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VOLKER DIERSCHKE kĳ kt al van kleins 
af aan naar vogels. Hĳ  had het geluk om 
van zĳ n hobby zĳ n beroep te kunnen 
maken en werd bioloog, gespecialiseerd 
in ornithologie. Na vele jaren 
vogelonderzoek op wat hĳ  beschouwt 
als de mooiste eilanden van Duitsland 
– Helgoland en Hiddensee – houdt hĳ  
zich nu vooral bezig op het gebied van 
de bescherming van het mariene milieu. 
‘Mĳ n werk is heel interessant en werpt 
ook internationaal zĳ n vruchten af. 
Veel ervan is bureauwerk, maar ik grĳ p 
elke gelegenheid aan om tĳ d door te 
brengen in de natuur’. Dit omvat ook nu 
nog waarnemingen op Helgoland. Maar 
ook in zĳ n eigen tuin richt hĳ  zĳ n ogen 
vaak naar boven: er zĳ n altĳ d en overal 
vogels te zien.

INHOUD

De KLEURCODE verdeelt de 
vogels in de volgende groepen, 
met zowel verwante als gelĳ kende 
soorten:

VANAF BLZ. 6
Watervogels

VANAF BLZ. 26
Steltlopers

VANAF BLZ. 40
Hoenders en
oevervogels

VANAF BLZ. 46
Uilen en roofvogels

VANAF BLZ. 58
Duiven tot 
spechten

VANAF BLZ. 66
Zangvogels

VANAF BLZ. 128
Handige technische termen in beeld, 
vogelsoorten voor groottevergelĳ king 
en eieren voor groottevergelĳ king

MEER WETEN, MEER ONTDEKKEN
met deze handige natuurgids 

in zakformaat 

OVERZICHTELĲ K
de meest voorkomende

soorten in beeld

EENVOUDIG
snelle herkenning met 

speciale kleurcodes

NAUWKEURIG
in drie stappen naar 

de juiste soort

BEGRĲ PELĲ K
de belangrĳ kste kenmerken

helder uitgelegd

VOGELS
153

SOORTEN
EENVOUDIG
HERKENNEN
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Snel naar de juiste  
soort met de 
KLEURCODE

MET DE KLEURCODE vind je gemakkelijk je weg in deze 
natuurgids. Hoewel er een veelheid aan kleuren, vormen 
en maten in de vogelwereld bestaat, helpt de KLEUR
CODE je om de juiste weg te vinden. Elke kleur staat voor 
een groep gelijkende vogelsoorten. Een verdere onder
verdeling van de groepen aan het begin van elke kleur 
helpt je om ze correct te determineren, omdat je nu maar 
een paar soorten in de subgroepen hoeft te vergelijken. 
De bijschriften bij de foto’s wijzen op de belangrijkste 
kenmerken. Let op de beschrijving van de geluiden, maar 
ook het in de tekst beschreven gedrag bij het foerageren 
en nestelen kan leerzaam zijn.

BLZ. 6 TOT EN MET 25

Watervogels
Samengevat zijn dit vooral mid-
delgrote tot grote vogels, die 
meestal op het water te vinden 
zijn. Vaak zwemmen ze daar of 
zitten ze aan de oever. Zwanen, 
ganzen en sommige eenden 
zoeken ook vaak voedsel op het 
land. 

voeten met 
zwemvliezen
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  De meeste watervogels hebben tenen met zwemvlie-
zen. Sommige soorten leven bijna het hele jaar op zee en 
komen alleen aan land om te broeden.

BLZ. 26 TOT EN MET 39

Steltlopers
Aan de oevers van allerlei 
wateren, maar ook op akkers 
en weiden zijn steltlopers te 
zien, die sierlijk bewegen. Ze 
hebben, afhankelijk van hun 
specialisatie, poten en sna-
vels van zeer uiteenlopende 
lengtes. 

  Tot dezelfde orde 
behoren ook meeuwen, die 
overwegend wit van kleur 
zijn en vaak in zwermen 
voorkomen, en sterns, die in 
het water duiken om kleine 
vissen te vangen.

