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burgemeesters op leeftijd
❱ Peter Adriaens

Meeuwen lenen er zich bijzonder goed toe om de leeftijdsbepaling bij vogels te bestuderen. Vreemd dat de materie 
voor zoveel waarnemers toch te hoogdrempelig blijft, want eens je vertrouwd bent met de verschillende kleden, 
wordt ook de determinatie gemakkelijker. Meer zelfs: vaak volgt een betrouwbare determinatie pas op een correcte 
leeftijdsbepaling. We helpen je op weg aan de hand van een praktisch voorbeeld.

Op 23 december 2011 ontdekte François Doyen een jonge Grote 
Burgemeester Larus hyperboreus aan de staketsels van Nieuwpoort 
(W) (foto 1). Het bleek een sympathiek beest want hij bleef nog tot 
eind februari 2012 ter plaatse en liet zich vaak benaderen tot op 
enkele meters, waarbij het verenkleed tot in de puntjes kon bestu-
deerd worden. Dat resulteerde echter niet in de verwachte ver-
heldering op het vlak van leeftijdsbepaling: een groot deel van de 
waarnemers op www.waarnemingen.be selecteerde de leeftijd als 
’onbekend’. Daarnaast werd de vogel 54 keer ingevoerd als “eerste 
winter”, 33 keer als “eerste of tweede kalenderjaar”, 28 keer als “juve-
niel” en 2 keer als “eerste jaar”. Wie had nu gelijk?

een beetje filosofie
Wellicht dachten deze waarnemers ‘het is een eerstejaars vogel en het 
is nu winter, dus noem ik het een eerste winter’. Een logische redene-

ring, maar helaas klopt die niet. De term “eerste winter” slaat namelijk 
op het kleed van de vogel en niet op de periode van het jaar. Zo leert 
de praktijk dat zo’n burgemeester in april – mei wordt ingevoerd als 
“eerste zomer”, ook al is het dan nog geen zomer en ook al heeft hij in 
zijn leven eigenlijk al eens eerder een zomer meegemaakt (als dons-
jong). Er zijn wel wat voorbeelden die aantonen dat de terminologie 
betrekking heeft op het verenkleed en niet op de tijd van het jaar. 
Zo voeren de meeste waarnemers een Sperwergrasmus Sylvia nisoria 
bij ons (terecht) in als “eerste winter”, zelfs al is het nog maar eind 
augustus en dus volop zomer. Een eerste winter Vorkstaartmeeuw 
Xema sabini die op zijn trektocht naar het overwinteringsgebied (bij 
de kust van zuidwest Afrika) de evenaar oversteekt, verandert niet 
opeens in een “eerste zomer”, ook al is hij terechtgekomen in de zui-
delijke zomer. Uit de vorige aflevering van deze artikelenreeks ont-
houden we bv. dat juveniele grote roofvogels nog tot in de zomer 
van hun tweede kalenderjaar (in zeer grote mate) juveniel blijven.

❱ Foto 1. grote burgemeester Larus hyperboreus juveniel. 26 december 2011. nieuwpoort (w) (Foto: Peter Adriaens) 
Leeftijdbepaling is het eenvoudigst op basis van de puntige handpennen met pijlpuntvormig, subterminaal vlekje. De schouderveren hebben dezelfde lichtbruin gekleurde dwarsbandjes 
als de vleugeldekveren en tertials en zijn dus nog juveniel.

98-105



Natuur.oriolus  i  79 (3)  i  20-30 deTeRminaTie • 99

Wie nu de hersencellen voelt knetteren, is helemaal mee: de ter-
minologie juveniel, eerste winter, eerste zomer, tweede winter, 
enz. vertoont enkele gebreken. Vooral bij grotere vogels zoals aal-
scholvers, roofvogels en grote meeuwen. Bij een adulte Kokmeeuw 
Larus ridibundus is het zinvol om onderscheid te maken tussen win-
ter- en zomerkleed, maar bij een Buizerd Buteo buteo of eerstejaars 
Zilvermeeuw Larus argentatus? Het toont aan dat waarnemers best 
per familie een zekere basiskennis van rui nodig hebben om de leef-
tijden correct te benoemen. Uiteraard is het ook belangrijk de termi-
nologie goed te kennen, bv. wat is precies het verschil tussen ‘juve-
niel’ en ‘eerste winter’? Dit wordt uitgelegd in de inleiding van vrijwel 
iedere vogelgids (en zie ook Tabel 1). In dit artikel, dat zich vooral op 
meeuwen toespitst, stellen we echter een nieuwe, mogelijk eenvou-
digere terminologie voor, die al stilaan ingeburgerd raakt in Amerika.

