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Kokmeeuwen in Fryske 
Al tientallen jaren speelt in diverse 
terreinen van It Fryske Gea een dis
cussie over kokmeeuwen; moeten 
ze met rust gelaten worden, 
beperkt worden in aantal, of geheel 
worden verhinderd tot broeden te 
komen? Aangezien de discussie 
over het wel of niet tolereren van 
een kolonie ieder jaar en bij elke 
nieuwe vestiging weer opnieuw op 
gang kwam en de kennis en inzich
ten rond kokmeeuwen de laatste 
tientallen jaren enorm zijn toege
nomen, heeft It Fryske Gea een 
aanzet gegeven om in overleg met 
betrokkenen tot een heroverweging 
van zijn beleid voor kokmeeuwen 
te komen (Kleefstra & Rintjema, 
1999). 

De Kokmeeuw is in Fryslan een algemeen 
verbreide broedvogel. In het Waddenge
bied broedt de Kokmeeuw in toenemende 
mate op kwelders, in nat grasland en in 
vochtige duinvalleien, bijvoorbeeld op 
Griend en in Noard-Fryslan Bütendyks. 
Langs de Friese IJsselmeerkust herbergt de 
Warkumerbütenwaard de grootste kolo
nie, waar de Kokmeeuw vooral nestelt op 
de grotendeels kale schelpenbanken. In 
het noorden van Fryslan is de Kokmeeuw 
broedvogel van natte weidereservaten als 
de Jouswierpolder bij Metslawier, het 
Klaarkampermeer bij Rinsumageest en de 
Wiide Mar bij Stiens. In Midden-Fryslan 
en het daarvan zuidwestelijk gelegen 
merengebied broedt de Kokmeeuw in 
natte, moerassige ruigtevegetaties, zomer-
polders en boezemlanden in de Alde 
Feanen, Terkaplesterpoelen, Sneekermeer, 
Witte en Zwarte Brekken, Tjeukemeer, 
Idzegaasterpoel en Slotermeer. In het zui
den van Fryslan is de Kokmeeuw bewoner 
van moerasgebieden zoals de Brandemeer, 
Rottige Meenthe en Lindevallei. In het 
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zuidoosten van de provincie broedt de 
Kokmeeuw vooral in de voedselarme 
vennen van de Duurswouderheide, het 
Fochteloërveen en het Diaconievene bij 
Nijeberkoop. Figuur 1 toont de ligging 
van de Fryske Gea reservaten waar kok
meeuwen broeden. 

Aantalsontwikkelingen 
Begin tot halverwege deze eeuw waren de 
Europese en Nederlandse populaties kok
meeuwen veel kleiner dan nu. Tussen 
1920 en 1930 broedden er bijvoorbeeld 
slechts ca 1500 paar kokmeeuwen op de 
Friese waddeneilanden. In de Provincie 
Drenthe was de Kokmeeuw toen nog een 
nieuwe broedvogel waarvan er slechts ca 
200 paar broedden. Tot halverwege de 
jaren tachtig groeide de populatie, zowel 
op Europees als op Nederlands niveau. 

Een Kokmeeuw en een Kuif-
eend hebben geen hinder 
van elkaar in de Jan Durks-
polder (foto: B. Klazenga). 
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Gea-terreinen 
De Kokmeeuw is sinds begin jaren 

tachtig echter als broedvogel weer in aantal 
afgenomen, zowel in West-Europa als in 
Nederland. Landelijk bereikte de kok
meeuwenstand tussen 1980 en 1985 zijn 
piek met rond de 250.000 broedparen. 
In 1996 betrof dit nog slechts 132.000 
broedparen (van Dijk et al., 1998; fig. 2). 

Aantalsontwikkelingen 
binnen Fryslan 
Binnen Nederland is Fryslan de kok-
meeuwrijkste provincie. In 1996 broedde 
bijvoorbeeld ca 4 3 % van de Nederlandse 
populatie in Fryslan, waarvan weer bijna 
40% in Fryske Gea-terreinen. In Fryslan 
worden sinds 1992 standaard alle kolonies 
geteld, gecoördineerd door SOVON, in 
samenwerking met de Fryske Feriening 
foar Fjildbiologie (FFF). Wanneer Fryslan 
verdeeld wordt in regio's lopen de trends 
zeer uiteen (fig. 3). 

