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Fazant

PHASIANUS COLCHICUS

In hun natuurlijke verspreidingsgebied van de Zwarte Zee tot China leven niet 

minder dan 30 ondersoorten. In West-Europa is daaruit een bonte mix van ver-

schillende ondersoorten en kruisingen ontstaan. Het meest opvallend is de 

variatie bij de mannetjes, die vaak de kenmerkende halsring van de meest wes-

terse ondersoort colchicus hebben. Nog steeds worden in veel regio’s ieder jaar 

gefokte fazanten uitgezet.  

Hoendervogels

Fazanten werden misschien al in de tijd van de 

Romeinen vanuit hun oorspronkelijke thuisland in 

Azië naar Europa gebracht en leven hier vooral in 

laaggelegen gebieden met een zachte winter.

mannetje: 85 cm lang,  
zeer lange staart met banden

vrouwtje: beige verenkleed  
met zwart vlekkenpatroon,  

lange, spitse staartveren,  
goed gecamoufleerd

blauw glanzende kop en 
rood masker, lichte snavel, 

vaak met witte halsring
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Roerdomp
BOTAURUS STELLARIS

In het voorjaar zijn ’s nachts en in de schemering hun doffe, hoempende roepen 

te horen, alsof er over de opening van een lege fles wordt geblazen. Hij dankt 

daaraan de bijnaam moerasos. In de trekperiode en de winter leven ze minder 

verborgen, en vooral in langere vorstperiodes bezoeken ze de laatste ijsvrije 

plekken in meren en rivieren om op vis te jagen.   

Reigers

Roerdompen leiden een verborgen leven, 

verstopt in grote rietvlaktes langs meren en 

vijvers. Door hun bruin gemarmerde 

verenkleed met beige strepen zijn ze tussen 

de riethalmen vrijwel onzichtbaar.

75 cm lang, fijn bruin gemarmerd 
verenkleed, donkere baardstrepen. 
Hals nauwelijks afgescheiden 
van het lichaam

hangende poten, lichte, 
tuimelende vlucht

paalhouding: blijft bij 
gevaar onbeweeglijk staan 
met gestrekte hals

grote,  
groengele voeten



37

Buizerds zijn een vertrouwd beeld 

langs de rand van wegen. Urenlang 

zitten ze doodstil op paaltjes en 

speuren in kort gemaaid gras naar 

muizen.

Buizerd

BUTEO BUTEO

In het voorjaar voeren buizerds boven hun broedgebied een spectaculaire 

baltsvlucht uit. De partners cirkelen samen boven het gebied en stijgen door de 

thermiek op. Plotseling storten ze met dichte vleugels loodrecht naar beneden 

om de val snel op te vangen en in een steile U-bocht weer omhoog te schieten 

tot ze op het hoogste punt weer overgaan in een duikvlucht. Dit gaat vaak 

gepaard met hoge, katachtig miauwende roepen.  

Roofvogels

gele 
poten 

52 cm lang, zeer 
gevarieerd gekleurd, 

borstband  
kenmerkend

donkere staartband, donkere 
achterrand van de vleugels, 
lichte vleugels met banden

jonge vogel: staart zonder 
donkere band, achterrand van de 
vleugels zonder donkere band
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Kievit

VANELLUS VANELLUS

Op de grond gaat de balts verder. Met gespreide vleugels wordt de zwart-witte 

onderkant van de vleugels gepresenteerd en met de borst worden nestholtes in 

de bodem gedrukt. Kieviten broeden in vochtige weiden, veengrond en vaak 

ook op maisakkers. Waar ze nog veel voorkomen ontstaan er vaak kleine kolo-

nies. Vijanden in de lucht zoals buizerds worden samen aangevallen en over 

grote afstanden achtervolgd. Als een vijand de grond nadert simuleert de kievit 

een gebroken vleugel en lokt hem zo weg van het nest.  

In het voorjaar maken de mannetjes acrobatische 

showvluchten. Ze werpen zich onder juichend 

geroep in de lucht van de ene zijde op de andere en 

maken met de ronde vleugels een brommend geluid.

Steltloperachtigen

grootte van  
een duif,  
glanzend  
groene rug

ronde vleugels,  
witte staart met 
zwarte band

jonge vogel: korte kuif, 
bovenkant geschubd

witte buik,  
rode poten

30 cm lang,  
lange kuif,  
zwart-wit gezicht
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Watersnip
GALLINAGO GALLINAGO

In de ochtend- en avondschemering maken de mannetjes showvluchten over 

hun territorium. Vanuit een rechte vlucht maken ze korte duikvluchten waarbij 

de gespreide buitenste staartveren een mekkerend geluid maken waaraan ze 

de bijnaam ‘hemelgeit’ te danken hebben. Op de grond zijn watersnippen goed 

gecamoufleerd en ze vliegen bij nadering pas op het laatste moment onder 

schor geroep op. Als broedvogels zijn watersnippen in West-Europa heel zeld-

zaam geworden, maar trekvogels uit Noord-Europa zijn in de trektijden nog 

regelmatig te zien.  

Watersnippen hebben een vochtige, zachte bodem nodig waarin ze met 

hun lange, rechte snavels kunnen zoeken naar wormen, slakken en 

insectenlarven.

Steltloperachtigen

smalle, witte  
achterrand van de vleugel

25 cm lang, rechte 
snavel, gestreepte 
tekening op de kop

gestreepte  
rug


