
grijs-bruin gestippeld en getekend. 
De onderdelen zijn isabelkleurig 
met brede donkere lengtevlekken 
en fijne dwarsvertakkingen. In de 
vlucht zijn de “oren” op de wat 
hoekige kop niet zichtbaar. In de 
kop zitten twee felle oranje ogen. 
Vliegen doet hij met een diepe ge 
ruisloze vleugelslag.

Vooral in de broedtijd stoot hij di 
verse jammerende geluiden uit.

Soms is zijn gedempt loeiende 
zang te horen. Hij is met het steen 
uiltje onze meest voorkomende 
uil. Hij broedt in oude kraai- en 
eksternesten in coniferen maar 
ook in gemengde bossen. Daarom 
is het verboden door nesten te 
schieten. Ransuilen jagen veel in 
open veld op muizen. Ook kleine 
vogels worden op hun slaapplaat 
sen verrast. Zo treffen we bij het 
uitpluizen van zijn braakballen 
nogal eens mussekopjes aan.

Op een winterdag kunnen wij in 
dicht struikgewas of bomen soms 
wel tot tien en meer dicht bij elkaar 
aanleunende ransuilen aantreffen: 
een onvergetelijke waarneming! 
We spreken dan van “roesten”.

Het zijn wel vogels uit Noord- of 
Oost-Éuropa maar toch blijken de 
meeste van onze ransuilen stand- 
vogels te zijn.

De velduil
Soort: asio flammeus 
Velduil, hibou des marais, 
Sumpfohreule, shorteared 
owl
Lengte: 38 cm

De velduil lijkt nogal wat op onze 
ransuil maar zijn vederkleed is ble 
ker met sterk overlangs gestreepte 
onderdelen. In de vlucht tonen de 
lange dwarsgestreepte vleugels on 
deraan opvallende polsvlekken 
evenals bij de ransuil. Bij de veld 
uil is de polsvlek ook aanwezig op 
de bovenvleugel.
De oorpluimen zijn, in tegenstel 
ling tot de ransuil, nauwelijks 
zichtbaar.

Zijn ogen zijn geel en zwart en 
klein voor een uil.
Hij zit zelden in bomen, dus vooral 
op de grond in voorovergebogen 
houding.
De vlucht is laag en golvend, her 
haaldelijk onderbroken door een 
glijvlucht op omhoog gehouden 
vleugels. Hij vliegt en zweeft soms 
ook hoog. Dat is ook de wijze 
waarop wij het meest kans maken 
hem waar te nemen; hij is onze 
enige uilesoort die ook in volle dag 
jaagt en in de schemering. Hij slaat 
vooral muizen en woelmuizen.

Bij ons wordt hij vooral tijdens de 
winter jagend opgemerkt: in de 
duinen, langs de zee en over dras 
sige weiden en kwelders in Laag- 
België.
Het zijn voornamelijk vogels uit 
Noord- en Oost-Europa. Onze 
broedvogels worden slechts op 
vijfentwintig à dertig paren ge 
schat.
Hij is een grondbroeder in moeras 
vegetatie.

De oehoe
Soort: bubo bubo 
Oehoe, hibou grand-duc, 
Uhu, eagle owl 
Lengte: 66-71 cm

De oehoe is de grootste Europese 
uil -  wel tweemaal zo groot als een 
ransuil -  met opvallende grote oor 
pluimen, een breedgestreepte 
geelbruine borst en grote felle 
oranje ogen. Hij doodt prooien zo 
groot als een haas of een fazant. 
Hij jaagt bij dageraad en in de 
schemer. Net zoals de bosuil rust 
hij veelal op een tak vlak naast de 
boomstam. Hij broedt opnieuw in 
België. Zijn geluid is een diep “oe 
hoe”. Bekwame natuurbescher 
mers hebben hem de laatste jaren 
met wisselend succes in onze Ar 
dennen geïntroduceerd.