Op de Friese Waddeneilanden nam 
de soort van 1991 tot 1997 toe van ruim 
25.000 tot ruim 33.000 broedparen, het
geen vooral te danken is aan de toename 
op Griend. Ook in het Alde Feanen-
gebied neemt de soort nog steeds toe. Dit 
is vooral te danken aan het deelgebied de 
Jan-Durkspolder, waar de soort (sinds ves
tiging in 1990 nadat dit gebied was ont-
polderd) toenam van 320 naar bijna 4.900 
paar in 1998. 

Tegelijkertijd wordt een sterke afname 
geconstateerd op Noard-Fryslan Büten-
dyks en in de Peazemerlannen. Ook heeft 
een sterke afname plaatsgevonden in het 
Friese merengebied, in het zuidwesten van 
de provincie. Zaten in de jaren tachtig nog 
(zeer) grote kolonies kokmeeuwen in 
meren zoals de Fluessen (tot ca 9.000 
paren!), de Witte en Zwarte Brekken, Ter-
kaplesterpuoUen en Sneekermeer, tegen
woordig zijn deze vrijwel verdwenen of 
klein van omvang. 

In het Zuiden en Zuidoosten van 
Fryslan nam de Kokmeeuw in de periode 
van 1992 tot 1997 sterk af in de Brande-
meer en op de Duurswouderheide. In de 
gebieden Diaconievene en Rottige 
Meenthe worden pas sinds 1998 veel 
lagere aantallen vastgesteld, waardoor nu 
de totale ontwikkeling in Zuidoost-Fryslan 
dalend is. 

Langs de IJsselmeerkust is de soort 
nagenoeg stabiel, alhoewel hier tot 1997 
van slechts één kolonie kon worden 

Fig. 1. Ligging van Fryske Gea-gebieden 

Drachten V met l<okmeeuwenl(olonies. 

gesproken, namelijk die op de Warkumer-
bütenwaard. Natuurontwikkelingsprojec
ten voor de kust hebben recent geleid tot 
nieuwe vestigingen. 

Mogelijke oorzaken van 
achteruitgang 
Over de oorzaken van achteruitgang 
wordt momenteel nog druk gespeculeerd. 
In ieder geval is duidelijk dat ze per gebied 
en zelfs van jaar tot jaar kunnen verschil
len. Vaak is er sprake van een combinatie 
van oorzaken. Meest genoemd worden: 
• Afnemende reproduktie (bijvoorbeeld 
door problemen in de eifase, zoals over
stroming, vertrapping, predatie, onbe
vruchte eieren of het vroegtijdig verlaten 
van de eieren, en problemen in de pulfase, 
zoals voedseltekort, ziekte, predatie, 
slechte weersomstandigheden). Aangezien 
deze de belangrijkste oorzaak van de lan
delijke achteruitgang van de Kokmeeuw 
lijkt te zijn (Stienen et al., 1998; Majoor 
& Husrings, 1998), is SOVON een aantal 
jaren geleden een onderzoek gestart naar 
het reproduktiesucces van de Kokmeeuw 
en de oorzaken van mislukken. Voor dit 
onderzoek liggen in 1999 cwee onder-
zoeksproefvlakken in Fryske Gea-terrei
nen; op de Warkumerbütenwaard en in de 
Jan Durkspolder. Uit dit onderzoek lijkt 
tot nu toe, naast oncontroleerbare factoren 
in de eifase, met name voedselgebrek in de 
kuikenfase plaatselijk een belangrijke rol te 
spelen bij de afname van het broedsucces 
(Majoor & Hustings, 1998). 
• Vermindering van het voedselaanbod en 
de voedselbeschikbaarheid (bijvoorbeeld 
door veranderende landbouwtechnieken. 

Legenda: 

(195) = aantal broedparen in 

kokmeeuwenkolonie in 1998. 

