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De kokmeeuw 

en haar 

problemen 

In de Mariapeel blijkt de bestrij
ding van de kokmeeuw succes te 
hebben als de eieren worden ge
raapt op de achttiende dag van 
elke broedperiode. 

De kokmeeuw (Larus ridibundus) is in 
ons land een algemene broedvogel. Hij 
broedt niet alleen langs de kust, maar 
ook in het binnenland, waar de soort een 
voorkeur aan de dag legt voor moerasge
bieden en vennen. De laatste decennia is 
de kokmeeuw zodanig in aantal toege
nomen, dat menige natuurbeheerder 
met zijn handen in het haar zit. Het to
tale aantal broedparen werd in de perio
de 1973-1977 op ruim 200.000 geschat. 
Welke oorzaken hebben tot de explosie
ve toename van de kokmeeuw geleid? 

Al menige discussie is over de kok-
meeuwenproblematiek losgebrand. Er 
moest een landelijk gerichte aanpak van 
de kokmeeuwenbestrijding komen met 
een zo snel mogelijke terugdringing van 
de soort als gevolg 

Intussen zijn er diverse experimen
ten verricht, meestal op kleinere tot zeer 
kleine schaal. Het ene leverde meer re
sultaat op dan het andere. In de meeste 
gevallen was het effekt echter nul. 

Oorzaken van de uitbreiding 
Hoe men in de Peel te werk ging, wordt 
o.m. in het onderstaande verteld. Daar 
werd tenslotte een methode gevonden 
om de kokmeeuw definitief kwijt te ra
ken. 

Onderzoek in de Groote Peel 
heeft aangetoond, dat in eerste instantie 
uitbreiding van de soort optreedt, als 
een kokmeeuwengebied overbevolkt 
raakt. Meeuwen die dan "over" zijn, 
vestigen zich op andere gunstige plaat
sen. Op zich is dit een natuurlijke oor
zaak van uitbreiding en wordt daarom 
ook als eerste genoemd. 

De toename van het aantal grote 
vuilnisbelten en een vaak onoordeelkun
dig beheer daarvan. Ook spelen de rela
tief voedselrijke landbouwgronden een 
rol. Het veelvuldig uitrijden van 
meststoffen in de vorm van drijfmest 
trekt bijvoorbeeld grote aantallen kok
meeuwen aan. 

Onze wegwerpmaatschappij draagt 
ertoe bij, dat op tal van plaatsen 
etensresten beschikbaar komen. Steeds 
meer verpakkingen voor eenmalig ge
bruik komen op de markt, waarin deze 
etensresten na gebruik nog voorkomen. 

De recreant speelt wellicht onge
wild ook een rol in de Peel. Hij draagt de 
kokmeeuw een erg warm hart toe. Wijs 
immers eens een andere vogel aan, die 
zó massaal, zó dichtbij en zó doodge-
moederd in aanwezigheid van de mens 
zijn eieren blijft uitbroeden? Bovendien 

is het koloniegcdrag erg imposant en 
kan de schoonheid van de kokmeeuw 
onmogelijk worden ontkend. Mocht 
men hier in de streek alle kokmeeuwen 
opruimen, dan kan men zich een pu
blieke rel op de hals halen. Her en der 
wordt dan ook oogluikend een kolonie-
tje in stand gehouden. De educatieve 
waarde hiervan wordt zeker niet onder
schat, maar toch moet instandhouding 
van de kokmeeuw in dit type levens
gemeenschap ontoelaatbaar worden ge
acht. 

Gevolgen van de kokmeeuwenko-
lonies: 
— De aanwezigheid van kokmeeuwen-
kolonies veroorzaakt een grote onrust 
onder de autochtone vogelsoorten. Deze 
vogels (roerdomp, fuut, dodaars, water-
ral, alle eendesoorten) zoeken vanwege 
het agressieve gedrag van de kokmeeuw 
elders hun heil. 
— Bij grote aantallen treedt een enorme 
guanotrofiëring op (overbemesting door 
vogelmest) van vooral voedselarme ven
nen — met name de Peelgebieden op. 
Resultaat hiervan is ondermeer het ver
dwijnen van plantesoorten die gebonden 
zijn aan voedselarme terreinen, zoals het 
hier thuis horende veenmos. 
— Vervuiling. De kokmeeuw kan alles 
gebruiken voor de nestbouw. Op de 
nesten werden gebruiksvoorwerpen en 
materialen als plastic, schoenveters en 
kleine dozen gevonden. 