Dagstootvogels
Algemeen

Dagstootvogels staan net als de 
uilen aan de top van de voedselpi- 
ramide. Zij voeden zich ook vaak 
met oude, zwakke of zieke dieren 
die zich traag bewegen. Zo zorgen 
zij voor een gezond prooienbe 
stand: de gezondsten, de snelsten 
en de sterksten overleven.
Sinds de eeuwwisseling zijn er ver 
scheidene dagstootvogelsoorten 
drastisch op achteruit gegaan.
De meeste dagstootvogels hebben 
grote territoria nodig, vooral in de 
voortplantingsperiode: een vol 
doende ruim voedselaanbod is dan 
nodig om de jongen te voeden. 
Vooral na de eerste wereldoorlog 
heeft het landschap grondige wijzi 

gingen ondergaan. Heel wat waar 
devolle bossen, houtwallen en 
knotwilgen werden gerooid. 
Overal werden moerasgebieden 
gedempt of drooggelegd.
In het bijzonder voor haviken, 
boomvalkjes, bruine kiekendie 
ven, smellekens en slechtvalken 
hebben zulke ingrepen een zeer 
nefaste invloed gehad.
Nog niet zo erg lang geleden werd 
voor het inleveren van een poot 
van een roofvogel of “stekvogel” 
een premie uitbetaald. Dagstoot 
vogels waren immers de schrik van 
duivenliefhebbers, jagers en boe 
ren.
Door bestudering van de levens 

wijze van de gevleugelde predato 
ren is hier gelukkig een mentali 
teitswijziging gekomen. Er werd 
namelijk vastgesteld dat heel wat 
predatoren zich voornamelijk voe 
den met schadelijke knaagdieren 
als muizen en ratten of vogels als 
mussen, spreeuwen en houtduiven 
die in te grote aantallen aanwezig 
zijn. Sinds enkele jaren zijn onze 
dag- en nachtstootvogels dan ook 
door de wet beschermd. Bij soor 
ten als de torenvalk, de buizerd, 
de bruine kiekendief en zelfs de 
havik is er nu zelfs een lichte toe 
name van het bestand merkbaar.

Foto rechts: de boomvalk.
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VALKEN
Puntige vleugels, 
lange smalle staart

Lange vleugels, 
lange staart

HAVIKEN Korte en afgeronde vleugels, 
lange staart

BUIZERDEN
Brede vleugels, 
brede afgeronde staart

WOUWEN
V-vormige vleugels, 
Gevorkte staart

De silhouetvormen van de roofvogels

De meeste dagstootvogels hebben 
een uitzonderlijk scherp gezicht, 
meestal beter dan dat van de mens. 
De ogen staan half zijdelings in de 
kop, in tegenstelling met uilen die 
de ogen vooraan in de kop hebben.

Heel wat stootvogels, zoals de 
havik, de sperwer, de slechtvalk, 
de boomvalk en het smelleken, 
zijn vooral over korte afstanden 
zeer snelle vliegers. Om levende 
prooien als vogels, knaagdieren of 
grote insekten te kunnen vangen, 
is dat van levensbelang.
Andere vogels, zoals de buizerd en 
de torenvalk, hebben een techniek 
ontwikkeld om ter plaatse vlie 
gend naar prooi te speuren.

Vooral bij haviken, maar ook bij 
de meeste andere dagstootvogel- 
soorten, zijn de wijfjes duidelijk 
groter dan de mannetjes. 
Opvallend is ook nog dat bij de 
meeste soorten de tenen en het 
loopbeen geel en kaal zijn; alweer 
een verschil met de uilen, die beve 
derde poten hebben.

Buizerds
Klasse: vogels 
Orde: falconiformes (roof 
vogels)
Familie: accipitridae (ha- 
vikachtigen)

Buizerds hebben een lijvig postuur 
met brede vleugels en een brede 
soms wat afgeronde staart.
Vooral bij thermiek, d.i. opstij 
gende warme lucht, vliegen bui 
zerds vaak urenlang in cirkel- en 
zeilvlucht, soms heel hoog in de 
lucht. Beide geslachten zien er 
identiek uit.

De buizerd
Soort: buteo buteo 
Buizerd, buse variable, 
Màusebussard, buzzard 
Lengte: 51-56 cm

De buizerd is een van onze meest 
verspreide en grootste stootvogel- 
soorten. De laatste jaren neemt hij 
nog in aantal toe. Dat is vermoede 
lijk een gevolg van de wettelijke 
bescherming.

