
VOGELVAR IA

Op zondag LL oktoirer LgB7,
tlJrlens het weekend van de vt:-
ge lwerkgrclep rraar Cap Gris
Nez, 1s een aantal mensen van
de camping naar de kaap gelo-
pen. Op het strand ten zuiden
van Gris Nez werd een onvol-
wastserl Zi- l-rrermeeuw waargerromen
met witte kleurringen waarclp
zwarte letters stonden. Hij
werd afgeiezen als links O en
rechts L.
I1t heb deze waarneming opge-
stuurd Eaar Arie Spaans van
het RIN, die meeuwenonderzoek
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l,ang niet alle vogels leggen
zo'rr grote afstanden af als de
Fii:is waarovër ik 1n de vorige
afleverlng van de Blauwe Klau-
wier^ i:erichtte. Door het rin-
Sen van vogels han men ook nog
e-ndere zaheri te weten komen
dan waar de vogels heen gaan.
Bijvoori:eeld hoe oud ze worderi
eïr waaraart ze doodgaan.
Op l-Ll no./ember reed ik over de
Groeneweg in Reusel oru met
Ma::go even een boodschap te
doen. Onderweg lag er een dode
Merel op de weg. NatuurliJk
kijk ik aitiJd even of hij
nlet gerirrgd is. En j awe1,
geringd. Margo zeí dat ze
daags tevorerl er een elnd.J e
verd-er ook nog een had zien
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doet.
De Zilvermeeuw werd. op LO-7-
1986 a1s lruiken Seringd in de
duinen van Haamstede, 1n het
kader van een onderzoek n.aar
de verspreiding, het vesti-
gingspatroon en de cverie-
vingskans van de soort Ín
Nederland-.
Maar de letter 0 werd niet
gebruikt op de rÍngen. Hoogst-
waarschl j nl iJ k 1s het eerl D
geweest, die er veeI op iiJkt.
Dit leek de waarnemer.s ook
mogelj.Jk.

Jan \{outers
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liggen. Die bleek ook geringd
te zi j n. A1 met aI r{as het
maar enkele 100--en meters van
rnijn huis, de plaats waar ze
geringd warerr.
Ze bleken allebei in het na-
jaar van L98?- gerlngd te zijn
als jorrgerl van dat Jaar, En
met eën leef ti j d van ruirn 5
jaar hebben ze een vctor Merelg
eerr reepectalre }e leef t iJ d be-
re ikt .

Van zo'n 40 terugmeldingen van
Merels die ik tot nu geliregen
heb was er maar 1 die de rirrg
ook rulm 5 jaar gedragen
heeft. De meeste worden t.erug-
geneld 1n het eerste jaar rra
het ring-en.

Jan \/outers
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