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Een in Rusland geringde Kokmeeuw (larus ridibundus) in het Naarderbos

Hans Fuchs

Natuurlijk was ik heel benieuwd waar in Rusland

de vogel geringd was en daarom heb ik de ring
naar het "Vogeltrekstation Arnhem" gestuurd.

Samen met de ring werden gegevens als vogelsoort, vinddatum, vindplaats,
conditie (vers., dood) en doodsoorzaak (onbekend) opgestuurd.
In de brief heb ik verder gevraagd of de ring als souvenier kan worden terug-

gestuurd
.

Met enkele weken kreeg ik antwoord (met ring) van het vogeltrekstion:
de Kokmeeuw was als volwassen vogel geringd op 27 mei 1980, in Mersrags,

Letland, Europees Rusland.(57.21 noorderbreedte, 23.08 oosterlengte) zie fig.2

Alle onvolwassen Kokmeeuwen zijn gedurende de wintermaanden uit onze regionen

vertrokken in zuid-zuidwestelijke fichting, vaak ver voorbij de Middellandse-

zee. Ook een groot gedeelte van de volwassen vogels uit West-en Zuid Europese

populaties trekken in deze richting weg. Slechts een klein gedeelte van deze

populaties overwintert ook in de broedgebieden.
Gedurende de wintermaanden verblijven hier vooral veel broedvogels uit ooste-

lijker en noordelijker gelegen broedgebieden zoals Zweden, Finland en Rusland.

De gegevens van de geringde meeuw passen in dit beeld: de vogel is op 27 mei

1980 in het broedgebied (Letland) geringd. De winter van 1983-84 is de laatste

keer dat de meeuw uit het broedgebied is weggetrokken om hier te overwinteren.

Op 11 februari 1984 sterft de Kokmeeuw in het Naarderbos, hemelsbreed 1278 km

van het broedgebied.
Samenvatting.

Op 11 februari 1984 is een pasgestorven Kokmeeuw (Larus ridibundus) gevonden in

het Naarderbos (atlasvak 25-48). Deze meeuw is als volwassen vogel geringd op

27 mei 1980 in Mersrags, Letland, Sovjet Unie (coördinaten 57.21 N, 23.08 0).

Deze gegevens passen in het beeld dat van de trek van Kokmeeuwen bekend is.

Het adres van het vogeltrekstation is: Vogeltrekstation Arnhem
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fig.1. De ring met russische letters

fig.2 De ring en vind-

plaats v/d Kok-

meeuw

Het gebeurt niet zo vaak dat ik een geringde vogel vind. De laatste keer is

alweer tien maanden geleden, n.1. op 11 februari 1984. Tijdens de maandelijkse
waterwild telling van het Gooimeer vond ik een dode geringde Kokmeeuw.

Hoewel de vogel erg vers was, was hij toch al aangevreten, zodat de doodsoor-

zaak niet was vast te stellen. De vogel moest wel van ver weg komen, want op

de ring waren russische letters te zien (zie fig.1).