Gebieden (deels) bij It Fryske Gea In beheer: 

AF = Alde Feanen, met kokmeeuwen-

kolonies in de volgende deelgebieden; 

Jan Durkspolder (4863) 

Laban (675) 

de Koai en 't Bil (125) 

De Bolderen (15) 

Lytse mar (236) 

Lytse saiterp. (1800) 

Wikelslan (9) 

BM = Bocht fan Molkwar (461) 

CP = Cuperuspolder (0) 

DV = Diaconievene (835) 

FL = Fluessen (2?) 

KL = Kraanlannen (95) 

LV = Lendevallel: Nijkspolder (55) 

MB =Mokkebank (2) 

NFB =Noard Fryslan Bütendyks (6575) 

OE r'tOerd (4) 

RKP = Ryptsjerksterpolder (5) 

WW = Warkumerbütenwaard (5150) 

verdroging, afdekken van vuilnisbelten); 
• Verplaatsing (bijvoorbeeld door voort
schrijdende successie, structurele predatie, 
vermindering van het voedselaanbod); 
• Een gebrek aan of vermindering van 
geschikte broedgelegenheid (bijvoorbeeld 
door toenemende recreatiedruk, voort
schrijdende successie). 

Andere soorten vogels die in of 
bij kokmeeuwenkolonies broeden 
In Nederland broeden kokmeeuwen 
veelal in combinatie met andere kolonie-
vogels, zoals Visdief, maar ook met vogels 
zoals de Geoorde fuut. Scholekster en 
Bruine kiekendief 
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Fig. 2. Globale aantalsontwik

keling van de Kokmeeuw bin

nen West-Europa, Nederland, 

Fryslan en Fryske Gea-terreinen 

(huidige eigendomssituatie) 

sinds het begin van de 20e 

eeuw. Er is gewerkt met de 

maximale aantallen die 

genoemd worden in de vol

gende bronnen: SOVON, 1987; 

Glutz von Blotzheim & 

Bauer,1982;vanDijketal., 

1997 & 1998; van der Ploeg et 

al., 1976; Teixera, 1979; SOVON 

Fryslan, 1998 & 1999; Koks 8i 

Hustings, 1998; mond. med. A. 

van Dijk; en andere. 

Let op: De schaal is logarit

misch, de X-as is vertekend qua 

breedte, geen staaf betekent: 

"aantal onbekend". 

• 1 W.Europa 

• Nederland 

B Fryslan (incl, wad) 

I I huidige Fryske Gea-terrein 

aantal broedpaar 

10.000.000' 
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De redenen waarom deze soorten bij 
kokmeeuwen broeden zijn velerlei en nog 
deels onbekend. Waarschijnlijk is het vaak 
een combinatie van het feit dat de soorten 
overeenkomstige biotoopeisen hebben 
(toeval-factor) en daarnaast meeprofiteren 
van extra bescherming tegen predatoren. 
Een predator, zoals de Bruine kiekendief, 
kan tijdelijk profiteren van een kolonie 
door de kokmeeuwen als stapelvoedsel te 
gebruiken. 

Een aantal soorten lijkt zelfs bewust 
te kiezen voor het broeden tussen kok
meeuwen (vooral soorten die zich zelf 
slecht kunnen verdedigen), ook al kleven 
er nadelen aan het broeden in een kok
meeuwenkolonie, zoals het feit dat de 
kokmeeuwen eieren en kuikens kunnen 
roven of voedsel afpakken. Sommige 
soorten laten hun broedcyclus zelfs aan
sluiten op die van de Kokmeeuw! Dit 
laatste is bijvoorbeeld aangetoond voor de 
Grote stern (mond. med. E. Stienen, 
1998) en de Geoorde fiiut (Feenstra, 
1998). Voor deze soorten zijn de voorde
len van het broeden bij kokmeeuwen 
blijkbaar even belangrijk, zo niet belang
rijker dan de nadelen. 

