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Let op gekleurringde Kokmeeuwen

Naast een stalen ring van het Vogeltrekstation

Arnhem krijgt iedere vogel een individueel

herkenbare 2Vi cm hoge gele kleurring met

twee zwarte letters. Met de verrekijker is de

inscriptie van zo’n kleurring eenvoudig te

lezen. De meeste kleurringen zullen te zien

zijn nabij de ringplaats. In Groningen is dit

het Noorderplantsoen. Ook elders in de stad

(of erbuiten) kunnen gekleurringde Kokmeeu-

wen opduiken, soms ook van buitenlandse

projecten bijvoorbeeld uit Denemarken (wit

met drie letters en/of cijfers) of Finland

(groen met vier letters en/of cijfers).

In december 1996 is in Groningen een kleur-

ringproject aan Kokmeeuwen gestart. Gelijk-

tijdig worden Kokmeeuwen gekleurringd in

Arnhem, Deventer, Utrecht, Hilversum en

Kampen. In iedere stad zullen 25 Kokmeeu-

wen per winter gekleurringd worden.

Het kleurringonderzoek richt zich op Kok-

meeuwen die in de Nederlandse steden over-

winteren. De Kokmeeuw is over het algemeen

zeer plaatstrouw aan zijn overwinteringsge-

bied. Door middel van waarnemingen van

gekleurringde individuen is de plaatstrouw-

heid beter inkaart te brengen. Ook zijn waar-

nemingen te verwachten uit de broedgebieden

die zich met name in de verschillende landen

rond de Oostzee bevinden.
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Indien je een gekleurringde Kokmeeuw af-

leest, meldt dit dan aan onderstaand adres. Je

krijgt dan spoedig bericht van de ringgege-

vens en eventuele andere waarnemingen van

de betreffende vogel. Zend de gegevens niet

naar het Vogeltrekstation. Aan het eind van

iedere maand zal ik alle meldingen op dis-

kette aan het Vogeltrekstation doorgeven.

Het kleurringproject zal in Groningen in sa-

menwerking met Klaas van Dijk worden

uitgevoerd. In De Grauwe Gors zal regelma-

tig verslag van de resultaten worden gedaan.

Kortom, trek ook eens met je verrekijker de

stad in. Neem een zak oud brood mee en let

op gekleurringde Kokmeeuwen in het park.
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