Aflezenvan metalenringenbij Kokmeeuwen
in Groningenen het Gooi
Klaasvan Dijk& FrankMajoor
lederevogefaarkent ze wel: de groepenkrijsendeKokmeeuwenLarusridibundusdie om je heenvliegen als je in een parkjede eendenwat broodvoert. Deze Kokmeeuwenlijkenechte stadsvogelsdie
zich tegoed doen aan het afual van de mens. Veel vogelaarskiiken nauwelilksnaar dergeliike
stadsmeeuwen.Tochvalt er heel wat aan te ontdekken:doordatze vaak erg mak zijn, kun je ze biy
voorbeeldgoed van dichtbijbekijken.In dit artikelzullenwii daar wat oververtellen,vooralaan de
hand van resultatenvan het aÍlezenvan geringde exemplaren.
Kokmeeuwen
komenhet helejaar in Nederland laars begonnen met het systematischaflezen
voor. De soort is een talrijke broedvogelin Ne- van metalenringenbij Kokmeeuwenin Nederderlanden aan het begin van de jaren tachtig land. PionierswarenonderandeÍe EgbertBoewerd het aantalbroedparenop ongeveer250.000 kema in Groningenen Eduard Osieck in het
geschat.Onze broedvogelsoverwintêrenvooral Gooi.
in Zuid-Engeland,
Belgiéen Frankrijk.De bij ons De gegevensvoor dit artikel zijn gebaseerdop
doortrekkendeen overwinterendevogels komen materiaaldat vanaÍ 1978is verzameldin de stad
vooral uit het Oostzeegebied.Het aantal over- Groningenen materiaaldat vanaf 1985is verzawinteraarsbedraagtenkele honderdduizenden meldin het Gooi.Het doelvan ons onderzoekis
(Sovon1982 Speek& Speek 1984).
om inzichtte kriigenin factorenals herkomst,po's
plaatstrouw,
In veel Eurooesestedenzitten vooral winters pulatieopbouw,
verblijfsduur
en paaanzienlijkeaantallênKokmeeuwen.Deze vo- lronenvan koprui.Vooreen beschrijving
van gegels zijnvaak vrij mak.Al in de jarendertigwas bieden en methoden wordt veíwezen naar De
het Duitseen Zwitserseornithologen
opgevallen Beer & Majoor(1986)en Van Dijk (1990).Voordat
dat sommige geringde Kokmeeuwenjaarlijks wij ingaanop de resultaten,
zullenwij eerstaan'
naar hun overwinteringsplaats
terugkeerden. dacht bestedenaan de manier waaropwij de
Onder de publikatiesdie hieroververschenen, metalenringen met zekerheidkunnen aÍlezen.
bevindtzich ook een artikelvan WilliTettenborn
(Tettenborn1947).Ondanks het oorlogsgeweld De techniek van het aÍlezen
was hij in staatom met een verrekijkerin de win- Alle begin is moeilijken dit geldt zekeÍvoor het
ter van 194311944
bijna honderd verschillende aflezen van metalen ringen! Het aflezen van
geringde Kokmeeuwenin Berlijn aÍ te lezen. kleurringen
van bi.lvoorbeeld
Brandganzen,
Rot- soms al moeilijkgeRuim dertig hiervanhad hij ook al in de winter ganzenen Zilvermeeuwen
van 1942/1943
in Berlijngezien.
noeg is stukkeneenvoudiger
dan het goedafleEigenlijkis er sindsdienniet zoveelveranderd. zen van metalenringen.Zo zal iedereendie wel
park- eens een metalenring van een dood gevonden
kun je in een willekeurig
Ooktegenwoordig
je een Kokmeeuwmet een metalenringtegenko- vogel goed heeft bekeken,hebben opgemerkt
men die op enkele meters naast je blijft staan dat de inscriptie helemaal rondom staat. Het
ringnummeris dus nooit in één keer te zien,
wachtenop voer.Het heefttot het middenvan de
jaren zeventig geduurd, voordat enkele voge- maar moet stap voor stap worden ontciiÍerd.

FiguuÍ 1. Voorbeeldenvan enkele veel voorkomende ringtypen bij Kokmeeuwen
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Foto:Klaasvan Dijk.
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Om een ringaÍ te lezenwordende meeuwenmel
voer gelokt.Dit gebeurtmeestalin parken
mef
een vtjverwaarook eendenzitten.Dezeeenden
worden vaak door mensen gevoerd en Kok_
meeuwenproberendan ook een graantjemee
pikken.Hierdoorzijn de mêeuwengewend te
aan
.T._l:"n.9n.t" btijvenrusrigsraanatsle stoptmet
Met
een
kijkeroÍ met het blotèoog wordt
y99_re_n,
zo n groepmeeuwenafgezocht
op qerinqàeindi_
vrouen.Als die aanwezigzijn. wordtgefrobeerd
oe nng met een telescoopaf te lezen.Het is es_
sentreet
dat de vogelzo nu en dan evenstilstaat,
w-antanders is de
van de ring niet te
ontculeren.Door .inscriptie
het voer op een bépaalde
plaatsin de groepre gooienis n"t .àuri"rïooil
rlK om de vogel of de ring te laten draaien.
óe
nng Kanzo van alle kantenwordenbekeken.