Uit een analyse van broedvogelgege-
vens (volgens de SOVON BMP-methode 
verzamelde gegevens) uit een aantal terrei
nen van It Fryske Gea bleek, dat in totaal 
ruim 30 soorten de laatste jaren op hier
boven beschreven manier in of bij kok
meeuwenkolonies broedden. Natuurlijk is 
het discutabel welke soorten in dit ver
band genoemd worden. De hier bedoelde 
soorten zijn allemaal bodembroeders 
(behalve de Lepelaar in sommige geval-

^̂  
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jaar/periode 
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len), die qua leefgebied, ecologie en/of 
voedselpatroon een relatie hebben met de 
Kokmeeuw. De soorten horen tot de een
den en ganzen, zoals Wintertaling en 
Grauwe gans, rallen zoals Porseleinhoen 
en Waterhoen, plevieren zoals Bontbek-
plevier en Kleine plevier, steltlopers zoals 
Tureluur en Kluut, meeuwen en sterns 
zoals Visdief Zwarte stern. Grote stern en 
Dwergmeeuw en een roofvogel als de 
Bruine kiekendief Van deze soorten staan 
er momenteel maar liefst 15 op de Rode 
Lijst van kwetsbare en bedreigde vogels in 
Nederland (Osieck & Hustings, 1994; 
tabel 1). 

Beperkende maatregelen tegen 
kokmeeuwen 
Uit literatuur is bekend dat reeds in de 
jaren twintig beperkende maatregelen 
werden uitgevoerd in kokmeeuwenkolo
nies in Nederland. Er was een aantal rede
nen waarom men kokmeeuwen bestreed. 
Een belangrijke reden was de ongewenste 
eutrofiëring van van nature oligo- of 
mesotrofe vennen, die optreedt bij de 
aanwezigheid van een kokmeeuwenkolo
nie door de mest van de vogels. Hierdoor 
kan de begroeiing van het ven behoorlijk 
veranderen. In "Levensgemeenschappen" 
(Rijksinstituut voor Natuurbeheer, 1979) 
wordt hieraan nog uitgebreid aandacht 
besteed. Methoden van bestrijding die 
hier genoemd worden zijn het rapen van 
eieren, het lossen van schoten enkele 
keren per dag, het zo nu en dan oplaten 
van een vlieger, het plaatsen van spijker
matjes op alle nestpoUetjes, voedselbeper-
king door het tegengaan van clandestiene 
vuilstort en legale vuilstortplaatsen af te 
dekken en zelfs afschot (!), waarmee des
tijds in Campina goed effect gesorteerd 
was. Deze reden speelde echter voor
namelijk in de Provincies Drenthe en 
Brabant, waar de meeste vegetatiekundig 
belangrijke vennen liggen. In Fryslan 
heeft dit argument nooit een belangrijke 
rol gespeeld. 

Een tweede belangrijke reden om 
kokmeeuwen te bestrijden betrof het ver
moeden dat kokmeeuwen negatieve effec
ten op andere soorten broedvogels zou
den hebben. Begin jaren vijftig versche
nen er enkele artikelen over negatieve 
effecten van kokmeeuwen op andere 
soorten broedvogels. (van der Assern, 
1954; Rooth, 1955; Roodi & Morzer 
Bruijns, 1959). In deze artikelen werden 
drie mogelijk negatieve effecten van kok
meeuwen op andere soorten genoemd: 
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predatie van eieren, predatie van jongen 
en afpakken van voedsel. Ook in Fryslan 
vormde dit aspect de belangrijkste reden 
om kokmeeuwen te bestrijden. 

Later werden deze zaken echter, naar 
aanleiding van onderzoek, genuanceerd 
en vermoedde men dat het broeden in 
kolonieverband zowel voor de kokmeeu
wen zelf, als ook voor de begeleidende 
soorten weliswaar nadelen, maar vooral 
ook voordelen heeft (Veen, 1980; Stienen 
et al., 1998; Feenstra, 1998). Langzamer
hand werd duidelijk dat de wisselwerking 
tussen kokmeeuwen en andere soorten 
broedvogels complexer was dan op het 
eerste gezicht vermoed werd 

Beleid in Fryske Gea-terreinen 
Tot 1998 was er bij It Fryske Gea geen 
eenduidig beleid voor het beheer van 
kokmeeuwenkolonies. Wanneer plaatse
lijke betrokkenen hun zorg uitten over de 
vestiging of groei van een kolonie was dit 
voor It Fryske Gea een belangrijk argu
ment om beperkende maatregelen in 
kokmeeuwenkolonies toe te passen. Vaak 
lag hier het vermoeden aan ten grondslag 
dat één of meer diersoorten (bijvoorbeeld 
weidevogels) in of in de nabijheid van het 
natuurgebied door de kokmeeuwenkolo
nie zouden worden bedreigd of verstoord. 