nieuw!
Vooral bij grote vogels als roofvogels en grote meeuwen lopen we 
met de Europese leeftijdsterminologie regelmatig vast. Termen als ‘win-
terkleed’ en ‘zomerkleed’ zijn niet echt van toepassing. ‘Eerstejaars’ 
heeft geen welbepaald start- en eindpunt en de term ‘eerste kalen-
derjaar’ geeft geen informatie over het kleed van de vogel. Vanuit 
Amerika komt de terminologie van ruicycli overgewaaid. Die kwam 
ook al aan bod in eerdere nummers van Natuur.oriolus. Een ruicyclus 
begint in principe op het moment dat de handpenrui start (d.w.z. 
wanneer de binnenste handpen verkregen wordt) en eindigt wan-
neer de volgende handpenrui start. Eén ruicyclus komt min of meer 
overeen met één levensjaar van de vogel. De Grote Burgemeester 
van Nieuwpoort kunnen we op leeftijd brengen als ’eerste cyclus’. 
Daarmee weten we dat hij nog geen jaar oud is en dat hij nog niet 
aan de volgende handpenrui begonnen is. De vraag bij de vogel van 
Nieuwpoort is: droeg hij een juveniel of eerste-winterkleed? Om die 
vraag te beantwoorden, moeten we het ruiverloop bij grote meeu-
wen kennen. 

Rui bij burgemeesters
Zoals vele grote meeuwen ruien burgemeesters traag. Bovendien 
zijn het noordelijke broedvogels, die tijdens hun leven maar zelden 
langdurig aan intens zonlicht worden blootgesteld. Dat betekent 
minder sleet en ze hoeven dus niet zo snel van verenkleed te wis-
selen. De meeste meeuwen ondergaan tijdens hun eerste najaar en 
winter een gedeeltelijke, post-juveniele rui, waarbij de lichaamsve-
ren (inclusief mantel– en schouderveren) worden vervangen. Vooral 
Grote Burgemeesters slaan die rui vaak over. Ze behouden hun 
juveniele kleed meestal de hele winter en ruien dan meteen door 
naar tweede winterkleed. Er is bij dergelijke vogels bijgevolg geen 
sprake van een ‘eerste winter-‘ en ‘eerste zomerkleed’. Dit staat in 
schril contrast tot bv. de Geelpootmeeuw Larus michahellis, waarbij 
de post-juveniele rui al in augustus begint (een paar maanden na 
het uitvliegen) en waarbij niet alleen lichaamsveren maar ook een 
aantal vleugeldekveren worden vervangen. Geelpootmeeuwen 
broeden immers veel zuidelijker dan burgemeesters en staan veel 
meer bloot aan langdurig, intens zonlicht. Grote meeuwen kennen 
overigens maximaal één partiële rui tijdens het eerste levensjaar. Het 
is niet duidelijk of die moet gezien worden als de rui naar eerste win-
ter-, dan wel naar eerste zomerkleed. Om praktische redenen gaan 
we in dit artikel uit van de eerste optie. Het verenkleed van grote 
meeuwen slijt dus gewoon tot de veren worden vernieuwd bij de 
rui naar het ‘tweede winterkleed’. De nogal witte kop van eerstejaars 
grote meeuwen in het voorjaar is dus niet ontstaan door rui maar 
door sleet, en van een echt ‘eerste zomerkleed’ is geen sprake. Het 
grotendeels witte verenkleed van eerstejaars burgemeesters in het 
late voorjaar is vaak uitsluitend het gevolg van sterk gesleten en ver-
bleekte juveniele veren. De volgende ruicycli verlopen gelijkaardig 

aan die van bv. Zilvermeeuw: van mei tot oktober van hun tweede 
levensjaar ondergaan burgemeesters een complete rui naar tweede 
winterkleed. Aan het eind van deze rui (ongeveer in september – 
oktober van het tweede levensjaar dus) start ook de partiële rui naar 
tweede zomerkleed (tweede alternerend kleed), die ’s winters vaak 
onderbroken wordt en dan voltooid wordt in april. Een witte kop en 
onderdelen worden vanaf deze leeftijd dus wél verkregen door rui. 
De daaropvolgende ruicycli hebben ongeveer dezelfde timing, maar 
bij adulte burgemeesters kan de rui naar winterkleed nog doorgaan 
tot in december.

