Vroege Vogels in de klas
De zilvermeeuw

Kijkvragen
1 Zilvermeeuwen zijn niet zo geliefd bij
mensen. Kun je hier 2 reden voor noemen?

Leeftijd:
Niveau:

2 Kun je uitleggen waarom het gedrag van
zilvermeeuwen in de stad eigenlijk heel
natuurlijk gedrag is voor de vogels?

13-15 jaar
VO onderbouw

Samengevat
Menno Bentveld van Vroege Vogels gaat
samen met zeevogelkenner Kees
Camphuysen op pad om meer te weten te
komen over de zilvermeeuw. Ook gaat hij
in de stad op zoek naar meeuwen, samen
met stadsbioloog Peter Koomen.
Vakgebied
Biologie
Kernbegrippen
Dieren, natuur, vogels, zilvermeeuw,
stadsnatuur.
Kerndoelen
Mens en natuur, kerndoelen 30 en 31.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Vroege Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl
vind je meer video’s uit deze serie, zoals:
‘De grote zilverreiger’.
Antwoorden
1 Het geluid dat ze maken, enge gele ogen,
brutaal gedrag. 2 Op zee moeten
meeuwen ook ver uitspreiden en elkaar in
de gaten houden wanneer ze op zoek zijn
naar eten. 3a Eind april tot en met juli. b 2
tot 3 eieren. c De zilvermeeuw broedt in
een maand de eieren uit. 4a In de duinen.
b Door de vos. 5a De zilvermeeuw kan wel
35 jaar oud worden. b Na twee jaar. 6a
Eigen antwoord. b Eigen antwoord.
Bijvoorbeeld: omdat er in de stad meer
eten is of een afname van het leefgebied.

3a In welke periode broeden de
zilvermeeuwen?
b Hoeveel eieren per keer?
c Hoelang broedt de vrouwtjesmeeuw op
de eieren?
4 De meeuwen broeden nu in de stad.
a Waar broedden de zilvermeeuwen
vroeger?
b Door welk dier is de broedplaats van de
zilvermeeuw naar de stad verhuisd?
5a Hoe oud kan de zilvermeeuw worden?
b Hoelang duurt het voor een zilvermeeuwkuiken om dezelfde kleuren te krijgen als
een volwassen meeuw?
Verdiepingsvraag
6 De zilvermeeuw moest zich aanpassen
aan de mens. Daarom kun je deze meeuwen
nu ook in de stad vinden en niet alleen bij
de zee. Er zijn nog meer wilde dieren de
stad in verhuisd. Zoals de vos, de
gierzwaluw en de vleermuis.
a Kun jij zelf nog een andere diersoort
bedenken die naar de stad is verhuisd?
b Bedenk twee redenen waarom deze
dieren naar de stad zijn gekomen.
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