Zijn trage vleugelslag, soms on 
derbroken door zeilvluchten, is 
kenmerkend. Hij lijkt wat op een 
kleine arend maar die steekt de 
kop verder uit de vleugels bij het 
vliegen.

De buizerd blijft soms op geringe 
hoogte ter plaatse vliegen, om 
naar prooi te speuren, “bidden” 
heet dat.
Af en toe laat hij een klagend 
miauwend geluid horen.
Vaak zit hij op uitkijk op een paal 
of een boom om zich van daaruit 
op zijn prooi te storten. Hij grijpt 
vooral knaagdieren tot de grootte 
van een klein konijn. Aas ver 
smaadt hij ook niet. Om snelle vo 
gels te vangen vliegt hij te traag.

Buizerds zijn heel variabel van 
kleur, maar meestal bruin en on 
deraan helder gevlekt. De staart is 
meestal gestreept. De hoeveelheid 
wit op de onderdelen en onder- 
vleugels varieert, maar is zelden 
zo uitgesproken als bij de ruig- 
pootbuizerd -  die buizerdsoort uit 
Noord-Europa wordt wel eens op 
doortrek of als wintergast in onze 
streken waargenomen.
Onze buizerd is een vrij zeldzame 
broedvogel vooral in het oosten 
van België waar hij een sterke 
voorkeur heeft voor parkland- 
schap.
De horst (stootvogelnest) van

Kop van de buizerd
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stokjes, hei en vaak groen gebla 
derte bevindt zich soms op een 
rotsrichel maar gewoonlijk op een 
boom op een hoogte van vijf tot 
twintig meter.
Buizerds die we in Vlaanderen in 
de winter waarnemen, zijn meestal 
vogels uit Noord- en Oost-Europa.

De wespendief
Soort: pernis apivorus 
Wespendief, bondrée api- 
vore, Wespenbussard, 
honey buzzard 
Lengte: 51-58 cm

Haviken
Klasse: vogels 
Orde: falconiformes 
Familie: accipitridae

Haviken hebben korte, brede af- 
geronde vleugels en een lange 
rechtafgesneden staart. Hun kop 
is naar verhouding vrij klein.
De wijfjes zijn veel groter dan de 
mannetjes.

De sperwer
Soort: accipiter nisus 
Sperwer, épervier d ’Eu 
rope, Sperber, sparrow  
hawk
Lengte: 27-38 cm

Het vrouwtje is opvallend groter 
dan het mannetje.
Een sperwer heeft korte afgeronde 
vleugels en een lange, recht afge- 
sneden staart.
Het vrouwtje heeft grijsbruine bo 
vendelen en een grijs en donkerge- 
bandeerde staart net als het man 
netje. Zij heeft een witte streep 
boven en achter het oog. De on 
derdelen zijn fijn donkerbruin ge- 
bandeerd op bleke ondergrond. 
De onderdelen van het mannetje 
zijn dicht roodbruin gebandeerd. 
Hij heeft rossige wangen en een 
witachtige nekvlek en kin. 
Sperwers hebben lange gele poten 
en gele ogen. Zij jagen tegen hoge 
snelheid achter vogels aan. Het 
vrouwtje slaat prooien ter grootte 
van een duif. Het kleinere manne 
tje slaat vogels tot de grootte van 
een merel. Zij achtervolgen hun 
prooi door bomen, heggen en 
struikgewas. Eens gegrepen wor 
den de prooien vaak op dezelfde 
plaats geplukt en opgepeuzeld. 
Als zij jongen hebben, worden de 
prooien zelfs helemaal geplukt, 
meegevoerd naar de horst, aan 
stukken getrokken en aan de jon 
gen opgevoederd.
Bij een rechtlijnige vlucht worden 
enkele vleugelslagen met glijpau- 
zes afgewisseld.
De sperwer nestelt in oude nesten, 
meestal in sparren of andere coni 
feren in gemengde bossen. In ons 
land is hij een schaarse broedvogel 
maar een vrij algemene doortrek 
ker en wintergast.
Zelfs in tuinen vlakbij bebouwing 
wordt hij laag jagend opgemerkt.
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De ruigpootbuizerd
Soort: buteo lagopus 
Ruigpootbuizerd, buse pat- 
tue, Rauhfussbussard, 
rough-legged buzzard 
Lengte: 51-56 cm

