
MEEUWEN 
 
GROTE MANTELMEEUW 

 
Van dichtbij bekeken zijn grote mantel-
meeuwen kolossale vogels: het zijn de 
grootste meeuwen ter wereld. De 
grote mantelmeeuw is een typische 
klep-toparasiet; pakt voedsel af van 
andere vogels, zoals eenden, 
aalscholvers etc. Lengte: 61 - 74 cm. 

Wit verenkleed met zwarte vleugels en rug. Gele snavel met rode vlek. Poten vaalrood gekleurd. 
 
Voedsel: alle soorten dierlijk voedsel, dode vis, aas, visafval, maar ook kleine vogels. 
 
KLEINE MANTELMEEUW 

 
De kleine mantelmeeuw is ongeveer 
net zo groot als de zilvermeeuw, 
lengte: 54 tot 60 cm. maar heeft een 
veel donkerder rug, bijna zwart in 
plaats van lichtgrijs. Hiermee lijkt de 
vogel op de grote mantelmeeuw die 
echter duidelijk groter is en roze in 

plaats van gele poten heeft. Jonge vogels hebben een verenkleed dat bedekt is met kleine bruine 
vlekken, die pas na ongeveer vier jaar geheel verdwenen zijn. Tot deze tijd is de kleine 
mantelmeeuw moeilijk te onderscheiden van enkele andere soorten meeuwen. Het verenkleed is 
wit met een donkergrijze rug en bovenvleugels. De snavel is geel met een rode vlek bij de punt. De 
poten zijn geel van kleur. In het winterkleed bevinden zich donkere strepen op de kop. 
 
Voedsel: de kleine mantelmeeuw eet zeer veel verschillende dingen. Hij eet zowel planten als 
dieren. Verder doet hij zich regelmatig tegoed aan afval. 
 
KOKMEEUW 

 
De kokmeeuw is de meest algemene 
meeuw, die het gehele jaar behalve 
langs de kust ook in grote aantallen in 
het binnenland voorkomt. Lengte: 35 
tot 39 cm. De kolonies zijn erg 
luidruchtig en de vogels verdedigen 
het gebied gezamenlijk tegen 

vijanden. In het zomerkleed is de kokmeeuw dankzij de donkerbruine kop een goed te herkennen 
meeuw. In de winter kleurt de kop echter wit, op een kleine vlek achter het oog na. Het verenkleed 
is wit met een grijze rug. De vleugeltoppen zijn zwart van kleur. De poten en de snavel zijn oranje. 
 
Voedsel: hoewel kokmeeuwen bijna overal hun voedsel zoeken, zijn plekken met veel menselijke 
activiteit en de grote hoeveelheden afval die daarmee gepaard gaan - erg populair. Gelukkig 
vinden kokmeeuwen ook nog steeds in echte natuurgebieden hun voedsel. 
 
ZILVERMEEUW 

 
Zilvermeeuwen zijn vogels van de kust 
en het binnenland. Lengte: 54 tot 60 
cm. Er zijn 4 verschillende gedaanten 
waarin de soort zich voordoet. De 
ontwikkeling van jong tot volwassen 



zilvermeeuw verloopt in verschillende verenkleedstadia. Juveniele zilvermeeuwen zijn overwegend 
bruin, naarmate ze ouder worden gaan ze steeds meer op de volwassen vogels lijken. In alle 
stadia heeft de zilvermeeuw echter roze poten. 
 
Voedsel: zilvermeeuwen zijn alleseters, met een natuurlijk menu van zeebanket, regenwormen, 
insecten en jonge vogels. Dit menu wordt aangevuld met menselijk afval als brood, patat en 
etensresten die verzameld worden op vuilstortplaatsen. 
 
http://www.zone-nieuwpoort.be/ 