Het.aJlezen
gaat vooralgoed in die perioden,dat
veet KoKmeeuwen
in de bebouwdekom zitten.
Bij nat.weer(vooralin de herÍst
in nefuooi_
"n weilanden
)aat)ztln het er meestalmaar weinig.
zijn dan veel aantrekkelijkeromdát r"o"n*ór_
men dan erg gemakketijt<
2i1nte vinden.óaaó_
regenzitten er bij droog en koud weer veel meer
KoKmeeuwen
in de stad.Bovendienzijn er met
vorst meer mogelijkhedenvoor het aÍlézen:dan
sraanoe meeuwenvaak op het ijs te rustenoÍ te
poetsen.Het aflezenconcentreertzich dan
ook
rn de periode buiten het broedseizoen:,r**èà
van juli tot in april. 's Zomers zitten er ,""si"l
weinigKokmeeuwen
binnende bebouwdekom.
De inscriptie van metalen ringen
De inscriptievan een metalen-ringbestaat uit
een individueel
nummeren uit een ádresvan de
nngcentrale
die al aangeeftuit welk land de rino
arKomstigis (Íiguur 1). Vrijwel ieder land heeË
zf1neigen ringtype, maar er zijn diverse landen
waar verscheideneringtypenvoor Kokmeeuwen
worden gebruikt.Andere landen (bijvoorbeeld
Zwedenen Denemarken)
gebruikeii;i"g";-;;;
erg op elkaarliÍken.
Het individuelenummer bestaatuit ciifersof uit
allerleicombinaties
van cijfersen lenórs.aiaÀn
niet met punten oÍ streeplêsertussen.niná"rË_
rUKvan het land kan het adres bovenaanoÍ oncÍeraande ríngstaan.Ook kan bij sommiqelan_
den een deet van de reksr dwárs op AË iing
staan.Om een metalenring met succès te kunl
nen ontctjÍeren,
is het belangrijkom een goede
kenniste hebbenvan at dezi hogeli;XneáóÀ.
Zo is de meestgebruikteNederlanáse
rinq(dà z
mm ring) relatiefgroot en heeft als adres"voàer.
TREKSTATIoN
ARNHEM
HoLLANo
en een individueel
zeven cijfers. Het nummer begint
Ly:lmel.van
artrJd
met een 3 en heefteen kleinpuntjetusóen
respectievelijk
het eersteen tweedeciifer en het
vierde en vijfde cíjfer Een Litouwser'íngÈ ooï
vn1groot, heeft lrrusEuvzooLKAUNAS
lrrulruraals
adres en een nummer van zes cijfers.
Ringenuit Belgiëzijn lastiger,
onderandereom_
oar er drie verschillende
typen in omloopziin.
Daarnaast.
i.shet meest ge'bruiktetvpe oJf n6à
eensveetkteaneÍ
dan een Nederlandse
ring. Dè
meest gebruikte Belgische ring heeft atà op_

SCNTIII I\,4USEUIVI
SC NAT BFUXELLES4 EN EEN NUM-

d3t begint met een cijfer gevolgd door de
Jn9r
rerrer.ten drie,vier of vijÍ cijfers.
Erg Íastig afÍeesbaar kunnen verschillende
Oosteuropeseringenzijn. met name die uit Tsie_
cnre,Lettanden Estland.Bij dergelijkerinqeniii_
ken sommige cijÍers dikwijÍs eri of eriàár. eó_
venotents het nummervaak scheeÍ,ondiepof
onreg-etmatig
Ingeslagen,waardoor het ero
moerfllt(Kanzijn om te zíen welk cijfer of lettereï
precies staat. Ook zijn sommige r.íng"n .à
verslelen, dat de inscriptie èlechÉ met "t"iL
veel
moetre(deets)nog is te ontcijferen.

Voorbeeldên van enkele veel voorkomende ringfypen
bi) Kokmeeuwen.
Foto:Klaasvan Drlk.

