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Dwergmeeuwen

De Dwergmeeuwen stootten veelvuldig van

geringe hoogte schuin omlaag tot h£lf on-

der water, zoals ook een Dwergstom dat

zo mooi kan doen. Voortdurend was een

zachte roep, die ik hier niet kan imite-

ren, te horen. Talloze Kokmeeuwen rustten

nu en dan op het water, de Dwergmeeuwen
bleven voortdurend ijverig voedsel vis-

sen. Tot vlak bij de dijk kwamen zij, om

daarna weer met de wind mee over korte

afstand af te vallen en opnieuw tegen de

wind in het water af te spieden naar

prooi. Deze bestaat o.a. uit kleine vis-

jes (b.v. Stekelbaarsjes en Spiering) en

Garnalen, Om welke het hier ging was niet

na te gaan.

Tot en met 1956 was de Dwergmeeuw een vrij

zeldzame broodvogel in Nederland. Verder

was het een doortrekker en zomergast, die

tot in oktober gezien werd, maar ook et-

telijke malen gedurende alle wintermaan-

den gezien werd (Avifauna van Nederland,
1970), Tijdens 8 vaardagen van het onder-

zoekingsschip "Ephyra 11
van het N.1.0.Z.

(Nederlands Instituut voor Onderzoek der

Zee -Red.) in de winter van 1968-1969

Op 19 november 1972 zochten wij vanaf de

oostelijke havendam bij het gemaal De

Blocq van Kuffeler met de kijker de zee

af naar vogels. Ongeveer een kilometer

uit de kust naderden, ver uiteen vliegend
een aantal Kokmeeuwen, die vrij gericht

naar de kust van Zuidelijk Flevoland vlo-

gen, Opeens meende ik een Dwergmeeuw te

herkennen. Na enig turen kreeg ik meer

zekerheid en ontwaarde ik er ook meer.

Ook de Dwergmeeuwen vlogen vrij ver uit-

een en lagen op dezelfde koers als de

Kokmeeuwen. Ik telde er 29, waarbij een

juveniel. We reden hierna naar het einde

van de havendam en daar bleek dat het ge-
luk met ons was. Op 50 tot 100 meter af-

stand waren ongeveer dertig Dwergmeeuwen,
merendeels dicht opeen laag boven het wa-

ter in gezelschap van een tiental Kok-

meeuwen aan het vissen. Prachtig kwamen

alle veldkenmerken tot uiting: geringe

grootte, afgeronde vleugeleinden, het ge-

heel ontbreken van zwart op de grijze bo-

venvleugel met zijn witte voor- en ach-

terrandjes, de in het veld zwarte vleu-

gelonderzijde, de veel snellere vleugel-

slag dan bij de Kokmeeuw.

Dwergmeeuw, Larus minutus (winterkleed).
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werd een aantal trajecten gevaren op het

noordelijk deel van het IJsselmeer, Op

deze tochten werden ver uit de kust tot

ieders blijde verrassing regelmatig

Dwergneeuwen gezien. Deze schijnen gedu-

rende de winter de kusten van hst IJssel-

meer te mijden, in tegenstelling tot de

nazomer. Enkele malen werd waargenomen

dat zij samen met Kokmeeuwen op Spiering

(Osmerus eperlanus) visten. In november

1968 werden over een teltraject van 41 km

239 Dwergmeeuwen waargenomen (Swennen,
1970), Die voorkeur voor volle "zee"

blijkt ook hieruit, dat de Dwergmeeuw ge-

durende de winter een rondzwervend be-

staan leidt op de open zee van het ooste-

lijk deel van de Atlantische Oceaan in de

gematigde luchtstreek. Hierbij komt hij

ook wel aan de andere zijde van de oceaan

waarbij hij o.a, bij New York meer malen

is gezien, o.a, in gezelschap van

de Kokmeeuw. Een interessante vraag is

hoe de Dwergmeeuwen en de Kokmeeuwen van

af grote afstand de voedselrijke plek

hebben gevonden. Het ligt voor de hand,
dat zij aangetrokken werden door daar

reeds vissende Kokmeeuwen, die bij het

afzoeken van het water langs de kust de

voedselconcentratie ontdekten.
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