
126 De Korhaan, Jrg.3o, Nr.s

Goed kijken naar meeuwen!

Het lijkt vaak volkomen oninteressant, zo’n groepje kokmeeuwen in het weiland.

Maar wie de moeite neemt om goed te kijken, komt nogal eens een verassing

tegen, zo blijkt uit dit verhaal van Ronald Sinoo.

Ronald Sinoo

De vogel had echter net als kok-

meeuwen een kenmerkende

witte handpenwig aan de voor-

zijde van de vleugel (hand-

vleugelboeg); deze was op de

bovenzijde duidelijk afgetekend

tegen de lichtgrijze dekveren.

Ook zag ik zwarte handpen-

topjes.

Geen dwergmeeuw dus, omdat

die geen van beide genoemde
kernmerken vertoont. De snavel

was kleiner dan bij kokmeeuwen

en zeer donker. Bij de kok-

meeuwen in de buurt was een

rode of oranje snavelbasis te

zien. De onderzijde van de vleu-

gel was erg licht getekend; zon-

der het contrast tussen witte bui-

tenste handpennen en donker-

grijze binnenste handpennen,

zoals dat bij alle eromheen vlie-

gende kokmeeuwen te zien was.

De pootjes van de vogel waren

lichtrood; bij de kokmeeuwen

donkerrood. Achter het donkere

oogje was een zwart vlekje te

zien op de oorstreek.

Met behulp van drie veldgidsen

(Peterson; Heinzel, Fitter en

Parslow nieuwe editie; Bruun

verbeterde versie) kwam ik tot

de conclusie dat de vogel een

adult winter KLEINE KOK-

MEEUW (Larus philadelphia)

moest zijn, een dwaalgast uit

Noord-Amerika.

Later heb ik thuis de vogel opge-

zocht in de Thieme’s Vogelatlas
van de Europese Vogels (foto-

boek) en werd mijn conclusie

andermaal bevestigd. Ik ge-

bruikte een 8 x 30 Swarovski

SLC, met zon in de rug.

Niet alleen op Texel, maar ook in

het Gooi is het ALTIJD raad-

zaam om troepen meeuwen in

weilandenof in ondiep kustwater

(Huizen) eens wat beter te bekij-

ken. Je weet maar nooit of er

een zeldzaamheid tussen zit.

Tekening: Ronald Sinoo

Vrijdag 4 oktober jongstleden om

ongeveer 15.45 uur bevond ik

mij bij het natuurgebiedje Waal

en Burg op Texel, even ten noor-

den van het dorp De Waal. In

het weiland stonden enige hon-

derden meeuwen, meest storm-

meeuwen en kokmeeuwen,

maar ook een adult winter drie-

teenmeeuw. Deze vloog regel-

matig een stukje op en landde

dan weer. Ook andere meeuwen

vlogen af en toe een stukje te-

gen de straffe zuidwesten wind

in.

Tussen de vliegende kok-

meeuwen ontwaarde ik een

meeuw, die ik in eerste instantie

als een dwergmeeuw in adult

winterkleed beschouwde. Duide-

lijk kleiner dan de eromheen

vliegende kokmeeuwen en met

duidelijk snellere vleugelslag.

Hierdoor leek de vlucht veren-

der, meer sternachtig dan bij de

kokmeeuwen.