Andere veldkenmerken
Daarnaastworden van iedere gerrngoemeeuw
gegevensgenoreerddie men kan ge_
:9l,1u"lql
als
?,rurken de vogel later weer wordt gezienén
op.dejuistheidvan de aÍtdzing.Her
3l:cgtrole
zrjn
de volgendekenmerken:
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- leeftijd.Tot31 decemberwordende jongendie
in dat laar ziin geboren, genoteerdals eerste
(1kj)vogels.Vanaf1 januariworkalenderjaar
In de loopvan de
den ze als 2kj opgeschreven.
zomer verdwijntdoor de rui het onderscheid
tussenjongen van ruim een jaar oud en volwassen (adulte)vogels. In het veld zijn ze dan
niet of nauwelijksmeer van elkaar le onderscheiden.In de looo van de herÍstwordt de
leeftijdvan adultevogelsdan ook genoteerdals
ouderdan 1kj(na 1kj)en na 1 januarials ouder
dan Zkj (na 2kj).
- positievan de ring.De metalenringzit:(a)links
of rechts, (b) aan het loopbeen of boven het
loopbeenen (c) is al dan niet ondersteboven
aangelegd.
- eventuelebijzonderheden
als de aanwezigheidvan kleurÍingen,
slijtagevan de ring,mank
lopen of een aÍwijkendverenkleed.
- koplekening.
In hetvoorjaaris er een groteindividuelevariatiein de kopkaprui.In Het Gooi
wordensinds 1986ook aantekeningen
overde
kopruigemaakt.
Al met al zal hetduidelijkzijndat hetnieteenvouvolledig is om metalenringenbij Kokmeeuwen
dig en juist aÍ te lezen.Wij zi,inbeidengeruime
tijd bezig geweêstom de ervaringop le bouwen
zedie nodig is om de ringensteedsmet 1000/o
kerheidaÍ te lezen.Ook nu gebeurthet nog regelmatig dat wij een ring slechts gedeeltelijk
kunnenaflezen,omdatde vogelnietwil draaien
oÍ op een gegevenmoment wegvliegt.Alleen
volledigeaflezingenwordengemeldaan de NederlandseRingcentralein Heteren(adres:de
postbus40,6666ZG
Nederlandse
Ringcentrale,
Heteren).Onvolledigenummers oÍ niet met
1000/o
zekerheidafgelezenringenwordennoort
gemeld.
aan de ringcentrale
Herkomst
Tabel 1 geeÍt een overzichtvan de aantallenen
de herkomstvan de geringde Kokmeeuwendie
in Groningenen in hel Gooizijngezien.ln totaal
zijn ruim 2300verschillende
ringenuit 18landen
aÍgelezen.Maximaleaantallenper land die in
één seizoen,lopendvan 1 juli tot 30 juni, zijn afgelezen,staanvermeldin tabel2. De seizoensmaxrma bedragen 433 voor het Gooi (seizoen
1986Í987)en 227 voor Groningen(1989/1990).
Kokmeeuwenuit de noordelijkgelegenlanden
warenvaak als nestjonggeringd.VeelDuitseen
Deensevogelswaren buiten het broedseizoen
gevangen.Deze vogelszijn waarschijnlijk
voor
een aanzienlijkdeel niet in DuitslandoÍ Denemarkengeboren.
Kokmeeuwen
uit landenten westenof ten zuiden
van Nederlandwaren bijna allemaalbuitenhet
gevangen.Er werdentwee in Enbroedseizoen
gelandgeboÍenvogelsgezien:één in Groningen
en één in het Gooi.Opvallendwas,dat beidevogels in juni 1988in de zelfdekolonieaan de Engelseoostkustwarengeringden beidein maart
1990werdenaÍgelezen.
De meestoostelijke
vogelwas in mei 1989aan
de noordoostkant
van het Ladogameergeringd
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herkomst
lJsland
Noorwegen
Denemarken
Zweden
Finland
Rusland
Estland
Letland
Litouwen
Polen
Tsjechiê
Duitsland
Nederland
België
Engeland
Frankrijk
Zwitserland
Italië
totaal

Groningen het Gooi

,|
11
83
34
91
143

45
18
71
1
103
ZJ

o

113
180
52
45
'I

134
28
4
49
to+
t9

29

I

I

98s

1361

Tabel 1. Aantallen geÍingde Kokmeeuwen aÍgelezen in de
stad Groningen (periode í978-1994)en in het Gooi (pêÍiode
1984-1994).

en werd in maart 1992in Hilversumgezien(afstand 1960 km). De meest noordelijkevogels
kwamenuit Midden-Finland.
Verscheidene
nestjongen uit de omgevingvan li (langsde Botnische GolÍ, noordelijkvan Oulu) werdenin Groningen(afstand1710km) en in het Gooi gezien
(aÍstand1850km).Een nestjonguit lJslandwerd
als meestwestelilkevogel door TseardHiemstra
in december1981in GroningenaÍgelezen.Deze
vogelis één van de weinigelJslandseKokmeeu'
wen die in Nederlandwerd teruggemeld.
De meestzuidelijkeKokmeeuwkwam uit ltalië.
Deze vogel werd in Groningen aÍgelezen (afstand950 km) en was in januari1981bij Venetié
geringd.In hetGooiweídin oktober1986een Litouwse KokmeeuwaÍgelezen(geringd als nest.jongin juni 1986),die in augustus1987in de
Baai van Arcachon in Zuidwest-Frankrijk
dood
werd gevonden(aÍstand2230 km tussen Litouwen en Arcachon).

herkomst
Noorwegen
Denemarken
Zweden
Finland
Estland
Letland
Litouwen
Polen
Tsjechiê
Duitsland
Nederland
Belgiè
Engeland

