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Inleiding
Er	zijn	in	de	wereld	meer	dan	10.000	verschillende	vogelsoorten.	Hiervan	
leven	er	bijna	300	in	Nederland.	Dit	praktische	en	handzame	boek	voorziet	u	
van	praktische	informatie,	waaronder	variaties	in	de	kleur	van	het	verenkleed,	
waarmee	u	snel	een	vogel	in	de	natuur	kunt	identificeren.	De	opgegeven	
grootte	is	een	gemiddelde	lengte.	Naarmate	u	meer	ervaring	krijgt,	zult	
u	vlugger	een	soort	kunnen	herkennen,	en	van	een	grotere	afstand.	Het	
identificeren	van	een	vogel	behelst	het	stellen	van	een	aantal	vragen.	Hoe	
vliegt	hij?	Wat	voor	vorm	heeft	hij?	Zijn	er	opvallende	kenmerken	waar	te	
nemen,	zoals	de	vorm	van	de	snavel,	de	lengte	van	de	staart	of	de	lengte	van	
de	poten?	Welke	kleuren	zijn	te	onderscheiden?	Is	er	een	patroon	te	zien	op	
het	verenkleed?	Hoe	gedraagt	de	vogel	zich?	Welk	geluid	maakt	hij?	Waar	is	
de	vogel	precies?	Met	de	antwoorden	op	deze	vragen	kunt	u	de	soort	bepalen	
waartoe	de	waargenomen	vogel	behoort.	

De	manier	van	vliegen	van	een	vogel	kan	een	belangrijke	aanwijzing	zijn	
tot	zijn	identiteit.	Bosvogels,	zoals	spechten,	hebben	een	typische	golvende	
vlucht,	die	vooral	goed	zichtbaar	is	als	ze	boven	open	terrein	vliegen.	
IJsvogels	vertonen	een	directe,	snelle	vlucht,	waarbij	ze	vaak	vlak	boven	
het	water	scheren.	De	vorm	die	de	vogel	tijdens	het	vliegen	toont,	kan	ook	
een	onderscheidend	kenmerk	zijn:	eenden	hebben	puntige	vleugels	die	snel	
bewegen,	en	hun	nek	is	naar	voren	uitgestrekt.

Kleur	vormt	niet	altijd	een	betrouwbare	aanwijzing,	omdat	het	licht	zelf	
en	de	omgevingskleuren	kunnen	zorgen	voor	onvoorspelbare	afwijkingen.	De	
patronen	op	het	verenkleed	zijn	waarschijnlijk	belangrijker.	Vergeet	echter	
niet	dat	het	verenkleed	kan	variëren	in	de	verschillende	seizoenen	en	in	de	
afzonderlijke	levensstadia	van	de	vogel	–	zo	wijkt	het	uiterlijk	van	een	jong	en	
van	niet-broedende	vogels	meestal	af	van	een	‘normaal’	exemplaar.	

Het	gedrag	van	de	verschillende	vogelsoorten	loopt	ook	uiteen.	Zo	kun	je	
eenden	in	twee	groepen	verdelen	als	je	kijkt	naar	hun	foerageergewoonten.	
De	ene	groep	duikt	onder	water	om	zich	te	voeden,	de	andere	groep	slobbert	
aan	het	wateroppervlak.	Veel	vogelsoorten	kunnen	worden	waargenomen	
in	zwermen,	terwijl	andere	meestal	alleen	zijn.	Sommige,	zoals	de	goudvink,	
worden	vaak	in	paartjes	waargenomen.	Kijken	hoe	een	vogel	zich	voedt	en	zich	
tot	andere	vogels	gedraagt,	kan	helpen	bij	het	identificeren.	
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Knobbelzwaan
Cygnus olor

8  Anatidae/Eendachtigen

Grootte en beschrijvinG  152 cm. Een van de zwaarste vliegende vogels ter 
wereld. Grijsbruin als jong, geheel wit als adult. Onderscheidt zich ’s winters 
van de fluitzwaan en wilde zwaan door zijn oranje snavel met zwarte knobbel 
(kleiner bij vrouwtjes) en heeft een sierlijkere boog in de nek. 
Geluid  Voornamelijk stil; sist bij boosheid en verstoring.
habitat  In stilstaande en zacht stromende wateren; in Noord- en West-
Europa. Standvogel in Nederland.
voedsel en GedraG  Voedt zich door zijn nek onder water te steken, maar 
eet ook gras. Het nest bestaat uit een grote berg plantenmateriaal aan de 
waterkant.

jong
adult
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Alpensneeuwhoen Lagopus muta

Lengte 34 cm. ’s Winters geheel wit, 
behalve de zwarte staartpunt en de 
zwarte teugel (tussen de snavelbasis en 
de ogen) bij het mannetje. ’s Zomers 
kleuren de kop en bovendelen grijs en 
bruin. Hooggebergtevogel die het hele 
jaar in de noordelijke toendra’s  
is te vinden en in het  
Europese hooggebergte.  
Ook in de Schotse  
hooglanden aan te  
treffen.

