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Zeearend Haliaeetus albicilla vangt verzwakte jonge
kleine mantelmeeuwen Larus graellsii op Rottumeroog

Nico de Vries

Op het eilandzijn in de maandenjuli en augustus nogal wat eerstejaars zilvermeeuwen

Larus argentatus en kleine mantelmeeuwenL. graellsii dieeen weinig gezondeindruk

maken. De vogels vertoeven op de kwelder of op het strand en zijn over het algemeen

behoorlijk verzwakt, mogelijk door voedselgebrek. De ouders zijn vaak nog wel in de

buurt maar de vogels worden nauwelijks meer gevoerd.
Het viel ons op dat de Zeearendjuist deze meeuwen (de jongen) achter de vodden zat.

Een vrij makkelijke prooi dachten wij zo. De volwassen meeuwen vlogen wel wat om

de arend heen maar de vogel stoorde zich hier niet aan. Na het slaan van een meeuw

begon de arend (heel opvallend) gelijk te plukken ente eten. Tijdens de jacht werd de

arend vaak vergezeld door de aanwezige eksters Pica pica die, wanneer de arend zijn

prooi weer verliet, zich tegoed deden aan de restjes. In totaal hebben wij tijdens deze

twee dagen 7 prooien gevonden, allemaal jonge kleine mantelmeeuwen.

Het is bekend dat deze groteroofvogel voornamelijk van vis leeft. In Nederland azen

en jagen overwinterende Zeearendenook op aangeschoten watervogels, met daarnaast

een opportunistische greep uit wat voorradig en pakbaar is (de Jonge 2001). In

Duitsland jaagden Zeearenden zelfs geregeld op groepjes kraanvogels om te testen of

er onervaren of verzwakte vogels tussen zaten; in vier gevallen bleek de gevangen

kraanvogel inderdaad ziek en verzwakt te zijn (Langgemach & Henne 2001). De

Zeearend heeft bij elkaar anderhalve week op het eiland Rottumeroog gelogeerd (28

augustus-7 september, met waarnemingen van Leon Luijten, Wouter de Vlieger en

Maarten Kaales) en is toen verdwenen. Mogelijk waren de meeuwen op. Voor een

verblijf in Nederland is augustus aan de zeer vroege kant; de meeste Zeearendenver-

schijnen hier pas vanafoktober (Bijlsma et al. 2001).

Op 30 en 31 augustus 2001 was ik op het eiland Rottumeroog. Mijn collega Leon

Luyten was hiervoor al twee dagen op Rottumeroog geweest en meldde mij dat daar

een onvolwassen Zeearend vertoefde. Ik moest dit weekend twee excursie begeleiden
en met mijn vriend Johan Prins togen wij naar Rottumeroog.
In de haven van Noordpolderzijl werd door ons al een Visarend Pandion haliaetus

waargenomen die grote paniek veroorzaakte onder de rustende vogels (het was hoog-

water). Op het eiland aangekomen zagen wij al spoedig de onvolwassen Zeearend. De

vogel werd verrast in een duinpan alwaar hij zich tegoed deed aan een nietal te frisse

kleine mantelmeeuw.Nadat de excursiegangers waren verdwenen, hebbenwij de zee-

arend goed bestudeerd.
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White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla feeds upon weake-

ned Lesser Black-backed Gulls Larus graellsii on Rottumeroog

Summary:

On 30 and 31 August 2001, an immature White-tailed Eagle was seen feeding on

apparently weakened juvenile Lesser Black-backed Gulls on the Wadden Sea Island

ofRottermeroog. During this time of the year, juvenile Herring and Lesser Black- bac-

ked Gulls Larus argentatus and L. graellsii reside in the tidal zone, of which many are

in poor condition. Although the adult gulls were still present, the eagle was not being
attacked vigorously. Remains of the eagle’s prey were scavenged by Magpies Pica

pica. Altogether, seven young Lesser Black-backed Gulls were found as prey of the

White-tailed Eagle. The latter stayed on the island from 28 August through 7

September 2001.
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