INFO
De kleurenbalk 
helpt je bij het 

navigeren door het 
boek.

lange snavel om te 
foerageren
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BLZ. 40 TOT EN MET 45

Hoenders en oevervogels
Deze vogels brengen veel tijd op de 
grond door als ze zoeken naar voedsel, 
vaak in het vrije veld. Verder verschillen 
ze aanzienlijk van elkaar. 

  Wanneer ze worden bedreigd, slui-
pen hoenders de 
beschermende vegetatie in of vliegen 
ze weg met luid klapperende vleugels. 
Ze hebben korte snavels om granen 
op te pikken. 

  Van de inheemse vogels hebben 
oevervogels de langste poten en 
verder zijn ze ook vrij groot. Nek en 
snavel zijn lang. Ze zijn overal in het 
open landschap te vinden, vooral 
langs water.

BLZ. 46 TOT EN MET 57

Uilen en roofvogels
De uilen die ’s nachts jagen en roofvogels 
die overdag actief zijn, hebben een korte, 
krachtige haaksnavel waarmee ze hun 
prooi openscheuren. Ze hebben sterke 
poten met scherpe klauwen. Het verenkleed 

is in bruine en grijze 
tinten voor een goede 
camouflage. 

  Uilen hebben grote ogen, maar ze 
lokaliseren hun prooi ’s nachts met hun 
bijzonder gevoelige oren, die verborgen 
zijn onder de veren van hun kop. 

  De scherpe ogen van roofvogels 
stellen hen in staat om zich van grote 
hoogte op hun prooi te storten.

lange nek,  
lange poten,  
slank 
lichaam

korte poten, 
compact 
lichaam

grote, naar voren 
gerichte ogen

haaksnavel en ster
ke poten
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BLZ. 58 TOT EN MET 65

Van duiven tot spechten
Deze soorten leven vaak net als zangvogels, 
maar zijn iets groter en zijn niet aan hen verwant. 

  In deze groep vind je de op stammen 
klimmende en roffelende spechten, maar ook de 
wat onhandig ogende duiven die hier heel 

algemeen zijn. 
  Er zijn ook enkele 

onmiskenbare ‘individua-
listen’, zoals de kleurrijke 
ijsvogel, de hop met zijn 
kuif op zijn kop en de altijd 
vliegende gierzwaluw.

BLZ. 66 TOT EN MET 120

Zangvogels
De meeste zangvogels zijn vrij klein, ongeveer zo groot als 
een mees of merel, en hebben korte poten. De snavels zijn 
ook kort, maar variëren sterk in vorm – dik bij graaneters, 
smal bij insecteneters. Het verenkleed is vaak effen grijs 
of bruin, maar soms erg kleurrijk. Mannetjes zijn meestal 
opvallender gekleurd dan vrouwtjes. 

  Bij veel soorten laten de mannetjes 
een melodieuze zang horen. Enerzijds 
dient die om vrouwtjes aan te trekken 
en anderzijds om het broedgebied af 
te bakenen. Een uitzondering onder 
de zangvogels zijn de kraaien: ze zijn 
aanmerkelijk groter dan hun verwan-
ten en hun geluiden klinken minder 
prettig in de oren.

gedrongen 
lichaamsbouw

krachtige 
beitel
snavel

kleine vogels  
met korte poten
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6

WATERVOGELS 
sneller determineren

VANAF BLZ. 7

Eenden
Vrij onhandige watervogels 
met relatief korte poten, 
zwemvliezen en een brede 
snavel.

  Eenden hebben een 
korte nek, de geslachten zijn 
verschillend van kleur. Gan-
zen en zwanen hebben een 
lange nek en de geslachten 
zijn hetzelfde van kleur.

VANAF BLZ. 21

Andere  
watervogels

Hier vind je vogels uit ver-
schillende familiegroepen. 
Met uitzondering van de 
meerkoet zijn ze slanker of 
langgerekter dan eenden, 
ze duiken vaak en zijn soms 
alleen op zee te zien.

