
32 Drentse Vogels 25 (2011)

Dakbroedende Visdieven Sterna

hirundo in Meppel

Hilbert Folkerts (Vogelwerkgroep Vliegvlug Meppel)

Injuni 2010 kregen we eenmelding van zich ten opzichte van potentiële

predatoren zeer agressief gedragende Visdieven bij scheepswerf De Kaap

in Meppel. ZwarteKraaien Corvus corone, Meeuwen, Blauwereigers Ardea

cinerea en eenOoievaar Ciconia ciconia werden felgeattaqueerd. Omdat het

vermoedenbestond dat het hierbij om broedvogels ging - in Meppel is het

broedenvan Visdieven ons niet bekend - is direct polshoogte genomenen

werdenenkele broedgevallen vastgesteld op platte daken.

Visdiefnesten enkuikens op platte dakenmet grind

In 2010 telde Meppel minimaal 6 paren dakbroeders. In 2011 is wederom in Meppel naar

dakbroedende Visdieven gezocht. Op de daken aan de Kaapweg zaten 4
paren en aan de

Industrieweg 5 paren.

Koloniein Hasselt

Het was ons bekend dat in de gemeente Hasselt Ov, ca 14 km ten zuidwesten van Meppel, al

jaren Visdieven broedden op platte daken. In 2010 zijn wij hier op zoek gegaan en troffen we

twee kolonies aan op twee verschillende bedrijven. De aantallen op daken broedende vogels
is hier veel groter dan in Meppel (60-115 paren, SOVON). Op een van de daken nestelden

Visdieven boven de receptie. Bezoekers van dit bedrijf moesten snel naar binnen vluchten

om de aanvallen van de Visdieven te ontlopen. Ik heb dit ook zelf aan den lijve ondervonden.

Bij het uitstappen van de autowerd ik heftig aangevallen door een fel stootduikende Visdief.

Het kwam me op een hoofdwondje te staan. Deze Visdief bleek een kuiken te hebben dat

Na de melding van de agressieve Visdieven in juni 2010 hebben we polshoogte genomen

in de omgeving en daarbij waren we alert
op potentiële broedplaatsen op platte daken in

het industrieterrein De Oevers (km-hok 2116-24). Visdieven worden immers geregeld
als dakbroeders gemeld. Er werden inderdaad Visdieven aangetroffen op het dak van de

voormalige drukkerij van KripsRepro, Kaapweg, in De Oevers. Na toestemming te hebben

verkregen hebben wij het platte van dit bedrijf betreden. Het dak was bedekt met eenlaag

grind.Direct werden wij fel aangevallen door de Visdieven en op het dak zatenenkele kuikens.

Naar schatting hebben hier minimaal drie paren gebroed.
Een week later kregen wij eenmeldingdat er ook Visdieven vlogenboven het Bedrijvencentrum

Industrieweg in De Oevers Meppel, een kleine 200 m ten zuiden van de broedplaats

KripsRepro. Ook hier bleken Visdieven op het platte dak te zitten. De grindlaag op het dak

was gedeeltelijk begroeid met bladmos. Er liepen twee kuikens rond en er lag een nest met 2

eieren (Figuur 1). Op een lager gelegendak liep een ander kuiken rond, datkennelijk van het

hoger gelegen dak was gevallen. Het kuiken hebben we op het hoge dak teruggeplaatst. Op
deze locatie hebben waarschijnlijk ook drie paren gebroed.



Common Ternsbreedingonbuildingsin Meppel.

tussen de geparkeerde auto’s liep. Om aanvallen op bezoekers enpersoneel te voorkomen had

dit bedrijf netten gespannen om het nestelen van Visdieven tegen te gaan.
Deze vogels zijn

echter zo plaatstrouw dat ze zich van de nettenniets aantrokken en hun eieren
gewoon op de

netten legden. Dit is natuurlijk geen wenselijke situatie en het is zinvol om hier een andere

oplossing voor zien te vinden.

Elders in Drenthe

Het is niet bekend ofVisdieven al eerder in Meppel nestelden. Elders in Drenthe zijn recent

enkele dakbroeders aangetroffen. Hans Olkvond in 2009-10 in Assen enin 2009 inTynaarlo
steeds een paar

dakbroeders. Met de 6 en 9 paren
heeft Meppel in één klap de grootste

dakbroedende populatie van Drenthe.

Voor- en nadelenvan dakbroeden

Daken bieden de Visdief waarschijnlijk meer veiligheid dan het nestelen op de grond. Het

nadeel van die platte daken is echter dat de jongen geen enkele beschutting hebben. Bij
storm kunnen ze simpel van het dak afwaaien en bij zware regenval ofhagel hebben ze niets

om dekking onder te zoeken. Het plan is om enkele pallets op die daken te plaatsen als

beschutting voor de jongen.Ook biedt dit bescherming tegen predatoren. Wij hopen dat er

door deze beschermingsactiviteit meer Visdieven inMeppelkomen broeden.

Summary: . InJune2010-11 six respectively nine

pairs ofCommon Terns were found breeding (eggs and chicks) in the layer ofgravel at flat roofs in

the industrial area of Meppel in the Southwest of Drenthe. Breeding birds behave aggressive and

attacks potential predators as Carrion Crows, gulls and Grey Herons,aswell as people.

Adres

Werkhorst 3, 7944AP Meppel,

folkertsh@home.nl

Foto 1. Visdiefkuiken op plat dak in bedrijvencentrum

Meppel in juni 2010 (H. Folkerts).
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