Een enkele keer vormde de verwachte 
verrijking en vervuiling van een voedsel-
arm ven (alleen in Zuidoost-Fryslan) een 
argument om een zich nieuw vestigende 
kokmeeuwenkolonie te verwijderen. 

De maatregelen die It Fryske Gea 
toepaste, kunnen als volgt worden onder
verdeeld: 
• Niets doen: In overleg met diverse 
betrokkenen is in de loop der jaren 
bepaald welke kokmeeuwenkolonies met 
rust zouden worden gelaten. Dit betrof 
bijvoorbeeld de kolonies in de Lytse 
saiterpolder (Alde Feanen) en Peazemer-
lannen. 
• Niet duidelijk: In sommige kolonies 
werd ad hoc, plaatselijk, zonder overleg of 
illegaal door derden ingegrepen. Voor
beelden van gebieden waar dit gebeurd is 
zijn Diaconievene, de Fluessen en in 
1997 ook de Kraanlannen. 
• Deels bestrijden: In sommige gebieden 
werd tot 1998 een deel van een kolonie 
jaarlijks opgeruimd, bijvoorbeeld de nes
ten die buiten de kern van de kolonie vie
len. Een voorbeeld hiervan is de Warku-
merbütenwaard, waar t/m 1997 de 
nesten op het buitendijkse grasland volle
dig werden opgeruimd, terwijl de vogels 
op de schelpenbanken met rust werden 
gelaten. 

• Op één ei zetten: In sommige (grotere) 
kolonies is besloten alle broedparen op 
één ei te zetten en dus een aantal keren 
per seizoen alle overige eieren te verwijde
ren, met als doel om zo'n kolonie in aan
tal te beperken. Voorbeeld hiervan is de 
Jan Durkspolder. 
• Volledig opruimen van nieuwe vestigin
gen: Rond 1982 is in de Alde Feanen 
besloten, na overleg met diverse vogel-
wachten, dat een aantal kolonies met rust 
zouden worden gelaten of op één ei gezet, 
terwijl alle nieuwe vestigingen volledig 
zouden worden opgeruimd. 

Op deze manieren heeft It Fryske 
Gea, vaak in samenwerking met plaatse
lijke vogelwachten, met een Vogelwetver-
gunning van de Provincie en/of een 
Natuurbeschermingswetvergunning van 
Rijk of Provincie, in de periode van 1994 
t/m 1998 in ieder geval 25.838 kokmeeu-
wenlegsels verstoord (tabel 2)! 

EflFecten op de aantais-
ontwikkeling van de Kokmeeuw 
in Fryske Gea-terreinen 
Uit de broedvogelinventarisatiegegevens 
uit terreinen, waar kokmeeuwbeperkende 
maatregelen zijn uitgevoerd bij It Fryske 
Gea, kan een aantal conclusies worden 
getrokken (vergelijk tabel 2). 

TabeH. Relaties tussen 

kokmeeuwenkolonies en 

broedvogelsoorten van 

de Rode Lijst van kwets

bare en bedreigde 

vogels in Nederland in 

terreinen van It Fryske 

Gea. Aantal broedparen 

vastgesteld volgens de 

SOVON BMP methode. 

Legenda: 

RL = Rode Lijst van 

bedreigde en kwetsbare 

vogels in Nederland 

(Osiecketal., 1994). 

be= bedreigd; 

kw = kwetsbaar; 

ge = gevoelig. 

