 
Pelt Lechner) een viertal hem onbekende meeuweneieren ter determinatie en tevens ten 
geschenke voor mijn collectie toe te zenden. De eieren waren twee aan twee (het legsel 
van canus bestaat uit twee, hoogstens drie eieren) met een tusschenpoos van drie è vier 
dagen, in hetzelfde nest gelegd. Hoewel bij mij geen twijfel bestond, met welke soort ik te 
doen had, volgde ik mijn gewoonte in dergelijke gevallen, en zond ze ter bekrachtiging mijner 
determinatie aan Dr. E. Rey te Leipzig, die mij schreef: »Die mir übersandten Möveneier 
von der Insel Hottum sind zweifellos Larus canus.« 

Bovenstaand bericht stamt uit het jaar 1908. Of Larus canus sinds dien daar wederom 
heeft gebroed, is mij niet bekend. 

Wageningen. A, B. WIGMAN. 




