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Kokmeeuwen Larus ridibundus de boom in

Peter Venema

Black-headed Gulls Larus ridibundus feeding on caterpillars in

trees

Op 10 juni zag ik een drietal Kokmeeuwen op deze rupsen foerageren. Het betrof één adulte

vogel en twee dieren in het tweede kalenderjaar. De vogels vlogen ’s morgens om half acht rond

bij de wegbeplanting ten noorden van het Bongveen (km-hok 12-23-11) bij Bunne. De wegbe-

planting is hier ongeveer 30 jaar oud en bestaat uit verschillende boomsoorten, vooral zomereik,

maar ook berk, lijsterbes, vogelkers en meidoorn. De waargenomen meeuwen vlogen ter hoogte
van de boomkruinen (6-10 m) systematisch van boom tot boom en bleven boven elke top

ongeveer 5-10 sec 'bidden'. Daarbij pikten ze de rupsen uit de boom, meestal in de vlucht, soms

tijdens een korte landing in de boomtoppen. Nadat een traject van zo’n 30 bomen was afgewerkt
(min of meer tegen de wind in), vlogen de vogels terug naar het beginpunt en volgden de hele

procedure opnieuw.
Van Kokmeeuwen is algemeen bekend dat ze in de vlucht op insecten foerageren (denk maar

eens aan zwermende mieren). Dat deze vogels ook rupsen uit de boomtoppen pikken, was mij uit

eigen observatie nog niet bekend.

Summary:

An adult and two 2nd calender year Black-headed Gulls systematically searched tree tops for

caterpillars of Tortrix viridana and Operophtera brumata, while flying against the wind. Both

species of caterpillars had an outbreak in May and June 1996, and were pecked from the tree

tops after short hovering sessions by the gulls. Every once in a while, the gulls even landed

briefly to collect a caterpillar. This procedure was repeated after the gulls had reached the end of

the tree line.

Adres: Poelakkers I. 9321 EW Peize.

Het voorjaar van 1996 kenmerkte zich onder andere door enorme aantallen rupsen van de Groene

Eikebladroller Tortrix viridana en de Kleine Wintervlinder Operophtera brumata. Met miljoenen

tegelijk vraten deze rupsjes zich door hele percelen eikenbos, wegbeplanting, brinken en tuinen.

Vanaf de laatste decade van mei haalde dit verschijnsel alle kranten want hoewel deze ’rupsen-

plaag’ een jaarlijks terugkerend verschijnsel is, zó massaal als in 1996 was toch bijzonder.
Voor veel rupsenelende vogels was Drenthe in deze periode een luilekkerland. Spreeuwen

uiteraard, maar ook mezen, kwikstaarten. Merels en Zwarte Kraaien profiteerden volop. Ook

minder voor de hand liggende vogelsoorten wisten deze voedselbron te exploiteren. De

Kokmeeuw bijvoorbeeld.