RL ge 

RLkw 

RLkw 

RL ge 

RLbe 

RLbe 

RL ge 

RL ge 

RLbe 

RLkw 

RLbe 

RL ge 

RLkw 

RLbe 

RLbe 

Som: 15 

Jaar 

Gebied 

Grootte kokmeeuwkolonie 

Bontbekplevier 

Dodaars 

Eidereend 

Geoorde fuut 

Grote stern 

Kempinaan 

Kluut 

Lepelaar 

Noordse stern 

Porseleinhoen 

Strandplevier 

Tureluur 

Visdief 

Zomertaling 

Zwarte stern 

Totaal aantal Rode Lijst-

1997 1996 

Jan Lytse 
Durkspolder Saiterpolder 

3716 1000 

1 1 

1('98) 

75 

4 1 

1 

soorten 4 3 

1998 

Kraan
lannen 

95 

1 

2{'97) 

1 

14 

11 

9 

1 

7 

1998 

Bocht fan 
f\/1olkwar 

461 

3 

1 

6 

1 

9 

322 

3 

7 

1994 

Diaconie
vene 

1500 

4 

4 

2 

1994 

Peazemer-
lannen 

1150 

3 

3 

1 

25 

350 

1C97) 

3 

270 

8 

1997 

Warkumer-
bütenwaard 

7300 

5 

2 

17 

1 

12 

1600 

6 
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Gebied / jaar 

AF; Jan Durkspolder 
Af; Jan Durkspolder 

AF; Lytse saiterpolder 
AF; Lytse saiterpolder 

Warkumerbütenwaard 
Warkumerbütenwaard 

Peazemerlannen 
Peazerrterlannen 

Diaconievene 
Diaconievene 

Totaal verstoorde nesten 

Territoria 
Verstoring 

Territoria 
Verstoring 

Territoria 
Verstoring 

Territoria 
Verstoring 

Territoria 
Verstoring 

1990 

320 

1400 

6500 

5840 

+ 

1994 

3200 
298511 

1050 
0 

6600 
1544X 

1150 
0 

1500 
30x 

4559 

1995 

3440 
3440/1 

750 
0 

6500 
1462X 

550 
0 

1400 
0 

4902 

1996 

3664 
3600/1 

1000 
0 

6600 
1764X 

555 
0 

2000 
0 

5364 

1997 

3700 
3500/1 

2500 
0 

7300 
2650X 

30 
0 

1600 
0 

6150 

1998 

4863 
4853// 

1800 
0 

5150 
0 

0 
0 

835 
0 

4863 

Totaal 
verstoorde 
nesten 

18388 

0 

7420 

0 

30 

25.838 

Het ieder jaar volledig opruimen van 
alle kokmeeuwennesten in bepaalde 
gebieden heeft weliswaar tot gevolg dat er 
dat betreffende jaar geen broedsucces van 
de Kokmeeuw is, maar dit heeft niet altijd 
tot gevolg dat de kokmeeuwen het jaar 
erop niet weer terug komen naar zo'n 
gebied. Voorbeeld hiervan is het buiten
dijkse grasland van de Warkumerbüten
waard, waar sinds jaar en dag alle legsels 
werden opgeruimd, maar waar zich jaar
lijks toch steeds meer paartjes vestigden. 
Bovendien kunnen de meeuwen zich aan 
het begin van het seizoen nog goed ver
plaatsen naar een ander gebied en hier als
nog jongen grootbrengen. In sommige 
gebieden, zoals in een ven op de Delle-
boersterheide en op het vochtige grasland 
van de Wyldlannen, lijken eenmalige 
opruimacties wel definitief effect te heb
ben gehad op de plaatskeuze van kok
meeuwen. Het is onduidelijk waardoor 
dit komt. 

Bij kolonies die, soms al jarenlang, 
op één ei zijn gezet, zoals in de Jan 
Durkspolder, is geen afname of stabilisa
tie van het aantal broedparen kokmeeu
wen opgetreden. In de Jan Durkspolder 
groeide de kolonie zelfs nog steeds vrij 
sterk tot 1998. 

