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Fitis 31 (2) 1995

GrondbroedendeZilvermeeuw in Haarlem

Kees Verbeek

Op dit eilandje was een tweede Zilvermeeuw (>4e kj) aanwezig

en deze leek op een nest te zitten. Door de afstand en de be-

groeiing kon niet scherp gezien worden of er inderdaad sprake

was van een nest, maar gezien het gedrag van de beide meeuwen

(slepen met nestmateriaal, het begroeten en vervolgens rang-

schikken van het materiaal) leek het er sterk op dat de Zil-

vermeeuwen een nest hadden.

Op 3 juni 1995 kon met een bootje het eilandje voldoende gena-

derd worden om vast te stellen dat de beide Zilvermeeuwen

daadwerkelijk een nest hadden.

Voorzover bekend is dit het eerste broedgeval van een paartje

op de grond broedende Zilvers in de bebouwde kom van Haarlem.

Op 28 juni 1995 bleek dat het nest verdwenen was. Wel werd het

¥ nog waargenomen terwijl ze in gevecht was met een >4e kj
Zilvermeeuw.

Kees Verbeek, Jan Steenstraat 69, 2023 AL Haarlem

Sinds een aantal jaren broeden Zilvermeeuwen (Larus argenta-

tus) op daken nadat er verstoringen in de bestaande kolonies

waren geweest. Hier zijn diverse artikelen over gepubliceerd.

Dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan bleek tijdens een

inventarisatie van Futen en Meerkoeten in de gemeente Haarlem.

Op 1 juni 1995 werd tijdens de genoemde inventarisatie in

Haarlem een 3e of 4e kj � Zilvermeeuw gesignaleerd bij de

Schotersingel, iets ten noorden van het station van Haarlem.

De Zilvermeeuw liep in het gras langs de Schotersingel en ver-

zamelde een behoorlijke snavel vol twijgen. De vogel vloog met

dit nestmateriaal (waar zou het anders voor dienen?) weg en

kon gevolgd worden. Reeds na 20 meter landde de meeuw op het

eilandje in de Schotersingel. Dit eilandje is reeds jaren een

rust- en broedplaats voor diverse watervogels, waaronder gan-

zen, (park)eenden, Meerkoeten en Futen. Het eilandje is onge-

veer 20 meter lang en wat ellipsvormig met een grootste breed-

te van 8 à 10 meter. Het is begroeid met diverse bomen; er is

nauwelijks ondergroei.


