
START Vogel gelijkt op meeuw.

Zoekkaart bij de poster van 
de meest 
voorkomende zee- en 
kustvogels aan onze 
Noordzee.
Info: evy.copejans@vliz.be zwarte zee-eend

mannetje
L: 45-54
S: 79-90
G: 1200-1400

eidereend 
vrouwtje
L: 50-71
S: 80-108
G: 1200-2800

bergeend
adult
L: 58-71
S: 110-130
G: 850-1400

alk
winter
L: 37-39
S: 63-67
G: 590-730

zeekoet
winter
L:38-41
S: 64-73
G: 850-1100

aalscholver
L: 80-100
S: 130-160
G: 2000-2500

fuut
winter
L: 46-51
S: 85-90
G: 800-1000

roodkeelduiker
winter
L: 55-69
S: 110-120
G: 1200-1600

jan-van-gent
L: 90-100
S: 170-180
G: 2800-3200

noordse stormvogel
L: 45-50
S: 100-112
G: 700-900

dwergstern
L: 22-24
S: 48-55
G: 50-65

visdief
volwassen zomer
L: 31-35
S: 82-95
G: 90-150

grote stern
L: 36-41
S: 95-105
G: 210-260

dwergmeeuw
volwassen
L: 25-27
S: 70-77
G: 90-150

kokmeeuw
zomer
L: 34-37
S: 100-110
G: 225-350

kokmeeuw
winter
L: 34-37
S: 100-110
G: 225-351

stormmeeuw
volwassen zomer
L: 40-43
S: 105-125
G: 300-500

zilvermeeuw
volwassen
L: 55-64
S: 130-160
G: 750-1201

kleine mantelmeeuw
volwassen
L: 52-64
S: 128-148
G: 650-1000

wulp
L: 50-60
S: 80-100
G: 575-950

scholekster
L: 40-45
S: 80-85
G: 400-700

bonte strandloper
winter
L: 16-20
S: 35-40
G: 40-50

drieteenstrandloper
winter
L: 20-21
S: 36-39
G: 50-60

steenloper
winter
L: 22-24
S: 44-49
G: 80-110

zilverplevier
winter
L: 27-30
S: 71-83
G: 200-250

grote mantelmeeuw
volwassen
L: 64-78
S: 150-170
G: 1000-2100

zilvermeeuw
1e jaar
L: 55-64
S: 130-160
G: 750-1200

kleine mantelmeeuw 
1e jaar
L: 52-64
S: 128-148
G: 650-1000

Veel van deze 
vogelsoorten 
vertonen variatie in 
verenkleed tussen 
de geslachten en 
seizoenen. Deze 
zoekkaart is 
gebaseerd op de 
verenkleden die we 
bij deze soorten 
het meest 
aantreffen aan 
onze kust.
L = Lengte (cm)
S = Spanwijdte (cm)
G = Gewicht (g)

Vogel gelijkt op eend.

Vogel anders. 
(Steltlopers.)

Zwarte zeevogel 
met witte buik. Vogel anders.

Een echte eend.

Lange, spitse 
bek.

Roetbruine tot 
zwarte eenden 
zonder wit in de 
vleugels.
(Vrouwtje met 
lichte wang en 
donkere snavel.)

Overgang 
voorhoofd-snavel 
geleidelijk. 
(Mannetje zwart-
wit met groenige 
snavel en hals.)

Gansachtige 
eend met 
rode bek, 
bruine 
borst, witte 
buik en 
groenzwarte 
kop. 

Korte, stompe 
bek. (Alk op 
foto bruinig 
door olie.)

Bijna volledig 
zwartachtig. 
Rechte, krachtige 
haaksnavel. Zo 
groot als gans.

Hals en snavel 
lang en dun.
(Kop ‘s zomers 
breed oranje en 
zwart omrand.)

Veel groter dan fuut. 
Dolkvormige snavel 
iets omhooggericht.

Gigantische, grotendeels 
witte zeevogel. Vleugels 
puntig met zwarte 
uiteinden. Staart en snavel 
puntig. 

Typische zeevogel met buisvormige 
neusgaten langswaar zout wordt 
afgescheiden. Lijkt op compacte 
zilvermeeuw, maar vliegt anders door 
lange glijvluchten op stijve vleugels. 

Meesterlijke vlieger met 
lange, smalle, spitse 
vleugels en gevorkte 
staart. Maakt geen 
glijvlucht en zwemt 
eerder zelden.