Groningen het Gooi
4
2í

3
It)
q

I
18
32
13

17
24
I

44

óz

I
48

z
14
327

11

20

10

Tabel 2. Maximaal aanlal aígelezengèringde Kokmêeuwen
pêr sêizoen in Grcningen ên in het Gooi.
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Leeftild
landseringengezien(uitersten123en 170)en in
geziendie hetGooi96 (metuiterslen
In het Gooiwerdenvier Kokmeeuwen
van 82 en 118).In Gromeerdan twintigjaargeledenwarengeringd.De ningenwerdendubbelzo veelDeense,Duitseen
juni
oudslewas in
1968als nestjongbij de Vinke- Zweedseringenafgelezen:330/otegenover180/o
veenschePlassengeringden werd 26 jaar en 7
in het Gooi. Daarentegenwerden in het Goor
maandenna de ringdatumgezien.De op één na juist veel meer Belgischeringen gezien. Het
oudste vogel was in junr 1967 bij het Engure aandeelnngenuit Estland,Letlanden Litouwen
Meer in Letlandgeringden werd in maart 1992 verschildenauwelijks:
470loin Groningentegengezien,24jaaren 9 maandenna de
in Hilversum
over 450/oin het Gooi.
ringdatum.Een anderevogelwerd23.jaaren 11
maandenna de ringdatumgezien.Deze Kok- Een gemiddeldseizoen van juni tot en met
meeuwwas als adultevogel geringdin Huizen j u n i :
en was al 251/zlaar oí ouder.
nazomer & herÍst
De oudsteGronrngseKokmeeuw
werd19jaar en
9 maandenna de ringdatumin de slad gezien. Globaalzijn er in de nazomertwee trekgolven
De vogelwas als nestjongin juni 1972in Finland van Kokmeeuwenuit het Oostzeegebiedte ongeringd.Daarnavolgentwee die respectievelijk derscheiden.De eerstetrekgolfarriveertvanaÍ
18jaar en 6 maandenen 17 jaaren 8 maanden midden juli en bestaatnaast veel longen uit
na de ringdatumzijn gezien.De laatstehiervan broedvogelsdie in Nederlandhun slagpenrui
was als adultevogelin een park in Kiel geringd voltooien.De tweede trekgolfkomt vanaÍ eind
oktoberen bestaatuit vogelsdie deze rui in het
en zeker 19t/zjaar oÍ ouder.
Oostzeegebiedhebben voltooid.De plaatselijke
broedvogels
en hun jongenverdwijnengeleideVerschillentussen Groningenen het Gooi
lijk in de loopvan de herfst.Na beginnovember
Het hoge aandeel Nederlandseringen in het
zijnze bijnaallemaalverdwenen.
Wel is in de naGooi (560/o)
weerspiegell
de ringactiviteiten
ter
plaatse:tussen 1968en 1985zijn er, hooÍdzake- zomeren in de heÍst het aantalKokmeeuwen
in
lijk buiten het bíoedseizoen,meer dan 20.000 de bebouwdekom sterkafhankelijkvan hel weer.
Bij nat en vochtigweer zittener weinig,bii aangeringd.Achttienhiervanziin ook
Kokmeeuwen
in Gronrngengezien.Verderzijn de Groningse houdendedroogte ziïlen eí meestalvêel meer.
vogelsmêt een Nederlandse
ringvooralplaatse- In sommigejarenkunnende eerstebroedvogels
al eind juni opduiken.Op
lijke broedvogelsdie op het nest waren gevan- uit het Oostzeegebied
29 juni 1988werdenin het Gooi twee Kokmeeugen.
wen afgelezendie waarschijnlijkin het OostzeeIn zeven seizoenen (1986/1987tot en met
1992/1993)
is zowelin Groningenals in het Gooi gebiedbroeden:een Deensevogel geringdin
maart1983in Kopenhagen
en op 29 april 1988
intensrefnaar geringde meeuwengekeken.In
daar ook gezienen een Kokmeeuwuit Letland
deze periodezijn slechtsvier vogels zowel in
Groningenals in het Gooi afgelezen:één uit die in juni 1981als nestiongwas geringd.Het
eerste nestjong uit Litouwenwerd op 20 juli in
Zweden,één uit Engelanden tweemeeuwendie
ook in het Gooiwarengeringd.Dit wijsterop,dat het Gooigezien.In Groningenzijn pas uitgevlouit Litouwengezienvanaf16juli,
er maar zeer weiniguitwisselingis tussenGro- gen nestjongen
uit Estlanden DenemarkenvanaÍ 17 iuli en uit
ningenen het Gooi.
Tabel3 geeft een overzichtvan de gemiddelde Finlandvanal24 juli. Ook werd in Groáingenop
aantallenen peícentagesbuitenlandseringen 171uli1990een adulteKokmeeuwaÍgelezendie
zevendagen eerder in Malmó(Zweden)was gedie in deze zevenseizoenenzijn aÍgelezen.ln
Groningenwerdentoen gemiddeld147 buiten- r i n g d .
Een deel van deze vroege trekvogelswordt de
hele winterdoor gezienen bestaatuit de vaste
Een anderdeelwordtnooitweer
Groningen
het Gooi winterpopulatie.
herkomst
gezienen lrekt vermoedelijk
door naar het zuio/o
o/o
N
den. Het zelÍdegeldtvoor de vogelsdie met de
tweede trekgolÍarriveren.Een leuk voorbeeld
Noorwegen
2
1,10/o 2
1,Bo/o
van een Kokmeeuwdie de relatietussenGroninDenemarken
18 12,10/o 7
7,30/o
gen en het Gooi weergeeft,is een vogeldie op
Zweden
6
3,90/o
2
2,40/o .11
december1984als 1kjin KoÍtenhoeÍ
werdgeFinland
15 10,5o/o 10 10,50/o
ringd.ln de jarenernawerdde vogeliederewinEstland
23 15,60/o 16 17,20/o
ter in het Gooi afgelezen.Tweemaal werd deze
Letland
B
5,70/o
4
4,30/o
meeuwook op doortrekin GroningenaÍgelezen:
Litouwen
31 20,70/o 23 23,70/o
op 6 oktober'1991en op 5 november1994.
Polen
4
2,90/o
6
6,00/o
Duitsland
24 16,60/o 8
8,40/o winter
Belgiè
I
5,40/o 14 14,90/o In zachtewinlersis het beeldvrij stabiel.Tussen
Engeland
6
4,20/o
3
3,00/o
half decemberen half Íebruarizit een relatieÍ
2
1,40/o
1
0,60/o vastewinterpopulatie
in de bebouwdekom. In
het Gooien in Groningenwordende hele winter
totaal
147
96
door enkele plaatselijkebroedvogelsgezien.
Rondzwervende
trekvogelskunnenook dan op
Tabel 3, Vergeliikingvan de herkomst van buitenlandseriniedermomentopduiken,bijvoorbeeld
een Engelgen, gebaseerd op gemiddêlden (N) uit zeven seizoenen
(1986/1987
lot en met í992/1993).
se vogeldie als na 2kj op 25 december1992in
148
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EeFtê kalenderiaar(lkt) Kokmeeuw,herkènbaaraan donkerebovenvleugeldekveren
en zwarte eindband van de slaart, lJmuiden, auguslus 1970.
Foto:Fritsvan Daalen.