Deze noordelijke buizerdsoort is 
een struisere verwant van onze 
buizerd. Zijn poten zijn tot op de 
teenbasis witachtig bevederd. De 
gewone buizerd heeft een onbeve 
derd loopbeen.
Hij is bij ons een schaarse door 
trekker en wintergast die prooien 
slaat, meestal knaagdieren, tot de 
grootte van een konijn.
Op de haast witte onderzijde zijn 
in de vlucht de donkere polsvlek- 
ken en de brede borstrand evenals 
de donkerkleurige brede eindband 
van de staart duidelijk merkbaar. 
In de winter moeten we dus goed 
uitkijken of we niet met een ruig 
pootbuizerd i.p.v. met een gewone 
buizerd te maken hebben.

De wespendief is bij ons een 
schaarse doortrekker en zomer 
gast van april tot in oktober.

Vooral in de Kempen en de Ar 
dennen broedt hij wel eens in eigen 
gemaakte horsten of kraaienesten.

Van postuur lijkt hij wel een slanke 
buizerd met een “duivekop”. Het 
vliegbeeld van de wespendief ver 
schilt van dat van de buizerd en de 
ruigpootbuizerd door smallere 
vleugels, langere staart, kleinere 
kop en langere hals. De brede 
staartbanden staan verder uit el 
kaar dan bij de buizerd: drie aan 
de staartbasis en één aan het 
einde. Zijn vederkleed is ook zeer 
variabel. In de zomer voedt hij zich 
vooral met bijen en hommels. Zijn 
geliefkoosde bezigheid is het op 
graven van honingraten en wes 
pennesten. Daaruit haalt hij de lar 
ven waarmee hij zichzelf en zijn 
jongen voedt.

Tijdens de trek worden wespen- 
dieven wel eens in vrij grote groe 
pen vliegend waargenomen.

Boven: de ruigpootbuizerd; onder: kop van de sperwer



De havik
Soort: accipiter gentilis 
Havik, autour des palom  
bes, Habicht, goshawk

Het vrouwtje is veel groter dan het 
mannetje.
De havik lijkt in de vlucht op een 
zeer grote wijfjessperwer met lang 
zamere vleugelslagen. Hij heeft 
donkergrijze bovendelen, een 
brede witte wenkbrauw boven en 
achter het oog, witte dwarsge- 
streepte onderdelen en witte on- 
derstaartdekveren. Brede dwars 
strepen lopen over de staart.
De jonge havik is bovenaan lichter 
van kleur, onderaan op geelach 
tige ondergrond zwaar donker 
bruin en overlangs gestreept. 
Zoals de sperwer jaagt de havik 
zeer behendig op vogels, vooral 
(hout)duiven, kraaien en eksters, 
en zoogdieren tot de grootte van 
een konijn.

Als broedvogel neemt de havik 
stilaan weer toe in de Kempen en 
in het oosten van België. Hij is de 
meest uitgesproken standvogel 
van onze stootvogels.
Sperwers en haviken werden en 
worden nog altijd als jachtvogels 
gebruikt.

Grafische voorstelling van 
onze stootvogels met hun 
verspreidingskaartje (ge 
kleurde gedeelte is broedge 
bied en onder de stippellijn is 
hun overwinteringsgebied).

