
 
 

 
 

 
Zwarte kraai 
Latijns: Corvus corone L. 
Familie: Kraaien 
Orde:    Zangvogels 
Status:  Beschermde diersoort 
 

 
 
Uiterlijk en kenmerken 
Een volwassen kraai is ongeveer 52 cm lang en weegt ongeveer 550 gram. Zwarte 
kraaien zijn groter dan de kauw en in tegenstelling tot de kauw helemaal zwart, vaak 
met een wat groenige glans over de veren. Ook kan het voorkomen dat een zwarte 
kraai niet geheel zwart is. Het kan gebeuren dat de Zwarte Kraai witte veren krijgt. Hij 
heeft een volledig zwarte snavel en is egaal, dofzwart van kleur. 
 

Ontwikkeling en leefwijze 
De zwarte kraai legt gemiddeld  1 x per jaar 4 tot 6 blauwgroene eieren. De broedtijd is 
ongeveer 18 dagen. Jonge zwarte kraaien verlaten na ca. 5 weken hun nest. Zwarte 
kraaien worden 4 tot 6 jaar oud.  
 
Kraaien leven meer solitair dan roeken en kauwen. Het zijn intelligente vogels die zich 
makkelijk aanpassen aan verschillende diëten. Ze zijn van alle markten thuis maar wel 
vrij schuw en duidelijk moeilijker te benaderen dan kauwen. In kleine tuinen zal je ze 
niet vaak zien. Ze eten o.a. wormen, insecten, fruit, zaden, keukenafval, eieren en jonge 
vogels. Ze zijn meestal in paren op zoek naar voedsel, meer zelden in wat grotere 
groepen, vooral op weide- en akkerbouwland en op vuilnisbelten, niet in dichtbegroeid 
landschap.  
 
Kraaien hebben een reputatie als jagers van kleine vogeltjes en nesten uithalers en 
werden om die reden in het verleden vaak genadeloos vervolgd. Je kunt ze daarom ook 
zien als een natuurlijke vijand van vogelpopulaties. Je ziet ze ook geregeld pikken aan 
doodgereden dieren langs de rand van de snelweg. 
 

Schuilplaatsen  
In nesten in bomen en dakgoten. 
 

Sporen 
• Uitwerpselen. Kraaien veroorzaken ernstige vervuiling bij woningen, kerken en 

ander gebouwen. 



 
 

Mogelijke risico’s, schade of hinder 
Zwarte kraaien brengen schade toe aan gazons en sportvelden op zoek naar 
insectenlarven (engerlingen, emelten) In de broedtijd, gevaar voor jong kleinwild.(pas 
geboren haasjes en weide vogels) wegnemen van jonge huisdierpluimvee. Verspreiden 
van afval rondom vuilnisstortplaatsen. Beschadigen van riet daken.  
Zwarte kraaien kunnen glasbraak aan gebouwen (dakvensters, glazen koepels,…) 
veroorzaken door vanop zekere hoogte steentjes te laten vallen. Occasioneel kunnen 
ze ook stopverf of rubber lospeuteren uit dakconstructies of auto’s. Dit laatste werd 
nog nooit in het Brussels Gewest waargenomen. 

 
Wering 
Rustplaatsen zoveel mogelijk tegengaan/ontnemen. Plaatsen van netten/gaas, pennen. 
Verjagen door middel van geluid. (angst kreten van de betreffende diersoort). Voorkom 
voedsel aanbod hygiëne moet op de 1e plaats staan. 
 