lpswichwas geringd en op 12 januari 1993 in
Groningenwerd afgelezen.In strengewinters
kan de situatieveranderen.Dit wordt voor de
in een volgendhooÍdstukje
bewinler1986/'1987
scnreven.
voorjaar en zomer
In de loopvan februarien maartkomende plaatselijke broedvogelslangzaamaan terug. Veel
van de plaatselijke
broedvogelshebbenin België, EngelandoÍ Frankrijk
Eenvooroverwinterd.
beeld is een Kokmeeuwdie als kuiken in juni
1976in het HilversumseWaschmeerwerd geringd en op 27 januari 1980werd afgelezenin

Voorde,Oost-Vlaanderen.ln het voorjaaren in
de zomer van 1988-1990
werd deze vogel regelmatigin het Gooi gezien.
Gelijktildigmet de aankomstvan deze plaatsêlijgeke broedvogelsverdwilnende overwinteraars
leidelijknaar hun broedgebieden
in de landen
rondomde Oostzee.Sommigewintergastentrekkenvermoedeliik
in één ruk van Nederlandnaar
Denemarken.Ëén vaste wintergast zat op 3
maart1994's avondsom vijÍ uur nog in Bussum
en werdop 5 maart1994om 10 uur 's ochtends
gezien-Daarnaastmakenin het
in Kopenhagen
voorjaarook meer noordelijkebroedvogels
een
kortestop in Nederland,zoals bijvoorbeeld
een
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gekleurringdeKokmeeuwuit Kopenhagen.Deze
vogelwerd op 13januari 1989aÍgelezenbij Boulogne(Frankrijk)
en op 18 maart 1989in Hilversum gezien.Vervolgenswerd de zelfdevogelopnieuwafgelezenop 30 maart 1989in Motalain
Zweden.
Na halÍ april ziin praktischalle trekvogelsnaaí
het Oostzeegebiedteruggekeerd.In de stad blijven naast plaatselijkebroedvogelsvooralde 2kj
vogelsachter.Deze broedennog niet en sommige overzomeren
vermoedelijkin Nederland.Er
zijn drie mei-waarnemingen
van 2kjvogels,als
nestjongin de Baltischestatengeringd,die hierop wijzen.In het Gooiwerdop 13mei een dergelijkemeeuwuit Litouwenafgelezen
en op 25 mei
één uit Letland;in Groningenwerdeen soortgelijkevogel uit Estlandop 23 en 26 mei gezien.
Plaatstrouw
De sterkeplaatstrouwbij Kokmeeuwenis een opvallendÍenomeen.Tabel4 geeÍt een overzrchl
van de meeuwenuit Groningendie één oÍ meer
seizoenenlaterweer zijn teruggezien.
Vooreen
gemiddeldseizoengeldt dat 470/ovan de vogels
één oÍ meer seizoenenlaternog een keerin de
stad zijn gezien.Voor meeuwendie al twee serzoenenin Groningenzijn gezien,geldtdat bijna
7oo/oook voor een derdeseizoennaarde stadteserzoen
1985/1986
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989i1990
1990/1991
1991/1992

o/o

N

51
187
219
165
227
194
177

28
67
100
97
109
90
72

540/o
360/o
460/o
590/o
480/o
460/o
41o/o

Tabel4, Terugkeerpercentages
van Kokmeeuwenuil GÍoningen. N is hel aantal algelezen ringen per seizoen; T is het
aantal ringen uit dil seizoen die één ot meer seizoenenlaler
in Groningen2iin teruggezien.

7

Een NooBe Kokmeeuwin de stad Groningen,maart 1987.Deze vogel wêrd in juni 1978als nestiong bij Oslo geringd en
jaren steeds in hei zelÍoverwinlêrdetien achtereenvolgende
de park in GÍoningen.
Foto:Fred Prak.

rugkeert.Voor het Gooi liggen de terugkeerper
centagesin de zelfde orde van grootte.
Er zijn veel voorbeeldenvan vogels die jaren
achter elkaar naar het zelÍde parkjelerugkeren.
De recordhouder
is al vijftienseizoenengezien.
Van 1975/1976
tot en mel 1979/1980
en jaarlijks
's
vanaf 1984/1985
zat deze vogel winters bijna
altijd bij een vijver in Laren.Vermoedelijkzat de
vogeler ook in de tussenliggende
winters,maar
toenkeekniemandnaargeringdeKokmeeuwen.
Een Estlandsemeeuwis in lwaalÍachtereenvolgendewinterseizoenen
in Gronrngengezien.De
vogel was in 1979in Estlandgeborenen keerde
ieder laar terug naar ziln eigen plekje in het
Noorderplantsoen.
Na maart 1991is de vogel
nietmeertêruggez,en
en het is waarschijnlijk
dat
de vogeldood is. Nietalleenwintergasten
maar
ook broedvogels
kunneneen aanzienlijke
mate
van plaatstrouwaan bepaalde gebieden vertonen.In hel Gooien in Groningenzilnverschillende voorbeeldenvan plaatselijkebroedvogelsdie
al jarenin voor-en najaarop eenvasteplekin de
stad zitten.