Tot slot blijkt dat kolonies die altijd 
volledig met rust zijn gelaten, zoals in de 
Lytse saiterpolder, de Koai en het Diaco
nievene, niet altijd blijven groeien. In 
veel gevallen is de laatste jaren zelfs 
sprake van een afname. De oorzaken van 
deze afname zijn niet altijd bekend. In de 
Lytse saiterpolder speelde een tijdelijk 
hoger waterpeil een belangrijke rol. In 
andere gebieden zou voedselgebrek een 
oorzaak kunnen zijn. 

Kortom, de beperkende maatregelen 
tegen kokmeeuwen hebben vrijwel nooit 
het beoogde effect, namelijk het plaatse
lijk terugdringen van het aantal broed-
paren, gehad! 
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Tabel 2. Aantalsontwikkeling van de 

Kokmeeuw sinds 1990 en uitgevoerde 

beperkende maatregelen in een aantal 

gebieden van It Fryske Gea in de 

periode van 1994 t/m 1998 (de beper

kende maatregelen die in 1990 zijn uit

gevoerd zijn niet volledig bekend en 

daarom weggelaten). 

Legenda: 

AF = Alde Feanen 

Territoria: aantal vastgestelde 

kokmeeuwterritoria 

Verstoring: door It Fryske Gea 

verstoord aantal legsels 

/1 = op één ei gezet 

X = volledig opgeruimd en verwijderd 

Ongewenste neveneffecten 
Daarentegen zijn diverse ongewenste 
neveneffecten van de bestrijding van kok
meeuwen in de loop der jaren opgemerkt 
in de terreinen van It Fryske Gea. 

Zeer schadelijk is bijvoorbeeld het 
feit dat kokmeeuwen, nadat hun nesten 
volledig zijn opgeruimd, door stress en 
frustratie vaak in groepen gaan rondzwer-
men en op rooftocht gaan. Dit verschijn
sel is bijvoorbeeld in de jaren '96 en '97 
waargenomen in de Warkumerbüten- en 
de aangrenzende -binnenwaard. Ook 
rond de Jan Durkspolder werd in 1990 
een toename van predatie door kokmeeu
wen vastgesteld, nadat deze nieuwe kolo
nie de eerste keer volledig was opgeruimd. 
In een kolonie heerst normaal een 
bepaalde orde waarbij alles wordt ingezet 
om de kolonie in stand te houden. Wan
neer een kolonie verstoord wordt, kan de 
orde omslaan in anarchie, waarbij de 
gefrustreerde meeuwen zich agressief en 
roofeuchtig kunnen gaan gedragen. 

1998 

Fig. 3. Aantalsontwikkeling 

van de Kokmeeuw per Friese 

regio in de periode 1992-1998. 

Indexgrafiek: 1992 = 100% 

(SOVON Fryslan, 1998). 

Alde Feanengebied 

Zuid- en Zuidoost-Friesland 

IJsselmeerkust 

Noord-Friesland buitendijks 

Friese merengebied 
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Doordat tijdens het rapen en oprui
men van kokmeeuwennesten vaak lan
gere tijd mensen in zo'n kolonie rondlo
pen kunnen ook direkt andere hier 
broedende soorten worden verstoord. 
Bovendien zijn soms vergissingen begaan 
en bijvoorbeeld ook eieren van Visdief 
geraapt. Dit gebeurde onder andere in 
1990 in 't Bil, een deelgebied binnen de 
Alde Feanen in Midden-Fryslan. 

Indirekt heeft het verwijderen van 
kokmeeuwen hoogstwaarschijnlijk ook 
een negatief effect op soorten die bewust 
hun toevlucht hebben gezocht tot de 
kokmeeuwen. In 1998 heeft het volledig 
opruimen van de nieuwe kokmeeuwen
kolonie in de Kraanlannen er zo waar
schijnlijk later toe geleid dat ook de 
broedgevallen van Geoorde fuut en Vis
dief hier zijn mislukt. 

