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Oproepen

Kluten met tijdelijke kleurmerken

Meinte Engelmoer,050 • 421158 & Peter Meinin-

ger. Correspondentieadres: Rijkswaterstaat, Dienst

Getijdewateren, antwoordnummer 217, 4330 VB

Middelburg, 01180 ■ 11851, 01180 - 36593 of 050 ■

421158.

Kluten met kleurringen

In het kader van het onderzoek naar de facto-

ren, die het broedsucces bij Kluten bepalen,

zijn sinds 1983 tweehonderd Kluten langs de

Friese kust bij Holwerd van kleurringen voor-

zien. Verleden jaar werden de als broedvogel

geringdevogels bij Holwerd onder meer broe-

dend aangetroffen op Terschelling en Ame-

land. Er wordt nu getracht een inzicht te ver-

krijgen van de omvang van de verspreiding
vanuit de oorspronkelijke broedplaats. Daar-

om wordt iedereen verzocht om waarnemin-

gen van Kluten met kleurringen door te ge-

ven. Graag met gegevens zoals met of zonder

jongen, broedend, baltsend en/of copulerend

en dergelijke.
Ook zichtwaarnemingen buiten het broedsei-

zoen zijn van harte welkom.

Bij dit onderzoek zijn steeds vier ringen per

vogel omgelegd:
twee kleine kleurringen (1 cm) boven het

loopbeen. Beide ringen links óf rechts, altijd
aan de zelfde poot dus. Gebruikte kleuren

zijn wit, geel, rood, groen of zwart.

de aluminium ring van het Vogeltrekstati-

on te Heteren aan de andere poot, eveneens

boven het loopbeen.

één hoge kleurring (2,5 cm) op het loop-

been, links of rechts, kleuren wit, geel, rood

of groen.

Een onvoorziene en gecompliceerde factor in

dezen is dat een aantal vogels zich buiten de

broedtijd in zoetwatergebiedenophoudt (zo-
als de Oostvaardersplassen). De ringen krij-

gen daar waarschijnlijk een ijzeroxidelaag-

je. Met de twee kleine kleurringen boven het

loopbeen zijn weinig problemen, omdat deze

relatief weinig met water in aanraking ko-

men. De aluminium ring echter krijgt een

bruinig rood uiterlijk en wordt vaak afgelezen

als zijnde een kleurring. De hoge witte kleur-

ringen worden licht gelig. De geel aangeleg-
de kleurringen krijgen een oranjeachtige tint.

Zodra dit probleem werd onderkend is

gestopt met het aanleggen van witte, hoge
kleurringen en waar mogelijk worden ze ver-

vangen.

ledereen die een Kluut met kleurringen waar-

neemt, wordt verzocht dit te melden aan on-

dergetekende onder vermelding van datum,

tijd, plaats, omstandigheden en grootte van

de groep waarin de vogel zich bevond. Een

schets van de positie van de ringen is daarbij

gewenst. ledere berichtgever ontvangt nade-

re bijzonderheden over de waargenomen vo-

gel.
Meinte Engelmoer, Bentismaheerd 39, 9736 EC

Groningen, 050 - 421158.

Zilvermeeuwen met kleurringen

Op verzoek van Staatsbosbeheer zal het

Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) in

1986-1990 jaarlijks verdeeld over twaalf kolo-

nies ruim 1250 bijna vliegvlugge, jongeZilver-

meeuwen merken met grote, opvallende

pootringen (oranje, geel, wit, groen, zwart en

paars) met daarin een letter,cijfer of horizon-

tale streping (bars) gegraveerd; letter en cij-
fer zijn drie maal herhaald op de ring, zodat

ook de letter/cijfer-inscriptie van alle kanten

kan worden afgelezen. Aan elke poot bevindt

zich één ring.
Doel van het onderzoek is om op gestandaar-

diseerde wijze (1) verschillen in verspreiding
en overlevingskansen tussen leeftijdsklas-
sen, alsmede (2) vestigingspatronen van

broedrijpe vogels vast te leggen, nu na de

sterke aantalsexplosie in de jaren zeventig
de stand van de soort in ons land aan het sta-

biliseren is en lokaal zelfs al iets terugloopt.
Van belang zijn leeftijd vogel, kleurringcom-
binatie/code (bij voorkeur in de vorm: links

geel B, rechts wit 7), waarnemingsdatum,

waarnemingsplaats en conditie vogel (ge-
zond, ziek, dood). Alle inzenders ontvangen

per omgaande persoonlijk bericht over de

ringgegevens van de waargenomen vogel.

Vogelaars die denken dat zij geregeld bepaal-
de lokaties op met kleurringen geringde
meeuwen zullen kunnen afzoeken, worden

verzocht dit even te melden.

Waarnemingen en vondsten van gemerkte Zilver-

meeuwen worden gaarne ingewacht door Arie L.

Spaans, RIN, Antwoordnummer 1617, 6800 WC Arn-

hem (geen postzegel nodig).

In het broedseizoen 1986 worden halfwas

jongen van de Kluut gemerkt met aluminium

ringen van het Vogeltrekstation te Heteren

die met gekleurde tapes zijn beplakt. Behalve

dat er wordt getracht gegevens te verkrijgen

over de verspreiding buiten het broedgebied
is het ook van belang te weten te komen of

tweedejaars vogels al tot broeden komen en

op welke afstanden dit van de oorspronkelij-
ke kolonies gebeurt. De tapes zijn zodanig
aangebracht, dat ze van een afstand op poot-

vlaggetjes lijken.

In het Deltagebiedwordt rode, gele en blau-

we tape gebruikt, langs de Friese Wadden-

kust bij Holwerd wordt witte tape gebruikt.
Bij elke waarneming van een gemerkte Kluut

is het van belang te noteren of de vogels
links of rechts boven het loopbeen zijn ge-

ringd. ledereen die een dergelijk geringde
Kluut waarneemt, wordt verzocht ons dit te

berichten met vermelding van datum, tijd,

plaats, omstandigheden en grootte van de

groep waarin de vogel zich bevond. Elke in-

zender ontvangt later een verslag van de ver-

kregen resultaten.


