VOGELS VAN DE

17 - 21 cm
Kwetsbaar

Zomergast. Bovenzijde van het verenkleed is
blauw-glanzend zwart,
de onderzijde roomwit.
Heeft een donkerrode kin,
keel en voorhoofd. De staart
is diep gevorkt met dunne,
buigzame punten.
Open landschappen
met boerderijen en dorpen.
Broedt tegen balken in
stallen, bij schuren en onder
afdaken. Meestal rust het
nest op een steunpunt zoals
een spijker, een steen, ...

Veldleeuwerik

16 - 18 cm
Kwetsbaar

Komt voor en broedt
in open landschap, weiden,
akkers en heide. In de winter
komen grote groepen samen
op gedorste akkers en grasvelden.

Patrijs

28 - 32 cm
Kwetsbaar

Heeft een compacte,
ronde vorm. Gezicht en keel
zijn oranjebruin. De borst is
grijsbruin en gemarmerd,
mannetje heeft grote donkerbruine hoefijzervormige
buikvlek. Het verenkleed
vertoont kastanjebruine
strepen op de flanken. In de
vlucht valt de steenrood/
oranje staart op.
Open terreinen zoals
akkers, weiden en braakliggende grond. Liefst met
hagen of andere dekking
dichtbij.

Allerlei open terreinen:
meestal op akkers,
weilanden en graslanden.

Kleiner dan huismus.
Heeft roodbruine kruin,
witte kopzijden met grote,
zwarte wangvlek. Heeft ook
een kleine, zwarte bef en een
smalle, witte halsband.
Boomrijk, kleinschalig
landschap, meestal nabij
landbouwgebied of dorpen.

12,5 - 14 cm
bedreigd

Geelgors

Verenkleed is grijsbruin
met gestreepte bovenzijde. Borst is licht geelbruin
en buik wit. Mannetje kan
stompe kuif op kruin
oprichten. Kenmerkende
-hoge- zangvlucht.

Heeft een unieke lange,
dunne kuif, die het langst is
bij het mannetje. Bovenzijde verenkleed donker met
groen-paarse metaalglans.
De onderzijde is wit met
donker borstschild. Vliegt
met flappende vleugelslagen
waarbij afwisselend de witte
onder- en zwarte bovenzijde
zichtbaar is.

Ringmus

Grootte vergelijkbaar
met huismus. Verenkleed is
olijfbruin met zwarte
strepen. Heeft geel op de
borst en een roodbruine
stuit. Ook veel wit op de
staartzijden. Snavel is nogal
klein met blauwgrijze
ondersnavel. Heeft een
opvallend golvende vlucht.
Leeft in agrarische
gebieden, op terreinen met
struiken, aan bosranden en
op heide en kustweiden. In
de winter in grote aantallen
aanwezig op gedorste
velden.

15,5 - 17 cm
niet in gevaar

Blauwe Kiekendief

45 - 55 cm
Niet duidelijk

Wintergast. Roofvogel
met lange staart en vleugels
(4 handpennen). Verenkleed
van mannetje is bovenaan
blauwgrijs met zwarte
punten op de vleugels.
Vrouwtje is bovenaan bruin.
Beiden hebben witte buik en
witte bovenstaartdekveren.
Vochtige gebieden zoals
heidevelden, moerassen of
bij ondiepe meren.

Kievit
Met subsidie
van de Europese
Gemeenschap

28 - 31 cm
bedreigd

Ontdek de typische
plattelandsvogels op de
Dag van de Boerennatuur.
Wil je meer weten over de soorten? >>>
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