Moerassneeuwhoen Lagopus lagopus

Adult mannetje is 
rijkelijk bedekt met 
kastanjebruine vlekken 
en een niervormige 
oranje vlek boven 
de ogen. Vrouwtje is 
identiek, maar heeft geen 
oranje vlek bij de ogen. 
Algemeen voorkomend 
in Scandinavië en 
Rusland, en ook in het 
noordwesten van Groot-
Brittannië. 

Tetraonidae/Ruigpoothoenders  33

winter mannetje

zomer vrouwtje

vrouwtje

mannetje
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Roodkeelduiker
Gavia stellata

38  Gaviidae/Duikers

Grootte en beschrijvinG  60 cm. Het opvallende broedkleed omvat een 
donkerrode keel, een grijze kop en grijze nek. Daarbuiten vooral grijsbruine 
bovendelen en het gezicht tot boven de ogen wit. Smalle naar boven gerichte 
snavel; zwemt meestal met het hoofd iets geheven.
Geluid  Brengt een klagelijk gezang voort in het broedgebied. Tijdens de vlucht 
een gansachtig ‘gak-gak’.
habitat  Broedt op Noord-Europese meren, overwintert langs de Europese 
kusten en grote binnenlandse meren.
voedsel en GedraG  Is een viseter, maar voedt zich ook met weekdieren, 
schelpdieren, kikkers en planten. Spietst de prooi onder water, duikt tot 
9 meter diep. Het nest is vlakbij de waterrand.

adult zomer

adult winter

Roodkeelduiker

Parelduiker

IJsduiker
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Fuut
Podiceps cristatus

40  Podicipedidae/Futen 

Grootte en beschrijvinG  48 cm. Zeer herkenbaar in broedkleed; beide seksen 
hebben grote oorpluimen en een flinke kraag, die ze ’s winters kwijt zijn. 
Jongen zijn gestreept. 
Geluid  Meestal stil, maar soms een rauwe blaf; kreunend gezang.
habitat  Broedt op stilstaande meren en vijvers en zacht stromende rivieren. 
Komt in heel Europa voor, behalve het hoge noorden. 
voedsel en GedraG  Duikt naar voedsel, 
dat vooral uit vis en ongewervelde 
waterdieren bestaat, en soms 
plantenmateriaal. Het drijvende nest, 
vlak bij de waterkant, is gemaakt van 
riet en andere waterplanten.

adult zomer
met jongen

jong

adult winter
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Stormvogeltje Hydrobates pelagicus

Vaal stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa

Grootte en beschrijvinG  Het stormvogeltje is klein en lijkt van bovenaf gezien 
op een zwaluw. Kleiner en donkerder dan het vaal stormvogeltje, met rondere 
vleugels, een witte balk op de ondervleugel en een vierkante staart. Het vaal 
stormvogeltje heeft langere en puntigere vleugels en een lichtgevorkte staart. 
Geluid  Spint en gromt ’s nachts bij het nest. 
habitat  Maakt nest in holen op een eiland maar leeft anderszins op open zee.
voedsel en GedraG  Eet vooral plankton en kleine vissen, die hij al fladderend 
uit het water oppikt. 

Hydrobatidae/Stormvogeltjes  45

stormvogeltje

vaal
stormvogeltje

10145m 008-069 Birds_NL2.indd   45 08-09-10   00:04



• Prachtige, natuurgetrouwe tekeningen van meer 
dan 250 soorten, inclusief verschillende kleden

• Belangrijkste informatie over kenmerken, 
verspreiding en leefomgeving

• Met unieke miniposter: in één oogopslag de 
vliegbeelden van veelvoorkomende soorten

• Met duurzame kunststof omslag

Gemaakt in samenwerking met Vogelbescherming Nederland. 
www.vogelbescherming.nl 

www.kosmosuitgevers.nl

NUR 435

Kosmos Uitgevers, 

Utrecht/Antwerpen

Compactgids

Vogels

Com
pactgids   Vogels

CG_Birds_NL_Cover_12e.indd   1 17-11-20   17:27