1. Torenvalk
(falco tinnunculus)

2. Smelleken
(falco columbarius)

3. Boomvalk 
(falco subbuteo)

4. Slechtvalk 
(falco peregrinus)

5. Blauwe kiekendief 
(circus cyaneus)

6. Bruine kiekendief 
(circus aeruginosus)

7. Grauwe kiekendief 
(circus pygargus)

8. Wespendief 
(pernis apivorus)

9. Sperwer 
(accipiter nisus)

10. Havik 
(accipiter gentilis)

11. Rode wouw 
(milvus milvus)

12. Zwarte wouw 
(milvus migrans)

13. Buizerd 
(buteo buteo)

14. Ruigpootbuizerd 
(buteo lagopus)

212



Valken
Klasse: vogels 
Orde: falconiformes 
Familie: falconidae

Valken hebben een vrij grote kop, 
brede schouders, lange, puntige 
vleugels en een vrij lange staart. 
Valken hebben vaak “baardstre- 
pen”. Dat zijn langgerekte vlek 
ken onder de ogen op de zijhals.

De boomvalk
Soort: falco subbuteo 
Boomvalk, faucon hobe 
reau, Baumfalke, hobby 
Lengte: 30-35 cm

Tekening en kleur van het manne 
tje en het vrouwtje zijn identiek: 
donkergrijze bovendelen en 
baardstreep, overlangs bruin ge 
streept en rossige afhangende 
“broek” en onderstaart, witte kin 
en wangen. De slagpennen reiken 
tot aan het staarteinde. Boomval 
ken zijn dan ook uiterst snelle vlie 
gers die zelfs zwaluwen in de 
vlucht kunnen slaan.

Soms lijkt hun vliegbeeld wel op 
dat van een grote gierzwaluw. 
Boomvalkjes zijn in onze streken 
vanaf eind maart zomergasten, en 
verlaten ons vóór half oktober om 
in Afrika te overwinteren.

Het zijn bij ons vrij schaarse broed- 
vogels, die de voorkeur geven aan 
parklandschap met vijvers en 
heide met vennen waar zij vaak 
jagen op vliegende insekten, 
vooral libellen.

Ook allerlei vogeltjes worden vaak 
vooral tijdens de trek in een snelle 
wendbare vlucht gesnapt. 
Boomvalken broeden meestal in 
oude kraaienesten. De jongen zijn 
zoals bij veel stootvogels wit-don- 
zig.

Het smelleken
Soort: falco columbarius 
Smelleken, faucon émeril- 
lon, Merlin, merlin 
Lengte: 27-33 cm
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Het smelleken lijkt sterk op een 
miniatuur boomvalkje.
Het mannetje is bovenaan lei- 
blauw gestreept, heeft brede 
zwarte eindband op de staart en 
de onderdelen zijn rossig en ge 
streept.
Het vrouwtje is wat groter met 
egaal donkerbruine -  niet ge 
streepte zoals bij de torenvalk -  
bovendelen en roomkleurig ge-

bandeerde staart. Geen baard- 
streep.

Smellekens zijn weinig algemene 
doortrekkers en wintergasten die 
bij ons dus niet broeden, wel in 
Noord-Europa, Schotland, West- 
Engeland en Ierland. Hun voedsel 
bestaat voornamelijk uit vogeltjes 
die actief worden achtervolgd en 
in de vlucht gegrepen.

De torenvalk
Soort: falco tinnunculus 
Torenvalk, faucon créce 
relle, Turmfalke, kestrel 
Lengte: 34 cm

De torenvalk is waarschijnlijk het 
hele jaar door onze meest voorko 
mende dagstootvogel. Het verschil

Torenvalk (Ç) voor haar nestkast
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in grootte tussen mannetje en 
vrouwtje is veel minder uitgespro 
ken dan bij de sperwer.
Het mannetje heeft een leigrijze 
kop en nek. De staart, die een 
brede zwarte eindband vertoont, 
is ook leigrijs en eindigt op een wit 
randje. De rug- en vleugeldekve- 
ren zijn kastanjebruin met zwarte 
vlekken. De grote en kleine slag 
pennen zijn donkerkleurig. Van 
dichtbij lijkt het dwarsgestreepte 
en gevlekte vrouwtje helemaal niet 
op het mannetje. Ze heeft wel het 
zelfde profiel en ook een zwarte 
eindband op de staart.
De torenvalk vliegt met snelle 
vleugelslag, nu en dan glijdend en 
vaak “biddend,” waarbij hij ter 
plaatse vliegt met de kop omlaag 
in de wind naar prooi spiedend. 
Zijn staart is dan waaiervormig ge 
spreid.