Aanpak van de bestrijding 
Heeft men met kokmeeuwenkolonies in 
zijn gebied(en) te maken, en vindt men 
het nodig deze te bestrijden, dan moet 
met verschillende zaken rekening wor
den gehouden: 
— In de eerste jaren van bestrijding 
neemt het aantal niet af. Dit is waar
schijnlijk toe te schrijven aan het feit dat 
niet alle individuen in een kolonie bij 
gebrek aan een partner tot paren komen. 
Hierdoor kan in de eerste jaren interne 
aanvulling van partners optreden uit het 
vrijgezellenbestand. Zodra echter deze 
omstandigheid wegvalt, kan men een 
achteruitgang van de populatie verwach
ten. 
— Er moet jaren achtereen constant 
worden bestreden. Plaatselijk verdwij
nen van de kokmeeuw dient geenszins te 
betekenen, dat men het niet meer zo 
nauw hoeft te nemen. Er moet voorko
men worden, dat de meeuwen de kans 
krijgen, zich ergens te vestigen. 
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— Botulisme mag niet worden gezien 
als een "natuurlijke" bestrijding van de 
kokmeeuw. Het komt namelijk nogal 
eens voor dat een kokmeeuw sterft door 
ouderdom, ziekte of uitputting. Bij con
trole dient altijd op kadavers gelet te 
worden. Deze moeten uit het water wor
den geraapt. Botulisme doodt namelijk 
ook andere vogelsoorten, waarvan de in
standhouding zeer gewenst is! 

Bestrijdingsmethodes 
Het is onvoorstelbaar, wat men al niet 
geprobeerd heeft om de kokmeeuw het 
leven zuur te maken. Men heeft bijna 
geen middel onbeproefd gelaten. Het 
aantal bestrijdingsmethodieken is wel zo 
groot, dat een opsomming van de voor
naamste gerechtvaardigd is: 

— Stokjes op de nesten steken. Dit 
heeft weinig resultaat. De meeuwen 
gaan gewoon naast deze stokjes zitten. 
— Schieten met het jachtgeweer. De er
varing om dit wapen te leren kennen, zal 
enkele kokmeeuwlevens kosten. Binnen 
de kortste keren kennen ze echter de 
schootsafstand. Op dit moment kan 
men het geweer beter weer opbergen. 
— Het gebruik van knalapparatuur uit 
de fruitteelt. De kokmeeuwen schrikken 
hiervan flink gedurende de eerste knal
len. Ze merken al gauw, dat dit apparaat 
evenmin een levensbedreiging vormt. 
— Dode kokmeeuwen ophangen als vo
gelverschrikker. Dit heeft geen zin. De 
vogelverschrikkers worden gretig opge
peuzeld. 
— Tectyleren van eieren. Hiermee 

wordt gepoogd, de eierschaal luchtdicht 
te maken, wat sterfte van het embryo 
zou betekenen. Ook dit werkt niet. De 
eieren komen even vrolijk uit. 
— Eieren stukslaan en op de nesten la
ten liggen. Dit is zonder meer uit den 
boze. Men veroorzaakt hiermee een on
gewenste aanvoer van voedingsstoffen 
op de nestplaats en verhoogt hiermee de 
eutrofiëring, die al in het water plaats
vindt. Als de eierstruif is opgedroogd, 
bouwen de meeuwen er gewoon een nest 
overheen en beginnen opnieuw. Het 
heeft dus ook niet eens effect. 
— Frequent (om de 3 dagen) eieren uit
halen. Deze methode veroorzaakt grote 
onrust. De meeuwen blijven echter eie
ren produceren. 
— De kokmeeuw broedt ongeveer drie 
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Tabel 1 
Verloop van de kokmeeuwenpopulatie in de IVIariapeel. 
Development of the population of the black-headed gull in the Mariapeel. 

