Factsheets stadsnatuur

Factsheet

in de stad

Eieren leggen

Broeden

Jongen vliegvlug na

2 - 7 dagen

26 - 32 dagen

5 à 6 weken, maar dan nog
afhankelijk van de ouders

In totaal 10 - 12 weken van eileg tot vliegende jongen

KALENDER
De zilvermeeuw is van oorsprong een kustvogel die broedt in de duinen. Deze
vogel zoekt naar voedsel langs de branding. Sinds de komst van de vos in de
duinen, broeden zilvermeeuwen ook op daken in steden langs de kust.

April
Aankomstfase
Menno van Duijn

Mei – juni
Nestfase

•	Bij de voorbereiding op het nieuwe broedseizoen zoeken
meeuwen de broedplaatsen in de stad weer op.
•	Beide ouders bouwen aan het nest, het mannetje draagt het
meeste nestmateriaal aan.
•	Broedt voornamelijk in de kuststreek, in steden ook op platte
daken.
•	De zilvermeeuw is een opportunist die foerageert waar
voedsel voorhanden is.

Jaques van der Neut

•	De nestbouw start op zijn vroegst begin april.
•	Het eerste ei wordt meestal begin mei gelegd.
•	Meestal 2 - 3 eieren.
•	Eén broedsel, alleen als de eieren verloren gaan een
vervolglegsel. Geen tweede legsels.
•	Beide ouders broeden, vrouw meer dan man.
•	Meeuwen alarmeren als mensen het dak betreden.

Deze factsheet is te downloaden van www.vogelbescherming.nl/stadsvogelfactsheets

Jelger Herder

ZILVERMEEUW

VERVOLG KALENDER
•	Gemiddeld komt 2 - 2,5 ei uit. 0,6 jong vliegt uit (in Waddengebied, data uit stad afwezig).
•	Broedende zilvermeeuwen zoeken tot op enkele tientallen
kilometers van de kolonie voedsel.
•	De jongen blijven doorgaans op het dak tot ze kunnen vliegen.
•	Oudervogels reageren fel als mensen het dak betreden en
maken schijnaanvallen.

Juni – half augustus
Jongenfase

Einde broedseizoen

•	Zodra de jongen kunnen vliegen, zijn ze snel zelfstandig (3 tot
maximaal 7 weken).

Marcel Bruin

Augustus – september

September – april
Arnold van Kreveld

Overwintering

•	Zilvermeeuwen verlaten na de broedtijd de kolonie en
verplaatsen zich naar de kust of langs de grote wateren.
•	De zilvermeeuw is in het hele land aan te treffen, het meest
echter langs de kust en in West- en Noord-Nederland.
•	Paarband vanaf september.

Omgeving

Gedisciplineerd omgaan
met vuilnis
•	Gesloten vuilnisbakken.
•	Zakken op de stoep max. een uur voor het
vuilnis wordt opgehaald. Vuilniswagen rijdt
op tijd.
•	Niet voeren.
•	Geen eten op straat achterlaten.
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Zie ook
maatregelfactsheet:
•	Nieuwbouw
•	Bedrijventerreinen
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De enige bewezen manier om stedelijke
meeuwenpopulaties beheersbaar te houden,
is het bieden van een veilig alternatief voor
meeuwen om te nestelen in combinatie met
het weren van de vogels elders. Richt een
of twee ideale plekken in, waar meeuwen
ongestoord kunnen broeden.
•	Deze plek is vrij van grondpredatoren
(bijvoorbeeld een eiland omringd door
water, of op bepaalde daken).
•	De ondergrond is van zand, schelpen of
grind. Vrij van opgaande begroeiing, of
kort gemaaid voor aanvang broedseizoen.

Op het dak

Vooral bitumen daken kunnen voor
meeuwen-eieren en -jongen te heet worden
in de zomer.
•	Plaats wat schuilmogelijkheden, zoals
kleine rioolbuizen, pallets of een ander
afdakje op het dak. Dan kunnen de kuikens
schuilen voor hitte en regen, maar zich
ook verschuilen voor roofvogels en
kraaien.
•	Dicht open regenpijpen of andere
afvoeren af met een boldraadrooster of
een stukje (kippen)gaas. Zo voorkom je
dat jongen erin vallen.
•	Plaats een ondiepe bak met water op
het dak en vul deze tijdens warme dagen
geregeld bij.
•	De meeste verstoringen tijdens broedtijd
verergeren eventuele klachten. De
meeuwen vestigen zich in de omgeving
en de kolonie beslaat dan een veel groter
gebied. Verjagen is alleen zinvol in
combinatie met een ‘gedoogzone’.
•	Meeuwen zijn slimme dieren. Ze leren
verjagingsmethoden kennen en trekken
zich er na verloop van tijd niets meer van
aan.
•	Plan werkzaamheden aan het dak buiten
het broedseizoen. Of werk gefaseerd (niet
alle daken in één broedseizoen).

Meer informatie: www.vogelbescherming.nl/zilvermeeuw
Of stel uw vraag via www.vogelbescherming.nl/contact of 030 - 69 37 700
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