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Over de herkenning van Pontische Meeuwen is de laatste twintig jaar veel geschreven. Om een
Pontische Meeuw te determineren, is het belangrijk om de –flinke- kleedvariatie van Zilvermeeuw,
Geelpootmeeuw, Kleine en Grote Mantelmeeuw goed te kennen. De herkenning van deze grote
meeuwen begint altijd bij het bepalen van de leeftijd van de vogel. Hierna worden de kenmerken
van de Pontische Meeuw summier samengevat per kalenderjaar.
TIP: bij het determineren van meeuwen is het belangrijk dat je de topografie van het verenkleed
goed kent. Daarbij is deze website erg handig.
Eerste kalenderjaar

Pontische Meeuw, 1kj – 19 oktober 2013 op de Noordzee. Foto: Albert de Jong
Pontische Meeuwen onderscheiden zich in hun eerste kalenderjaar door hun lange, dunne snavel en
lange, grijsroze poten en de snelle rui. Vanaf september krijgen ze een witte kop en zijn de meeste
bruine schouderveren al vervangen door lichtgrijze veren met een dun ankerpatroon. In vlucht valt
het patroon van de handpennen op: de binnenste handpennen hebben een opvallend
lamellenpatroon en hebben meer contrast dan bij een Zilvermeeuw. Daarnaast is hun lichte
bovenstaart met de smalle, zwarte staartband opvallend.
Lees & bekijk meer
Vergelijk de soorten in hun eerste kalenderjaar (herkenningsspecial)
Kijk en vergelijk de bruine zeemeeuwen

Tweede kalenderjaar

Pontische Meeuw, 1kj – 5 november 2013 te Barneveld. Foto: Albert de Jong
Tijdens het tweede kalenderjaar houden Pontische Meeuwen hun spierwitte kop met het zwarte
kraaloogje, maar ruien ze de vleugelveren en handpennen. De snavel wordt tweekleurig en de
mantelveren zijn in het najaar donkergrijs met her en der nog wat tekening. De smalle eindband van
de staart, de dunne snavel en het patroon in de handpennen blijven opvallend.
Derde kalenderjaar
In hun derde kalenderjaar vervangen Pontische meeuwen hun bruine vleugelveren voor grijze,
volwassen veren en het staartpatroon verdwijnt. In dit jaar laten ze zich het beste herkennen door
hun donkergrijze mantel, lange en dunne snavel en hun vaak donkere kraaloogje. In het krijgen ze
volwassen handpennen en zijn vrijwel alle dekveren volledig grijs. In de nek is vaak een fijn bandje
van zwarte penseelstreepjes te zien. Het patroon in de handpennen is vanaf deze leeftijd het
belangrijkste kenmerk.

Pontische Meeuw, 8 september 2010 – Barneveld. Foto: Albert de Jong

Adult
Adulte Pontische Meeuwen hebben zwarte tekening in de buitenste zes of vijf handpennen. Ze
hebben een bandje in de vijfde handpen van binnenuit geteld (p5). De buitenste handpen (p10) heeft
een forse witte top. Opvallend is dat de buitenste vier handpennen (p7-10) lange, grijze uitlopers,
zogenaamde ‘tongen’, in het zwarte patroon hebben. Daarmee onderscheiden Pontische Meeuwen
zich van andere grote meeuwen. Volledig adulte Pontische Meeuwen vallen in een groep
Zilvermeeuwen op door hun donkergrijze mantel, slanke postuur en ronde kop met een lange, rechte
snavel. Hun oogring is, anders dan bij Zilvermeeuwen, meestal donkeroranje tot rood. Hoewel de
kleur van de iris varieert, hebben de meeste exemplaren een gespikkelde en daardoor vrij donkere
iris: het bekende kraaloogje.

Paartje adulte Pontische Meeuwen, 5 november 2013 – Barneveld. Foto: Albert de Jong
Lees & bekijk meer
Op de website van Gull-research.org
Vergelijk Pontische Meeuwen met Geelpootmeeuwen.
Bekijk discussie op het forum van waarneming.nl

