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Gekleurringde ~okmeeuwen 

In januari en februari 1978 heeft onè.erge tekende in Artis 70 Kokmeeuwern 
geringd en van kleurringen voorzien. Deze exemplaren clragen alle een 

-unieke kleurringcombinatie, waardoor ze ihdivi è.ueelherkenbaar zijn. 
Dit in verband met een onderzoek naar de winterplaa tstrouw van c:eze 
S:oort. 

Wanneer u een der gelijke Kokmeeuw in Amsterclrun mocht tegenkomen clan 
zou ik het op prijs s tellen, als u mi j dit kunt berichten. Gaarne met 

· opgave van datum en plaats van waarneming en t:e kleurringcombinatie. 
Belangrijk is het hierbij d e positie van de a lumini w-i1 ring aoo te geven: 
aan de r e chter- of linker poot, boven of .aan het loopbeen. Voorts de 
positie van de kleurringen: rechter- of linkerpoot en in we lke volg
orde (van boven n aar beneden). Per vo gel werden één of twee kleur
ringen gebruikt in de kleuren: roo ~ , wit, blauw , groen. Mogelijk word t 
in het komen c'.. e winterseizoen nog oranje en zwart gebruikt. 

Na ontvangst van uw waarneming v ~n een c~ergelijke voge l krij gt u van 
mij bericht waar de vogel geringd Werd eri bf de vo gel al eerder werd 
waargenomen. De kans -om een van deze gekl eurringr.lc Kokmeeuwen te zien 
is in de omgeving van Artis uit eraard he t grootst. Van. ll e 70 gekleur
ringde Ko kmee uwen wer den er namelijk 43 i.111 of in c1.e buurt van. l\.rtis 
teruggezien, terwijl er ook uit Amsterdam-West en BussUP.1 waarneminge n 
zijn. 
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