Recordhoudêr in olaatslrcuw is
de Kokmêêuw die viiÍtien seizoenen biina alliid in het park van de
Brink bij Oe Coêswaerde in L€rcn
N.-H.verblêêt.
Foto:JaaDÍaaDken.
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Een Engêlsê Kokmeeuw in de
slad Grcningen, í8 maart 1992.
Oeze vogel werd in Íebrueri 1989
in het Slnt James Park in Londen
geringd en is alleen in maart 1992
op doortEk in Groningen gezien.
FotorTheo Bakker

VeelandereKokmeeuwenwordenmaar één seizoen gezien. Relatiefvaak zijn dit vogels die
maar één keer worden gêziên en vermoedeliik
kort (éen dag tot enkele weken) in de stad
pleisteren.Deelszijn dit doortrekkers,
zoalsbijvoorbeeldeen grootdeel van de in Belgiêen in
Engelandgeringdevogels.Het is moeilijkom er
achterte komenoÍ deze doortrekkersook in andere jaren in de stad pleisteren.De waarneemkansvoor zulkevogelsis relatiefklein,maar er
zijnenkelevoorbeelden
van vogelsdie iederjaar
de stad kort bezoeken.
Daarnaastwordener Kokmeeuwengezien,die
het best kunnen worden gekarakteriseerdals
rondzwervers
die op ieder willekeurigmoment
oo kunnenduiken.Voorbeelden
uit zachtewinters zijn:
- 2kj, van gekleurdering voorzienop 5 maart
1987in Kopenhagen,
daarook op 6 april.Afgelezenop 9 november1987in Groningen,op 13
novemberin DelÍzijlen vanaÍ3 decemberweer
regelmatigin Kopenhagen.
- als na 2kj geringd(gekleurdering)op 5 januari
1985in Kopenhagen,
tot en mel 1 januari1988
daar regelmatiggezien.Op 9 januari 1988in
Groningen,op 12 Íebruariin Den Haagen van-

FÉnk MaiooÍ bezig met geringde Kokmeeuwen in hel cooi al te lezen bii de
Rioolwalerzuiverinq
(RWZ1)in Hilversum,
Foto:Mark Muusse.
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af november19BBweerregelmatigin Kopenhagen.
- als na 2kj geringd 11 juli '1989in Gloucester
(Engeland),aÍgelezen16 novembeí 1989 in
Groningen.
Al met al lijkt het er sterkop dat Groningenen
het Gooi buiten het broedseizoen
overwegend
worden bevolkt door een vaste populatie Kokmeeuwen.Rondzwervende
vogelskunnenop ieder willekeurigmomentopduiken,terwijldoortrekkersvooralin het voor-en najaarwordengezien. Deze rondzwervende
vogelsen doorlrekkers beïnvloedenin sterke mate de terugkeerpercentages.Hoe intensieverwordt gekeken,
hoe meeréénmaligevogelsnamelijkwordenafgerezen.
De strenge winter van Í986/1987
Het bovenstaande
beeldgeldtvoor normalewinteÍs,maar in strengewinterskan de situatieveranderen. Onder invloed van strenge vorst in
Noordwest-Europa
kan er namelijkeen aanzienlijkeinÍluxoptredenvan watervogels
die normaliter in het Oostzeegebiedblijven overwinteren.
Voorde Kokmeeuwgeldtdit verschijnsel
ook en
de situatieis het best gedocumenteerdvoor de
winter van 1986n987.

Zo werden in 1986/1987oovallend veel Kokmeeuwen uit Denemarkenen West-Duitsland
gezien.In Groningenwerden31 Deensevogels
gezien ên in het Gooi zestien,voor beide plekkende hoogsteaantallendie ooitwerdengezien.
Maar liefst32 bleken gekleurringde
vogels uit
Kopenhagen
te zijn.Tienvan dezeKokmeeuwen
zaten tussen halÍ decemberen begin januari
nog in Kopenhagen(tabel 5). Ook bij DelÍzijl
werd op 31 januari 1987een KokmeeuwaÍgelezen die op 28 januarinog in Kopenhagen
zat. In
alle anderewinterszijn er slechtstwee gekleurringdevogelsgeziendie na novembernog in Kopenhagenzaten.
kleurring
Wit EgA
wit CRC
wit 2Eg
WitTK1
blauwVFR
wit V30
witH1l
Wit CTH
wit V9P
wit ToP