leeftijdsbepaling bij burgemeesters
Opmerking vooraf: de snelheid van de rui kan verschillen van indi-
vidu tot individu; veren die groeiden aan het begin van een bepaal-
de rui kunnen er veel meer immatuur uitzien dan veren verkregen 
aan het eind van dezelfde rui. Zo kunnen schouderveren die aan 
het begin van de rui naar tweede winterkleed vervangen werden 
er hoofdzakelijk bruin uitzien met donkere dwarsbandjes (‘anker-
tekening’), terwijl de later verkregen schouderveren er al uniform 
grijs en adult-achtig uitzien. Toch werden ze tijdens dezelfde ruicy-
clus verkregen. Een dergelijke vogel toont dus verschillende types 
van schouderveren die echter van dezelfde generatie zijn. Dit leidt 
tot grote variatie bij immature meeuwen en heeft tot resultaat dat 
meeuwen van dezelfde soort én leeftijd onderling toch enorm kun-
nen verschillen. Het uiterlijk van de veren wordt verder beïnvloed 
door de hormonenhuishouding bij de vogel. Zo zal de ene eerste 
zomer Kokmeeuw een volledige zomerkap hebben terwijl de ande-
re nog een volledige winterkop toont, ook al hebben beide vogels 
dezelfde partiële rui naar eerste zomerkleed ondergaan. Het enige 
verschil is dat de tweede vogel kopveren kreeg die lijken op winter-
veren, omdat de hormonen niet zo op hol sloegen als bij zijn leeftijd-
genoot. 
Het verenkleed is bij immature meeuwen bijgevolg heel variabel. Bij 
burgemeesters slijt het vaak sterk zodat het patroon van de veren 
vervaagt. Onderstaand overzicht is daarom toegespitst op de meest 
constante en bruikbare leeftijdkenmerken. Verdere uitleg volgt in de 
bijschriften bij de foto’s in dit artikel.

eerste cyclus

In deze fase is de vorm van de handpennen het meest constante 
kenmerk: de buitenste handpennen zijn smal en duidelijk puntig. 
Tegen het voorjaar zijn ze vaak al sterk gesleten en wat uitgerafeld 
aan de toppen. Vaak tonen de handpennen, armpennen en tertials 
een donker, pijlpuntvormig vlekje aan de top. Dit kan door verble-
king in de loop van de winter onduidelijk zijn, het blijft dan dikwijls 
wel behouden op de binnenste handpennen en armpennen (zicht-
baar in vlucht), die in zit niet aan zonlicht worden blootgesteld.
De meeste burgemeesters in de eerste cyclus blijven de hele winter 
(grotendeels) in juveniel kleed en daarvan ruien de meeste vogels 
in het late voorjaar rechtstreeks naar tweede winterkleed. Sommige 
individuen vervangen in het voorjaar echter wel wat nieuwe mantel- 
en schouderveren. Die zien er dan verser uit dan de vleugeldekveren 
en de oude, juveniele schouderveren, maar met een ander patroon, 
bv. met een sterker contrast (zie foto’s 7 en 8). 

tweede cyclus

De buitenste handpennen zijn iets breder dan in de eerste cyclus en 
hebben afgeronde, stompe toppen. De toppen van de slagpennen 
zijn redelijk effen gekleurd, zonder pijlpuntvormig vlekje. Veel exem-
plaren krijgen op deze leeftijd al een lichte iris, maar dat is niet altijd 
het geval (foto’s 10 en 13). De oksels zijn vaak grotendeels witachtig 
en contrasteren met de bruine ondervleugeldekveren.
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derde cyclus