Jaar 

1973 
1974 
1975 
1976 

1977 
1978 
1979 
1980 

1981 

1982 

1983 

Aantal 
paren 

100 
500 
250 

geen 

700 
1000 
2000 
1200 

200 

250 

0 

Rapen eieren 
1 X /3 dagen 
nesten vernielen 

X 
X 
X 

X 
X 

Rapen eieren 
1 X /broedperiode 
nesten vernielen 

X 
X 

X 

Eieren 
stukslaan 

X 
X 

Eieren 
tectyleren 
experiment 

X 

Niets 
doen 

X 

X 

Opmerkingen 

geen water 
in de vennen 

experiment 
mislukt 
2 legsels 
(normaal 3) 
geen legsel, uit 
eigen beweging 
vertrokken 

weken op een stel eieren, nadat ze het 
laatste ervan heeft gelegd. Op de acht
tiende dag van de broedperiode rapen 
en tevens de nesten vernielen geeft een 
beter resultaat dan frequent uithalen, 
omdat dan ook het broedinstinct ten 
einde loopt. Bovendien kost dit minder 
tijd dan de vorige methode. 

Conclusie: Het is gebleken, dat op de 
achttiende dag van elke broedperiode ra
pen van eieren en het vernielen van de 
nesten het meeste succes heeft. Als dit 
gedurende de gehele broedperiode van 
ongeveer drie maanden consequent 
wordt volgehouden, ligt het doen ver
dwijnen van de kokmeeuw binnen 
handbereik. 

Het effekt van bestrijding op de 
kokmeeuwen in de Mariapeel 
Volgens een oud-jager huisden er in de 
oorlogsjaren massaal kokmeeuwen in de 
Peel. Daarna werden er tot 1973 geen 
broedparen opgemerkr. In dat jaar 
vestigde zich een kolonie. In tabel I staat 
af te lezen dat sinds het eieren rapen 
éénmaal per broedscizoen plaats vindt 
waarbij ook de nesten worden vernield, 
het aantal kokmeeuwen gestaag af
neemt. 

In 1981 zaten er nog 200 paren. In 
dit jaar werden reeds veel afgekoelde eie
ren op de nesten aangetroffen. Na één 
keer uithalen van de eieren kwamen de 

kokmeeuwen niet meer tot broeden. In 
1982 kwamen ca. 500 kokmeeuwen in 
het begin van het broedseizoen terug. 
Na ongeveer 6 weken weifelend gedrag 
te hebben vertoond, vertrokken ze met 
de noorderzon. 

In her Staatsnatuurreservaat Ma
riapeel zijn de kokmeeuwen weggeble
ven als een gevolg van een consequent 
doorgevoerde bestrijding. Mogelijk is de 
hier gehanteerde bestrijding de oplos
sing voor diegenen, die met de aller
minst gemakkelijke taak belast zijn, het 
probleem van de kokmeeuwen op te los
sen. De bestrijding van de kokmeeuw 
zou eigenlijk volgens een internationaal 
beleid moeten worden aangepakt. 

Summary 
The black-headed gull and its problems. 

The black-headed gull (Larus ridibundus) is a 
common breeding bird in the Netherlands. It 
habitates coastal regions, marshes and fens. 
The black-headed gull has shown an alar-
ming increase in number during the past de
cades. This is the result of our consumer so
ciety, badly controlled rubbish dumps and 
the recreation. 
The presence of this gull has consequently 
become a big problem for nature reserve ma
nagers. Many experiments have been carried 
out to get rid of the bird. In the nature reser
ve "Mariapeel" (Helenaveen) succes has 
been achieved by the following procedure: 
for a number of successive years the eggs were 
removed, while at the same time the nests 
were destroyed, 18 days after the black-
headed gull had laid its eggs. This procedure 
was repeated until the bird stopped laying 
new eggs. 
The desired effect was achieved: the black-
headed gull has finally been discouraged to 
breed in the "Mariapeel". 
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