Kopkaprui in het voorjaar
Kokmeeuwenruien in hel vooriaarde kopveren
en een deelvan de lichaamsveren.
In hetwinterkleed is de kop voor het grootstedeel wit, terwi.il
na de voorjaarsruide kop bij adultevogelsvolledig donkerbruinis. VanaÍ1986wordtin het Gooi
bi.i elke waarneming van een geringde Kokmeeuw het peÍcentagezwart van dê kop genoteerd. Daarnaastzijn vanaÍ 1990tekeningenvan
de kopkap gemaakt. Omdat veel geringde vogels laarlijksterugkeren,is veel mateÍiaalverzameld over de individuelevariatiein rui en in de
tekeningvan de kop.
Zo zijn er al in het winterkleedverschillenin de
hoeveelheidzwart op de kop. Figuur 2 laat een
aantalvoorbeeldenhiervanzien.SommigeKoklaatstedatum eerste datum
meeuwenhebben alleen bij de oorstreekeen
in Kopenhagen in Nederland zwart vlekje,andere vogels hebben één of twee
min oÍ meer duidelijkebandenover de kop lo17-12-86
09-03-87 pen. Deze verschillenzijn individueelbepaald:
18-12-86
28-01-87 jaarlijksterugkerendevogels hebben altijd het
10-02-87 zelÍde type winterkleed.
20-12-86
24-12-86
10-01-87
24-12-86
17-01-87
26-12-86
31-01-87
27-12-86
10-02-87
28-12-86
17-O1-87
10-01-87
16-01-87
'10-01-87
25-01-87

Tabel 5. Lijst van de gekleurringde Kokmeeuwên die in
1986/1987na halÍ december nog in Kopenhagenzaten en la.
ter in dezê winler in GÍoningen oÍ in hêt Gooi werden aÍgêlezen.

Geenvan de tienvogelsuit tabel5 zijn laterweer
in Nederlandgezien:acht zijn weer in Kopenhagen gezien en twee ziin nooit meeÍ ergens gezien.Acht anderevogelswerdenin anderewinters wel weer in Nederlandteruggezien:
een terugkeerpercentagevan 250/o.ln de jaren na
1986i1987werden veel minder gekleurringde
Kokmeeuwenuit Kopenhagengezien,namelijk
gemiddeldachl in Groningenen drie in hetGooi.
Wel lagende terugkeerpeÍcenlages
Ílink hoger:
gemiddeld620/omet uiterstenvan 470/oen 750/0.
Ook bij Duitsevogels waren dergelijkeverschillen aanwezig.In 1986/1987
werden47 Westduitse ringen in GroningenaÍgelezenen dertien in
het Gooi. Op één na waren deze als nietgeringd.In de
broedvogelin Sleeswijk-Holstein
zes seizoenenerna werden gemiddeldslechts
20 Westduitseringenin Groningenen zes in het
Gooi gezien. Van de Groningse vogels uit
1986/1987
werden21 (450/o)
in een later seizoen
teruggezien,
tegenovergemiddeld610/o
uit de latere iaren.
De hoge aantallenringen uit Denemarkenen
Noord-Duitsland,
van Kopende trekbewegingen
hagen naar Nederlanden de verschillenin terugkeerpercentages
maken duidelilk,dat er in
1986/1987
een aanzienlijkeinÍlux moet zijn geweest van Deense en NoordduitseKokmeeuwen. Normaal overwinterendeze vogels hoofdzakelijkin Noord-Duitsland
en in Denemarken,
maar onder invloedvan slrengwinterweetzijn ze
tijdelijknaar Nederlanduitgeweken.
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Figuur 2. Voorbeeldênvan veFchillen in kopiekêningbij Kokmêêuwen in het wintêrkleed. De koptekeningin het winlêÍkleêd is vsn iaar op iaar hetzelÍdebii de gêvolgdeindlviduên.
Tekeningen:
Frank Nrajoor.
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Figuur 3. Hêt patÍoon van de kopkapruiin het voorjaar,geillustreerdaan ruistadiabii zes individueelherkenbareKokmêeuwen.
Oe tekeningenzijn gebaseêrdop veldschetsênvan verschillenderuisladia die tussen winiêr- en zomerkleed in liggen. Deze
palronen van kopkaprui ziin bij de gevolgde individuen van jaar op jaar identiek.
Tekeningen:Frank Majoor.
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variatiein het
Daarnaastis er een aanzienlijke
patroon van de voorjaarsruivan de kopkap (figuur 3). Alle voorbeelden
uit dezefiguurkrijgen
kop,maar
uiteindelijk
een volledigdonkerbruine
is sterk
de maniêrwaaropdeze rui plaatsvindt,
verschillend.Ook hier volgen individueelherkenbare Kokmeeuwenjaarlijks het zelfde paIroon.
Niet alleen het patroonvan de kopkapruimaar
ook de timing is individueelbepaald.Sommige
individuenbeginneniederjaar al in december
met de koprui. Bij deze vogels duurt de koprui
enkelemaanden.De meestenbeginnenechter
pas eind februari met de koprui. Het begintijdstipvan de kopruibij deze vogelswordt mede
bepaald door het weer. Na een strenge winter
begint de koprui gemiddeldeen week later dan
na een zachtewinteÍ.De rui van de kopkapkan
bij latevogelsbinnenenkelewekenzilnvoltooid.
Bij 2kj-Kokmeeuwenverlooptde koprui wat anders.Zo beginnenze over het algemeenpas in
de tweedehelft van maartoÍ in april met de koprui. In mei en juni is een deel van de 2kl-vogels
nog steeds(deels)in winterkleed.Het is nog niet
duidelijkoÍ dezevogelspas erg laatoÍ misschíen
helemaalgeen donkerekopkapkrijgen.
Verantwoordíng
In dit artikelhebbenwij een aantalaspectenbehandeld,die naarvorenkomenuit het jarenlang
bestuderen van geringde Kokmeeuwen.Veel
dank is verschuldigdaan de ringers van Kokmeeuwenen aan de verschillende
ringcentrales
die de terugmeldingen
steedshebbenverwerkl.
ln het biizonderKjeld Pedersenuit Kopenhagen
heeft door zijn intensief kleurringprogramma
veel toegevoegdaan de kennisoverde bewegingen van Kokmeeuwen.Alle aÍlezingenin Hel
Gooi ziin door Frank Majoor uitgevoerd.In Groningenzijn in de loopder tijd diverseaÍlezersactief geweest. De meeste rÍngen zijn afgelezen
door EricJanAlblas,EgbertBoekema,Klaasvan
Dilk,TseardHiemstra,Henk van Huffelen,Fred
Prak en Lex Tervelde.Emiel Woltersen Rinse
Wassenaargaven nuttige aanwijzingenbij een
eerdereversie.
Summary
Thispaperpresents
somedataon the originoÍ Black(BHG)in two DutchurheadedGullsLarusridibundus
ban areasduringthe non-breeding
season.All data
weregathered
Írequently
reading
metalringswithbiby
Thestudysitesaresituated
noculars
anda telescope.
in the norlheÍnpart oÍ the Netherlands
(Groningen,