Het verenkleed kan er op deze leeftijd nog erg immatuur uitzien en 
sterke gelijkenis vertonen met dat in de tweede cyclus. Dat komt 
wel vaker voor bij noordelijk broedende meeuwen. Het enige rede-
lijk constante leeftijdkenmerk is het adulte patroon op de binnenste 
handpennen: die zijn normaal gezien effen blauwgrijs met brede, 
witte top, in tegenstelling tot de grotendeels witte of bruine binnen-
ste handpennen van vogels in de tweede cyclus. Enig voorbehoud 
daarbij is dat burgemeesters in Europa niet gekleurringd worden en 
dus eigenlijk niet met zekerheid geweten is of het verenkleed altijd 
de exacte leeftijd aangeeft. Bij Zilvermeeuw is al bewezen dat een 
enkele gekleurringde derde winter vogel een verenkleed heeft dat 
in alle opzichten identiek is aan dat in tweede winter (inclusief de 
binnenste handpennen).

vierde cyclus en adult

Adulte burgemeesters hebben een volledige set van blauwgrijze 
handpennen met mooi brede, witte toppen. Mogelijk zijn exempla-
ren die nog enkele restjes van immatuur kleed vertonen (zoals enig 
zwart op de snavel of bruin op de handpendekveren) in hun vierde 
cyclus, maar bij gebrek aan gekleurringde exemplaren is daar nog 
geen bewijs van. Van gekleurringde Zilvermeeuwen weten we dat 
die kenmerken ook nog bij adulte vogels kunnen voorkomen.

Rui bij andere meeuwen
In principe hebben meeuwen een ruicyclus van een jaar, met daarin 
twee ruiprocessen; een complete rui naar winterkleed en een par-
tiële rui naar zomerkleed. Dit is zo bij de meeste kleine meeuwen 
(bv. Kokmeeuw, Stormmeeuw Larus canus) maar ook binnen elke leef-
tijdcategorie van grote meeuwen. Zoals eerder vermeld hebben de 
meeste grote meeuwen tijdens hun eerste jaar echter slechts één 
ruiproces, namelijk een partiële rui naar eerste winterkleed; burge-
meesters hebben er vaak zelfs geen.

Bij adulte meeuwen begint de rui doorgaans al tijdens het bebroe-
den van de eieren; er worden dan enkele binnenste handpennen 
uitgeworpen. Wanneer de kuikens uitkomen is er geen tijd meer 
om verder te ruien en wordt het ruiproces onderbroken. De rui 
wordt daarna voortgezet in de zomer en voltooid in het najaar. Er 

zijn echter uitzonderingen. Soorten die erg noordelijk broeden en 
ver zuidelijk gaan overwinteren, moeten de rui niet alleen tijdens de 
kuikenfase onderbreken, maar ook tijdens de trek. Vorkstaartmeeuw 
is daar een voorbeeld van, net als Baltische Mantelmeeuw Larus 
fuscus fuscus. Adulte Vorkstaartmeeuwen beginnen pas met slag-
penrui wanneer ze in de overwinteringsgebieden op het zuidelijk 
halfrond arriveren, hoewel sommige lichaamsveren (waaronder de 
kopveren) al tijdens de trek geruid kunnen worden. De slagpennen 
worden van december tot maart vervangen. Ook adulte Baltische 
Mantelmeeuwen stellen de slagpenrui grotendeels of volledig uit tot 
in de overwinteringsgebieden. Een dergelijke ruistrategie lijkt sterk 
op die van Kleinste Jager Stercorarius longicaudus en Noordse Stern 
Sterna paradisaea, evenzeer hoognoordelijke broedvogels en lange 
afstandtrekkers. Uitgestelde slagpenrui wordt ook wel eens vastge-
steld bij adulte Drieteenmeeuwen Rissa tridactyla (foto 19), vooral 
dan in de Grote Oceaan waar tropische stormen vaker tot voedselge-
brek leiden (met te weinig energie om te ruien tot gevolg). Dat komt 
minder voor in de Atlantische Oceaan. Tot in het voorjaar behouden 
zulke vogels dan enkele oude buitenste handpennen.

Hoewel de rui naar winterkleed tijdens het eerste levensjaar door-
gaans een partiële rui is, zit ook hier nogal wat variatie op. Bij soorten 
die noordelijk broeden en overwinteren is deze rui erg beperkt tot vrij-
wel onbestaande, maar hoe verder zuidelijk de soort voorkomt, hoe 
omvangrijker de rui wordt. Geelpootmeeuw werd al vermeld als een 
soort die tijdens de rui naar eerste winterkleed niet alleen lichaams-
veren maar ook een aantal vleugeldekveren en tertials kan vervan-
gen. Sommige individuen ruien zelfs de centrale staartpennen. Kleine 
Mantelmeeuwen Larus fuscus (van de ondersoorten graellsii en inter-
medius) overwinteren tot in Noord-Afrika, waar ze blootgesteld zijn aan 
fel zonlicht en waar het juveniele verenkleed sterk verbleekt en slijt. De 
rui naar eerste winterkleed omvat daarom vaak ook een aantal vleugel-
dekveren, staartpennen, armpennen en soms zelfs een paar binnenste 
handpennen. Baltische Mantelmeeuw, die het meest zuidelijk overwin-
tert, is de kampioen en vervangt tijdens de eerste winter vrijwel het 
volledige verenkleed, inclusief de meeste tot alle handpennen.