Verder bestaat het sterke vermoeden 
dat kokmeeuwen, nadat ze in het begin 
van het broedseizoen ergens zijn ver
stoord, zich verplaatsen naar andere 
gebieden, en hier alsnog jongen groot 
brengen. In het Alde Feanen gebied lijkt 
het er bijvoorbeeld op dat kokmeeuwen 
zich, mede door (plaatselijke) bestrijding, 
verder zijn gaan verspreiden over het 
gebied. 

Tot slot zijn (jonge) kokmeeuwen 
prima stapelvoedsel voor predatoren zoals 
vossen, bruine kiekendieven, haviken en 
buizerds. Deze zullen, bij verstoring van 
een kokmeeuwenkolonie, hun aandacht 
moeten verleggen naar andere prooidier-
groepen in de buurt. 

Aanpassing beleid van It Fryske 
Gea voor de Kokmeeuw^ 
Gelet op al het voorgaande kunnen we 
stellen dat maatregelen om de Kok
meeuw (lokaal) te beperken in de natuur
reservaten van It Fryske Gea niet of nau
welijks het effect hebben gehad dat werd 
beoogd. Daarentegen zijn er negatieve 
neveneffecten geconstateerd, waarvan de 
direkte of indirekte verstoring van andere 
soorten -veelal Rode Lijst- broedvogels de 
meest ongewenste is. Tot slot kan worden 
gesteld dat de huidige achteruitgang van 
de populatie kokmeeuwen het niet 
gewenst maakt maatregelen te nemen om 
de Kokmeeuw in aantal te beperken. 

Naar aanleiding hiervan heeft It 
Fryske Gea besloten zijn beleid voor kok
meeuwen aan te passen. Uitgangspunt 
vanaf 1999 is dat er in principe nergens 
en op geen enkele manier meer maatre
gelen worden uitgevoerd, welke als doel 

hebben het aantal kokmeeuwen binnen 
een kolonie te beperken of een kolonie 
geheel op te ruimen, noch in bestaande 
kolonies, noch in nieuw te vestigen kolo
nies. De effecten van dit nieuwe beleid 
zullen de eerste jaren nauwgezet gevolgd 
worden middels onderzoek, waarbij zoveel 
mogelijk lokale betrokkenen en collega-
natuurbeheerorganisaties zullen worden 
betrokken. 
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Summary 
Black-headed gulls in the province Friesland 

Each year Black-headed gulls in terrains of It Fryske Gea 

were brought up for discussion; should the numbers 

be reduced or left for what they are. Therefor It Fryske 

Gea has taken initiative to reconsider her policy concer-

ning Black-headed gulls in consultation with SOVON 

Vogelonderzoek Nederland and all others involved. The 

working paper "It Fryske Gea and Black-headed gulls" 

was delivered in Januari this year. 

The paper shows various taken measures that have 

taken place in terrains of It Fryske Gea to limit the 

numbers of Black-headed gulls or even to expell the 

species out of her nature resen/es. These measures 

have pretty weli never had the intended result. On the 

contrary colonies of Black-headed gulls are of great 

value to an amount of breeding birds, of which many 

rare species like the Sandwich tem and the Black-

necked grebe. Measures to limit the numbers have 

often had a negative effect on the breeding succes of 

these species. Besides, the increase of ecological know-

ledge and the decrease of numbers in Europe, The 

Netherlands and in different regions in Friesland makes 

it necessary to mark time and that further research is 

wanted concerning the breeding succes of Black-

headed gulls, the causes of failure and the effects of 

breeding Black-headed gulls on other breeding birds, 

in particular meadow birds. 

On account of all this It Fryske Gea has decided to 

adjust her policy concerning colonies of Black-headed 

Gulls f rom 1999 on. The new policy implies that in 

principle nowhere and no way measures will be taken 

to reduce the number of Black-headed gulls within 

colonies or to expell a complete colony, neither there 

where they already excist, nor in new colonies, uniess 

the situation in the nature reserve or in the adjoining 

environs makes it necessary. A discribtion of 

"necessary" has been given in the paper. 

The effects of this new policy will be kept up and 

examined, mainly the first years, in co-operation with 

all involved locally, but also with authorities and fellow 

conservators of nature. It Fryske Gea will try to give 

further shape to this in co-operation with others 

involved. 
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