In deze groep 
vind je vogels  
die zich vooral  

op of bij  
water  

ophouden.

Ze zwemmen 
vaak, maar 
zoeken ook 

voedsel op land 
en langs oevers.

Deze vogels 
vormen vaak 

grotere groepen 
en zwermen.
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Knobbelzwaan
Cygnus olor

Lengte 140–160 cm
Geluid Nasaal ‘oeink’, naar belagers toe ook een sissend 
‘kchrr’. In de vlucht zorgt de lucht door de vleugels voor een 
karakteristiek gefluit.
Voedsel Alle waterplanten die met de lange nek te bereiken 
zijn, gras op het land en in de winter koolzaad en winter-
graan op akkers.
Voorkomen Het hele jaar door op bijna elk stilstaand en stro-
mend water, vooral in de winter op akkers en weiden.

TYPISCH Knobbelzwanen zijn erg agressief op hun grote, 
meestal van riet gemaakte nestheuvels. Ze verdedigen hun 
broedplaats of kroost behoorlijk fel, niet alleen tegen soortgeno-
ten die hun territorium binnendringen, maar ook tegen andere 
watervogels en zelfs tegen mensen. Aan de andere kant kunnen 
ze behoorlijk tam zijn in parkvijvers, waar ze zich laten voeren.

De snavelknobbel  
van het vrouwtje is kleiner 

W
AT

E
RV

O
G

E
LS

Mannetje

oranjerode sna-
vel met zwarte 
knobbel

lange hals
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Wilde zwaan
Cygnus cygnus

Lengte 140–160 cm
Geluid Luid, trompetterend ‘oeoeoeg’, ook wel ‘oegoe-oeg‘. 
Anders dan bij knobbelzwaan, geen vleugelgefluit.
Voedsel Foerageert in het water op waterplanten, op het 
land voornamelijk op gras, wintergraan en koolzaad.
Voorkomen Zeldzame broedvogel en wintergast in vrij klein 
aantal in Nederland. Rust en foerageert op grotere wate-
ren, maar ook op akkers en weiden.

TYPISCH Vliegende en rustende wilde zwanen vestigen door 
hun luide roep van grote afstand de aandacht op zichzelf. Jonge 
vogels worden in de winterkwartieren nog vergezeld door hun 
ouders, zodat het aandeel jonge vogels in rustende groepen wijst 
op het broedsucces in Scandinavië en Oost-Europa. Naast wilde 
zwanen is ook de bijna identiek uitziende maar veel kleinere kleine 
zwaan te zien.

Lange nek wordt in  
de vlucht uitgestrekt 

gele snavel met  
een zwarte punt

korte staart (langer bij 
knobbelzwaan)

langer Hals
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2 Rotgans
Branta bernicla

KENMERKEN  55–62 cm •• Kleine gans met zwarte nek, don-
kergrijze rug en wit achtereind •• Lage en harde roep ‘rott-rott-
rott’ •• Broedt op de noordelijke Siberische toendra, overwin-
tert op kwelders langs de zuidelijke Noordzee •• Voornamelijk 
van oktober tot mei in grote groepen langs de Waddenzee.

1 Bergeend
Tadorna tadorna

KENMERKEN  55–65 cm •• Grote, kleurrijke eend, basiskleur 
wit, kop en vleugels donkergroen, borstband roestbruin, 
snavel helderrood •• Broedt voornamelijk in holen aan de kust, 
landinwaarts ook in boomholtes •• Broedvogels uit Zuid- en 
West-Europa verzamelen zich om te ruien op de Waddenzee.
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O
G

E
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HOENDERS EN  
OEVERVOGELS 
sneller determineren

VANAF BLZ. 41

Hoenders
 
 

Vrij kortpotige vogels die 
kunnen lopen, maar onhan-
dig en met luid klapperende 
geluiden vliegen. 

  Ze trekken vaak de aan-
dacht door luid te roepen, 
wat van ver te horen is.