Soms is de post-juveniele rui erg variabel binnen één soort. Heuglins 
Meeuw Larus fuscus heuglini is bijvoorbeeld een toendrabroeder die 

eerste cyclus – juveniel kleed
Buitenste handpennen puntig. 
Binnenste handpennen vaak met pijlpuntvormig subterminaal vlekje. 
(Vrijwel) alle mantel- en schouderveren nog juveniel. 

eerste cyclus – 1ste winterkleed
Handpennen als bij juveniel. 
Er is zelden sprake van een echt eerste winterkleed bij burgemeesters. 
Slechts een minderheid krijgt nieuwe, eerste winter mantel- of schouderveren.

eerste cyclus – 1ste zomerkleed
Buitenste handpennen puntig en aan de toppen uitgerafeld. 
Er is geen sprake van een echt eerste zomerkleed bij burgemeesters.

tweede cyclus Buitenste handpennen afgerond. Soms al lichte iris en witte oksels.

derde cyclus Nog duidelijk immatuur verenkleed, maar binnenste handpennen als bij adult 
(blauwgrijs met brede witte toppen).

vierde cyclus en adult Alle handpennen blauwgrijs met brede witte toppen. 

❱ Tabel 1. samenvatting van leeftijdskenmerken bij burgemeesters
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ver zuidelijk overwintert. Tijdens de eerste winter verkrijgen echter 
slechts enkelingen nieuwe handpennen. De meeste exemplaren 
komen uit het overwinteringsgebied terug met uitsluitend juveniele 
handpennen. Nog andere kregen wel enkele nieuwe handpennen 
maar niet volgens de normale volgorde (van binnen naar buiten): 
de buitenste handpennen zijn dan bijvoorbeeld nieuw, maar de 
binnenste nog juveniel! In theorie is dit echter niet zo onlogisch: de 
binnenste handpennen worden in zit immers bedekt door de ter-
tials en staan dus minder vaak aan zonlicht bloot dan de buitenste. 
Enkel veren vervangen waar het echt moet, is uiteraard zeer ener-
giezuinig. Sommige Heuglins Meeuwen verkrijgen tijdens de eerste 
winter hun nieuwe handpennen in schijnbaar willekeurige volg-
orde en keren terug noordwaarts met een afwisseling aan oude en 
nieuwe handpennen door elkaar. Het ruipatroon verschilt dan zelfs 
vaak tussen linker- en rechtervleugel. Bij sommige meeuwen zijn er 
zelfs verschillen in ruistrategie tussen populaties onderling, ook al 
behoren ze tot dezelfde soort (en ondersoort). Heermanns Meeuw 
Larus heermanni is een meeuw van de westkust van Amerika met 
een zeer effen, donkerbruin verenkleed. Eerstejaars exemplaren die 
in Californië overwinteren, hebben een normale partiële rui, maar bij 
vogels die in tropisch Mexico overwinteren is de rui veel uitgebrei-
der en omvat hij soms de handpennen. Verrassend hoe het veren-
kleed van een vogel met zoveel pigment (juvenielen zijn zo donker 
als Grote Jager Stercorarius skua) toch niet opgewassen blijkt tegen 
de condities in een tropisch overwinteringsgebied, waar het voedse-
laanbod afhangt van aan El Niño gerelateerde weerfenomenen.

Tot de soorten met een erg beperkte post-juveniele rui beho-
ren niet alleen de burgemeesters, maar ook de Drieteenmeeuw. 
Drieteenmeeuwen overwinteren op zee in gematigd klimaat en het 
juveniele kleed blijkt sterk genoeg om de hele winter mee te gaan. 
Er is geen post-juveniele rui, het heeft dus geen zin om te spreken 
van een eerste winter Drieteenmeeuw. Er is wel een partiële rui naar 
eerste zomerkleed aan het einde van de winter, waarbij de zwarte 
halsband wordt vervangen door witte veren.