53013'N/06'34'E)and in the centralpart oÍ the NetheÍlands (Het Gool, 52"13'N/05ï1'E). In Groningenthe
study was carried out between 1977-1994and in Het
Gooi the study was carriedout between1984-1994.
In
the last part oÍ this paper,some inÍormationon prenuptial head moult will be DÍesentedas well.
ln total,morethan 2300diÍÍerentBHc-ringsÍrom 18 Europeancountrieswere identified,985 in Groningenand
1361in Het Gooi(tablel). The numberoÍ diÍferentBHGrings identifiedin one season(between1 July and 30
June) amounted to a maximum of 433 in Het Gooi
(1986/1987)
and 227 in Groningen(1989/1990).
Data on
the maximumnumberof differentBHc-ringsfrom difÍerentcountriesidentifiedin one seasonare oresentedin
t a b l e2 .
BHG Írom northerncountrieswere mainly ringed as a
chick.The largê number oÍ Dulch BHc-rings observed
in Het Gooi is caused by a large-scaleringingprogram
in 1968-1985.
Table3 Dresentsa comoarisonoÍ the annualaveragenumbersand percêntagesoÍ foreignBHGrings identifiedin Groningenand Het Gooi, based on
- 1992/1993)
the sevensuccessiveseasons(1986/1987
when both sites were extensivelychecked on metal
BHG-rings.In lhis seven years,only four ringed BHGs
( t w or i n g e di n H e l G o o i a n do n e i n E n g l a n da n d i n S w e den) were seen both in Groningenand in Het Gooi.
MostforeignBHGswereringedin the three Balticcountries,450/0in Het Gooi and 47o/oin Groningen.
Site-Íidelityis an obviousphenomenaoÍ urban 8HGs.
Table4 presentsdataon the returnrateoÍ ringedBHGS
in Groningen Írom sêven consecutive seasons. N
meansthe numbeÍoÍ diÍÍerentBHG-ringsidentifiedthat
season,T meansthe numberoÍ 8Hc-rings oÍ that year
identifiedone or more seasonslater in Groningen.On
average,47o/ooÍ all ringedBHGs Íeturnedone or more
seasonslater to Groningen.Ringed BHGs which were
seen at leasttwo seasonsin Groningenhavea chance
oÍ 700/oto returnÍor a lhiÍd season.
Furtheron,mostBHGSarevery Íaithfulto their own park
or pond.The extremeis an Estonianbird winteringtwelve successivewintersin the NoorderDlantsoen
in GÍoningen.The oldestBHGs wereseen in Het Gooi:one of
26 years and anotherone of at least 25 years.
The severewinteroÍ 1986/1987
causeda temporaÍyinÍlux oÍ BHGs normallywinteíingin Denmarkor in northern Germany.High numbersoÍ Danishand German
ringsweÍeseen in Groningenand Het Gooi.Table5 presents migrationdata oÍ ten colour-ringedBHGs Írom
In the seCopenhagento the Netherlandsin 1986i1987.
cond column the last observationin Copenhagenis
mentioned,in the third column the firsl observationin
Groningen/HetGooi is mentioned.Almost all oÍ these
BHGSreturnedto Copenhagen,but none oÍ them was
ever seen again in the Netherlands.
plumage,adult BHGSshow severalvaIn non-breeding
riationsin the winterhead pattern(Íigure2). Individuals
can be recognizedyear afteryear by their individualdifÍerences in winter head pattern. Also, the prenuptial
moultoÍ the head diÍÍersindividually.Figure3 presents
six difÍerentmoult patternsoÍ individualBHGs. Again,
individualsshowthe same moull patternyear afteryear.
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