VANAF BLZ. 43

Oever
vogels

Opvallend op de grond, 
maar ook indrukwekkend 
in de vlucht vanwege hun 
lichaamsgrootte. 

  In vergelijking met 
roofvogels zijn de poten die 
voorbij de staart steken en de 
lange nek belangrijk, maar 
bij reigers is de nek meestal 
S-vormig ingetrokken.

Hier vind je vogels 
die op de grond 

leven en meestal 
lopend te zien  

zijn.

Er zijn de  
kleinere hoenders 

en de veel  
grotere oever

vogels.

Hoenders leven 
vaak verborgen in 

de vegetatie, 
terwijl oevervogels 
op zoek naar prooi 

op weiden en 
akkers en in 

ondiepe wateren 
lopen.
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Fazant
Phasianus colchicus

Lengte  55–90 cm (waarvan 20–45 cm staart).
Geluid Mannetje roept luid ‘greu-guck’, gevolgd door luid 
klapperen van de vleugels.
Voedsel Voedt zich vooral met plantenzaden en bessen, 
maar eet ook groene delen van planten, daarnaast ook 
insecten, slakken en regenwormen.
Voorkomen Het hele jaar door in het open agrarische land-
schap met houtwallen, bosjes of riet.

TYPISCH De fazant, afkomstig uit Azië, wordt sinds de 
Romeinse tijd in Europa uitgezet voor jachtdoeleinden. Ook nu  
kunnen alle fazanten worden herleid tot voortdurende herintro-
ducties in het wild. Mannetjes paren meestal met meerdere 
vrouwtjes, die elk tot 12 eieren kunnen uitbroeden. De kuikens 
kunnen op de leeftijd van 10 dagen al een paar meter vliegen, 
maar worden dan nog 10 weken door het vrouwtje verzorgd.

Vrouwtjes bruin gecamoufleerd,  
ook met lange staart
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Mannetje

rode 
koplel

staart erg lang

witte  
halsring

borst  
goudbruin
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VOLKER DIERSCHKE kĳ kt al van kleins 
af aan naar vogels. Hĳ  had het geluk om 
van zĳ n hobby zĳ n beroep te kunnen 
maken en werd bioloog, gespecialiseerd 
in ornithologie. Na vele jaren 
vogelonderzoek op wat hĳ  beschouwt 
als de mooiste eilanden van Duitsland 
– Helgoland en Hiddensee – houdt hĳ  
zich nu vooral bezig op het gebied van 
de bescherming van het mariene milieu. 
‘Mĳ n werk is heel interessant en werpt 
ook internationaal zĳ n vruchten af. 
Veel ervan is bureauwerk, maar ik grĳ p 
elke gelegenheid aan om tĳ d door te 
brengen in de natuur’. Dit omvat ook nu 
nog waarnemingen op Helgoland. Maar 
ook in zĳ n eigen tuin richt hĳ  zĳ n ogen 
vaak naar boven: er zĳ n altĳ d en overal 
vogels te zien.

INHOUD

De KLEURCODE verdeelt de 
vogels in de volgende groepen, 
met zowel verwante als gelĳ kende 
soorten:

VANAF BLZ. 6
Watervogels

VANAF BLZ. 26
Steltlopers

VANAF BLZ. 40
Hoenders en
oevervogels

VANAF BLZ. 46
Uilen en roofvogels

VANAF BLZ. 58
Duiven tot 
spechten

VANAF BLZ. 66
Zangvogels

VANAF BLZ. 128
Handige technische termen in beeld, 
vogelsoorten voor groottevergelĳ king 
en eieren voor groottevergelĳ king

MEER WETEN, MEER ONTDEKKEN
met deze handige natuurgids 

in zakformaat 

OVERZICHTELĲ K
de meest voorkomende

soorten in beeld

EENVOUDIG
snelle herkenning met 

speciale kleurcodes

NAUWKEURIG
in drie stappen naar 

de juiste soort

BEGRĲ PELĲ K
de belangrĳ kste kenmerken

helder uitgelegd
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