Twee volledig unieke meeuwensoorten qua ruistrategie zijn 
Ivoormeeuw Pagophila eburnea en Franklins Meeuw Larus pipixcan. 
Ivoormeeuwen verblijven het hele jaar in Arctisch klimaat en komen 
pas in de zomer tot broeden. De jongen zijn pas in september vlieg-
vlug en het juveniele kleed staat dus niet bloot aan intens zonlicht. 
Het wordt dan ook de hele winter behouden; in het voorjaar of in 
de zomer van het tweede kalenderjaar ruien de juvenielen met-

een naar adult kleed. Per ruicyclus is er dan slechts één ruiproces, 
wat betekent dat er geen afzonderlijke winter- en zomerkleden 
zijn. Een Ivoormeeuw is dus ofwel in juveniel, ofwel in adult kleed. 
Verder is de ruistrategie bij adulten afwijkend omdat de (complete) 
rui grotendeels al vóór het broedseizoen valt in plaats van erna. De 
Arctische zomer is gewoon te kort om zowel te broeden als te ruien, 
dus begint de slagpenrui al in maart. Tijdens het broeden wordt de 
rui onderbroken, om in augustus–september voltooid te worden. 
Sommige exemplaren behouden nog één of twee oude handpen-
nen tot in het volgende voorjaar. De Franklins Meeuw is uniek in die 
zin dat de beide ruiprocessen in iedere ruicyclus compleet zijn, dus 
ook die vóór het broedseizoen. Enkel de post-juveniele rui is par-
tieel. Waarom precies deze soort tweemaal per jaar compleet ruit 
is niet duidelijk, maar misschien heeft het ermee te maken dat de 
voorjaarsrui plaatsvindt in de Humboldt Golfstroom, die bijzonder 
voedselrijk is. Franklins Meeuwen die in Europa terechtkomen daar-
entegen, beschikken niet altijd over de energiebuffer meer om zo 
uitgebreid te ruien. ‘Oudere’ Oriolus-lezers herinneren zich wellicht 
de vogel van Wuustwezel (A) in 1987; die was in de maand juni nog 
grotendeels in eerste winterkleed.

conclusie / samengevat
Leeftijdbepaling bij burgemeesters en bij sommige andere meeu-
wensoorten vereist enige kennis van rui. Burgemeesters zijn vogels 
van Arctisch klimaat en hoeven hun verenkleed iets minder vaak of 
minder intensief te vernieuwen dan de meer zuidelijk voorkomende 
soorten. Het juveniele kleed blijft het grootste deel van het eerste 
levensjaar behouden en er is geen sprake van een echt eerste win-
ter- of eerste zomerkleed. Ook de ruistrategieën van andere meeu-
wensoorten worden besproken. Om de leeftijd te bepalen, kan best 
gekeken worden naar de vorm en kleur van de handpennen. We ont-
houden ook dat  waarnemingen van eerstejaars burgemeesters en 
Drieteenmeeuwen  Rissa tridactyla  beter worden geregistreerd    als 
‘juveniel’ in plaats van ‘eerste winter’.

Peter Adriaens, Volmolenstraat 9, B-9000 Gent,
p_adriaens@yahoo.com
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❱  Foto 2. grote burgemeester Larus hyperboreus juveniel. 7 november 2010. 
blankenberge (w) (Foto: Peter Adriaens) 
Donker pijlpuntvormig subterminaal vlekje op de handpennen. Ook het vrij regelmatige 
patroon op de grote dekveren (met relatief evenwijdig lopende dwarsbandjes) is typisch 
voor eerste cyclus. De schouderveren hebben dezelfde kleur als de vleugeldekveren en zijn 
dus ook juveniel.

❱  Foto 3. grote burgemeester Larus hyperboreus juveniel. 7 november 2010. 
blankenberge (w) (Foto: Peter Adriaens) 
Dezelfde vogel als op foto 2. Donker, pijlpuntvormig subterminaal vlekje op alle slagpen-
nen. Buitenste handpennen puntig. De oksel is eerder bruin dan wit.
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❱ Foto 5. grote burgemeester Larus hyperboreus juveniel ondersoort pallidissimus.  
12 maart 2012. choshi, japan (Foto: Peter Adriaens)
De buitenste handpennen zijn smal, puntig en wat gerafeld. De schouderveren zijn nog 
juveniel en verbleekt.

