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Meer broedgevallen van de Stormmeeuw

Larus canus in Noord-Holland

buiten het duingebied
More breeding records of Common Gull Larus canus in Noord-Holland out-

side dune areas

Figuur 1. Broedgevallen van de Stormmeeuw buiten de duinstreek. Breeding records

of Common Gull outside the dune areas.

Woutersen & Roobeek (1992) bespraken broedgevallen van de Stormmeeuw

Larus canus in Noord-Holland buiten het duingebied. Het ging hierbij om

broedgevallen in het noordelijk deel van de provincie, vaak op ongewone

plaatsen zoals daken. Ook uit het zuidelijk deel van Noord-Hollandzijn in de

jaren 1987-1992broedgevallen van de Stormmeeuw buiten het duingebied be-

kend geworden (figuur 1). Het gaat in totaal om de volgende aantallen: in

1987 28 paar, 1988 23-25, 1989 12, 1990 14, 1991 22 en 1992 31. Deze ge-

vallen kwamen grotendeels aan het licht door inventarisaties ten behoeve van

het Bijzondere Soorten Project (BSP) van SOVON. De broedgevallen werden

vastgesteld op uiteenlopende plaatsen als sluizencomplexen en struikgewas

(IJmuiden), akkerland (Zaanstreek, Haarlemmermeerpolder), hijskranen
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Sumnmary Details on inland breeding by Common Gull Larus canus in

the years 1987-92 in the southern part of the province of Noord-Holland are

presented (fig. 1). These settlements often take place in unexpected places,

rarely visited by birdwatchers, and are therefore easily overlooked.
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(Spaamdam), een pompstellage op het fabrieksterrein van een suikerfabriek

(Halfweg) en havenbakens (Amsterdam). In de polder Udoom, ten noorden

van Amsterdam, broedden de Stormmeeuwen in de kolonie van Kokmeeuwen

L. ridibundus en Visdieven Sterna hirundo. Op de hier aangegeven plaatsen

werd alleen bij Umuiden ieder jaar gebroed. Behalve in de in figuur I

aangegeven gebieden, broedt de soort waarschijnlijk al vele jaren op het

terrein van de Hoogovens te Umuiden. Door de onmogelijkheid hier tellingen
uit te voeren is het onduidelijk om hoeveel paar het gaat.

De Stormmeeuw blijkt de laatste jaren steeds vaker buiten het duin-

gebied te broeden. Omdat solitaire paren of kleine kolonies zich nogal eens

op zelden door vogelaars bezochte terreinen bevinden, is de kans groot dat

broedgevallen over het hoofd worden gezien. Meldingen van dergelijke

broedgevallen zijn van harte welkom bij de districtscoördinatoren van

SOVON in Noord-Holland (Ruud Brouwer, Antwoordnummer 1477, 1740

WV Callantsoog voor gevallen ten noorden van Alkmaar-Hoom en Hans

Groot, Antwoordnummer632, 2060 WJ Santpoort-Noord).