Een echte meeuw.

Zeer kleine stern. Snelle 
vleugelslagen. Voorhoofd wit. 
Gele snavel met donkere punt. 
Poten oranjegeel. 

Rode snavel met 
zwarte punt. Grijs 
verenkleed. Poten 
ook rood. Lange 
gevorkte staart.

Zwarte snavel met gele punt. 
Wit-grijs verenkleed. Relatief 
korte staart. Zwarte kap op 
voorhoofd, maar vanaf juni 
wordt het voorhoofd wit. 

Grote meeuw 
(groter dan een 
kraai).

Kleine meeuw (kleiner 
dan of vergelijkbaar met 
een kraai). Kleinste meeuw, vrij 

sternachtig. Pikt voedsel van 
wateroppervlak. Grijze 
vleugels met witte 
achterrand en donkere 
ondervleugel. Kleine donkere 
kap en donkere oorvlek.

Meest voorkomende 
meeuw. Vleugels met 
witte voorrand. Kleine 
kop. Rode snavel en 
poten.

Lichtgrijze bovendelen, net als de 
veel grotere zilvermeeuw, maar 
vriendelijkere gezichtsuitdrukking 
door de rondere kop en dunnere, 
kleine snavel. Geelgroene poten.

Bruine kop.

Witte kop met 
zwarte oorstreek.

Zwartachtige 
bovendelen en gele 
bek met rode stip. Talrijkste grote meeuw. 

Lichtgrijze bovendelen. 
Kop wit in zomer, 
gestreept in najaar. 
Gele snavel met oranje 
stip. Roze poten.

Eerder slanke, 
spitse vleugels. 
Gele poten. Veel 
kleiner formaat 
dan grote 
mantelmeeuw.

Grootste meeuw 
met zwaar 
lichaam, brede 
vleugels, dikke 
hals en zeer 
zware snavel. 
Poten licht 
vleeskleurig.

Jonge, onvolwassen 
meeuw, te herkennen 
aan bruin gevlekt 
verenkleed en 
onopvallende poot- en 
snavelkleur (soorten 
onderling bijna niet te 
onderscheiden).

Eerder donkere 
oogzone en vleugels.

Geen 
opvallend 
lange bek.

Bruingevlekt 
verenkleed. Zeer 
lange, gelijkmatig 
omlaaggebogen 
snavel.

Lange, rechte, 
oranjerode 
snavel.

Egale bruingrijze 
bovendelen. Donkere, 
vrijwel rechte snavel. 
Vooral op het slik te 
vinden.

Opvallend witte 
vogel met zwarte 
poten. In vlucht met 
zwarte 
vleugelranden aan 
bovenkant. Zoekt 
voedsel in groepjes 
aan de branding.

Oranje poten. 
Bovenzijde in 
vlucht met bont 
uiterlijk 
(bruinzwarte delen 
wisselen witte 
delen af). 

Bovenzijde met geblokt 
patroon door grijze veren 
met witte randen. Zware, 
korte snavel. In vlucht 
zwarte oksels.

grote mantelmeeuw
1e jaar
L: 64-78
S: 150-170
G: 1000-2100

Zware, dikke, zwarte 
snavel. Onderscheidt 
zich van andere jonge 
meeuwen door 
dambordpatroon in 
verenkleed. Vrij wit 
gezicht.

drieteenmeeuw
volwassen winter
L 38-40
S: 95-110
G 300-500

Zeevogel. Donkergrijze bovendelen 
worden witachtig richting 
vleugelpunten om tenslotte over te 
gaan in als in inkt gedoopte zwarte 
vleugelpunten. Snavel groengeel. 
Oog en poten zwart. In winter 
zwartige oorvlek, grijze achterkop.

tureluur
winter
L: 27-29
S: 45-52
G: 85-155

rosse grutto
winter
L: 37-39
S: 61-68
G: 280-450

kluut
L: 42-45
S: 67-77
G: 250-400

Bek veel langer 
dan kop.

Zeer licht opgerichte, donkere 
snavel is ‘s winters roze aan de 
kopkant. Poten donker. 
Bruingrijze rug gestreept. 

Rechte snavel, 
donker aan top, rood 
aan basis (kopkant). 
Poten rood. Rug vrij 
egaal bruin.

Zwarte, 
omhooggebogen 
snavel.

Zwart-wit 
verenkleed.

Minder opvallend 
donkere oogzone en 
vleugels.
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