❱  Foto7. grote burgemeester Larus hyperboreus eerste cyclus, met eerste cyclus 
zilvermeeuw Larus argentatus en adult vrouwtje eider Somateria mollissima. 26 maart 
2010. Höfn, ijsland (Foto: Peter Adriaens)
Deze vogel heeft enkele schouderveren geruid. Die zien er iets verser uit dan de juveniele 
veren, met een wat donkerder dwarsbandje.

❱ Foto 4. grote burgemeester Larus hyperboreus juveniel ondersoort pallidissimus. 
6 maart 2012. choshi, japan (Foto: Peter Adriaens)
Exemplaren van deze ondersoort zijn vaak erg bleek. Bij dergelijke lichte exemplaren is het 
verenkleed weinig bruikbaar bij de leeftijdsbepaling. De vorm van de handpennen (smal 
en puntig) biedt nog het meeste houvast. De schouderveren hebben dezelfde kleur als de 
vleugeldekveren; het zijn afgebleekte juveniele veren.

❱ Foto 6. grote burgemeester Larus hyperboreus juveniel ondersoort pallidissimus. 
21 maart 2012. choshi, japan (Foto: Peter Adriaens)
Een exemplaar met vrijwel effen witte bovendelen (gebleekte juveniele veren). Eerste 
cyclus omwille van de smalle, puntige handpennen. Merk op dat de lichte snaveltop geen 
goed leeftijdskenmerk is.

❱  Foto 8. Kleine burgemeester Larus glaucoides eerste winter. 28 maart 2010. 
grindavik, ijsland (Foto: Peter Adriaens) 
Eén van de weinige burgemeesters die volledig naar eerste winterkleed is doorgeruid. De 
schouderveren zijn alle nieuw en verser dan de vleugeldekveren en tertials, met duidelij-
kere, meer contrasterende tekening. Buitenste handpennen puntig en gerafeld.

❱ Foto 9. grote burgemeester Larus hyperboreus tweede winter ondersoort pallidissimus. 
21 maart 2012. choshi, japan (Foto: Peter Adriaens)
Leeftijdsbepaling op basis van de afgeronde handpentoppen en de lichte iris.
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❱ Foto 11. grote burgemeester Larus hyperboreus tweede winter. 22 maart 2010. 
sandgerdi, ijsland (Foto: Peter Adriaens)
Een tweede winter met al blauwgrijze mantel en fel uitgekleurde snavel. Verschilt van 
derde winter door de bruinere binnenste handpennen, zonder scherp afgelijnde witte top-
pen (hoewel in theorie niet valt uit te sluiten dat dit een derde winter vogel kan zijn met 
nog erg immatuur verenkleed).

❱  Foto 13. Kleine burgemeester Larus glaucoides tweede winter. 28 maart 2011. 
grindavik, ijsland (Foto: Peter Adriaens)
Exemplaar met behoorlijk donkere iris en snavel. De leeftijd kan het best bepaald worden 
aan de hand van de afgeronde handpentoppen en effen witachtige oksel.

❱  Foto 10. grote burgemeester Larus hyperboreus tweede winter. 1 april 2010. 
sandgerdi, ijsland (Foto: Peter Adriaens)
Een voorbeeld van een tweede winter met donkere iris. De afgeronde handpentoppen en 
de effen witte oksel vormen betere leeftijdskenmerken.

❱  Foto 12. Kleine burgemeester Larus glaucoides tweede winter. 23 maart 2010. 
grindavik, ijsland (Foto: Peter Adriaens) 
Afgeronde handpentoppen, lichte iris en effen witachtige oksel.

❱  Foto 14. Kleine burgemeester Larus glaucoides tweede winter. 1 april 2010; 
sandgerdi, ijsland (Foto: Peter Adriaens)
Exemplaar met bleek verenkleed, maar nog vrij gemakkelijk op leeftijd te brengen op basis 
van afgeronde handpentoppen en lichte iris.

