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Het waarnemen van een slaapplaats van Kokmeeuwen (Larus ridibundus)

Marc van Houten

Het was half tot zwaar bewolkt en 1 onder nul, er stond een vrij krachtige z-w

wind.

Mijn telgebied zou worden de oostkant van de Stichtse Brug, gemeente Blaricum.

Uit oudere waarnemingen van ondergetekende wist ik dat ze daar het winterhalfjaar
nogal gezien werden. Toen ik om 15.30 uur aankwam zaten er al 60 Kokmeeuwen op

mij te wachten. Zo'n 50 meter verder zaten 16 Grote Mantelmeeuwen, dus duidelijk

apart van hun familie-genoten. Dit bleef trouwens de hele telling zo!

De aantallen van beide soorten zijn in de grafieken af te lezen.

De richtingen waar de Kokmeeuwen vandaan kwamen waren niet erg verschillend; in

mindere mate, uit de richting van Eemnes (Z) en uit Huizen (W).

Wat doen die beesten nu eigenlijk als ze daar, op dat toch niet al te warme water

drijven, zul je je afvragen. Nu, ten eerste dobberen ze eigenlijk maar wat langs
elkaar heen en geven ze nu en dan een rauwe gil of kreet. Soms vliegen groepjes

van 50-75 stuks op, en landen dan zo'n 100 meter verderop weer neer.

Vrij saaie dieren dus zou je denken, niets daarvan is waar, als groep zijn ze erg

interessant en je bent eigenlijk zo'n 2 uur druk bezig.

Leuk was het om te zien dat tussen al die winterse Kokkers één meeuw aanwezig was

die al de zomer in het hoofd had, deze had namelijk al zijn prachtkleed aan !

Wat ook wel opviel was dat er 32 Kleine Zwanen aanwezig waren. Deze grote vogels
zwommen alleen óm de groep Kokmeeuwen heen, niet één zwom door de grote groep heen!

Om 17.30 uur ging ik weer weg, het was té donker geworden om nog behoorlijk te tel-

len. Gezien de aantallen was het toch leuk, en in ieder geval voor herhaling vat-

baar
.

Na het lezen van het artikeltje van Adrie Vermeule (zie vorige Korhaan), over

de slaapplaats van Kauwen ben ook ik nieuwsgierig geworden over een bepaalde

slaapplaats, namelijk die van de Kokmeeuw.

Op donderdag 19-01-1984 ging ik op pad. Gewapend met verrekijker, telescoop (Kowa

25x), notitie-boekje en een klein krukje, dit laatste voor de nodige luxe.