❱ Foto 15. grote burgemeester Larus hyperboreus tweede winter. 22 maart 2010. 
Keflavik, ijsland (Foto: Peter Adriaens)
De buitenste handpennen van deze vogel zijn ongewoon sterk gesleten, waardoor hun 
vorm niet meer bruikbaar is voor leeftijdsbepaling. Ze doen sterk denken aan juveniele 
handpennen, maar tonen bruine vegen in plaats van pijlpuntvormige vlekjes aan de top-
pen. De lichte iris wijst op tweede winter. Ook het fijne, ingewikkelde zigzagpatroon op de 
grote dekveren en tertials verschilt van juveniel (vergelijk met foto 2) en de schouderveren 
vertonen een ingewikkelder patroon dan bij juveniel.
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❱ Foto 16. Kleine burgemeester Larus glaucoides derde winter. 31 maart 2010. Keflavik, 
ijsland (Foto: Peter Adriaens)
Een exemplaar met nog uitgebreid donkere staart, maar toch duidelijk derde winter op 
basis van de adult-achtige binnenste handpennen (vergelijk met foto 11).

❱  Foto 18. Kleine burgemeester Larus glaucoides adult. 28 maart 2010. njardvik, 
ijsland  (Foto: Peter Adriaens)
Vergelijk de bases van de handpennen met foto 17.

❱  Foto 20. drieteenmeeuw Rissa tridactyla juveniel. 5 februari 2012. nieuwpoort 
(w) (Foto: Peter Adriaens)
Ondanks de late datum is deze vogel nog volledig in juveniel kleed, compleet met dikke 
zwarte halsband.

❱ Foto 17. Kleine burgemeester Larus glaucoides derde (of vierde?) cyclus. 30 maart 
2010. njardvik, ijsland (Foto: Peter Adriaens)
Ziet er uit als adult, maar zonder de grijze basis van de handpennen en met lichte randjes 
aan de grote dekveren.

❱ Foto 19. drieteenmeeuw Rissa tridactyla adult ondersoort pollicaris. 7 maart 2012. 
choshi, japan (Foto: Peter Adriaens)
Een voorbeeld van een exemplaar met vertraagde rui. De slagpenrui wordt normaal gezien 
ten laatste in januari voltooid bij Drieteenmeeuw, maar deze adulte vogel heeft nog een 
oude buitenste handpen (P10) en is nog bezig met het volgroeien van een nieuwe P9 in 
maart. De meeste armpennen zijn nog oud en gesleten.

❱ Foto 21. drieteenmeeuw Rissa tridactyla eerste zomer. 6 april 2008. oostende (w)  
(Foto: Peter Adriaens)
Deze vogel – aan het begin van het voorjaar – heeft de zwarte halsband vervangen door 
witte veren en heeft een felgeel gekleurde snavel gekregen, wat wijst op eerste zomerkleed.
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❱ Foto 22. beringmeeuw Larus glaucescens mogelijk in vertraagd tweede winterkleed. 10 maart 2012. choshi, japan (Foto: Peter Adriaens)
Lang niet iedere meeuw kan in het veld met zekerheid op leeftijd gebracht worden. Deze Beringmeeuw, een hoognoordelijk broedende, Pacifische soort nauw verwant aan Grote 
Burgemeester, is klaar (of gestopt) met ruien, maar combineert nog veren van zowel eerste als tweede cyclus in zijn verenkleed, wat zeer ongewoon is. Zo zijn de meeste vleugeldekveren 
nog juveniel, maar de buitenste grote dekveren en tertials al tweede winterveren. Zie ook foto 23.

❱ Foto 23. beringmeeuw Larus glaucescens mogelijk in vertraagd tweede winterkleed. 10 maart 2012. choshi, japan (Foto: Peter Adriaens)
Zelfde vogel als op foto 22. Acht handpennen zijn vervangen (en hebben duidelijk afgeronde toppen), maar de rui is dan blijkbaar onderbroken en de buitenste twee handpennen zijn nog 
juveniel. Niet meteen een exemplaar dat recht uit de boekjes komt … Het meest voor de hand liggende is dat dit een tweede wintervogel is die door voedselgebrek of ziekte erg onvolledig 
heeft geruid en nog veel juveniele veren meesleept. De andere mogelijkheid – dat dit een eerstejaars vogel zou zijn die door een Filippijnse gastarbeider op een vissersboot een groot deel 
van de pluimen werd uitgetrokken en die veren dan dringend heeft moeten vervangen – is minder waarschijnlijk, alhoewel…
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