Op die manier zoekt hij de bodem 
af naar muizen, kevers, e.d.
In de winter, als muizen schaars 
zijn, jagen torenvalken ook wel op 
vogeltjes, dikwijls leeuweriken en 
piepers. Torenvalken zijn dan ook 
zeer nuttige stootvogels. Vaak 
zien we ze “biddend”, vliegend of 
gedrongen zitten op een verlich 
tingspaal langs onze autowegen. 
Daar krioelen de bermen vaak van 
hun geliefkoosd voedsel: muizen 
en schildvleugelige insekten zoals 
grote loopkevers, e.a. In het Frans 
kreeg hij dan ook niet ten onrechte 
de bijnaam “faucon des routes”.

Torenvalken, die ook vrij talrijk 
bij ons broeden, maken doorgaans 
geen eigen nest maar gebruiken 
oude kraaie- en eksternesten. Ook 
nestelen ze graag in holten en sple 
ten van ruïnes en oude gebouwen

en in grote nestkasten, die in 
bomen zijn opgehangen. 
Torenvalken zijn zoals de meeste 
stootvogels nogal zwijgzaam. 
Maar eens de lente nadert, is in 
hun broedterritorium hun “kli, kli, 
kli ...” niet van de lucht. 
Torenvalken zijn boeiende stoot- 
vogeltjes, die “gelukkig” nog niet 
zo zeldzaam zijn.

De slechtvalk

Soort: falco peregrinus 
Slechtvalk, faucon pèlerin, 
Wanderfalke, peregrine 
Lengte: 38-48 cm

De slechtvalk is een vrij grote, ro 
buuste valk met stevige borst,

lange puntige vleugels en een ta 
melijk korte, smaller wordende 
staart. Het mannetje en het vrouw 
tje zijn grijsblauw van boven met 
zwartachtige kruin en zware 
baardstreep, onderaan zijn ze lich 
ter van kleur en donkere over- 
dwarse strepen lopen over hun 
lijfje-
Onvolwassen vogels zijn bruinach 
tig en hebben geen overdwarse 
strepen.
Slechtvalken jagen vooral op vo 
gels die het formaat van kraaien, 
duiven, hoenders en eenden kun 
nen hebben.
Vroeger broedden ze in België. Nu 
zijn slechtvalken vooral doortrek 
kers en in beperkte aantallen win- 
tergast.
De slechtvalk kan na een lange ge 
duldige training afgericht worden 
voor de jacht.

Kiekendieven
Klasse: vogels 
Orde: falconiformes 
Familie: aceipitridae

Kiekendieven zijn slanke vogels 
met een kleine kop, licht geknikte 
vleugels en een lange staart. Hun 
vlucht is gewoonlijk laag en 
schommelend, waarbij de vleugels 
in silhouet een ondiepe v vormen. 
Zij nestelen op de grond of in het 
riet. Het mannetje en het vrouwtje 
verschillen duidelijk van kleur. Zij 
hebben een lange staart en gele 
poten.

De bruine kiekendief

Soort: circus aeruginosus 
Bruine kiekendief, busard 
des roseaux, Rohrweihe, 
marsh harrier 
Lengte: 48-56 cm

Het volwassen mannetje verschilt 
van andere kiekendieven door de 
bruine mantel en het bruine vleu- 
geldek, wat scherp in contrast met 
zijn grijze staart en armpennen 
staat. De kop is beige gestreept. 
De nek en de borst zijn lichtbruin. 
Het vrouwtje en de jonge vogels 
zijn bijna egaal donkerbruin, maar 
het vrouwtje heeft een bleke, 
roomkleurige kop, kin en schou 
ders.
Bruine kiekendieven zijn grondja- 
gers, laag boven riet- of grasland 
e.d. ploffen ze op hun prooi neer. 
Hun voedsel bestaat uit allerlei 
kleine zoogdieren en vogels waar 
onder nogal wat watervogels; ook 
wel reptielen en amfibieën. In 
nood is hij een aaseter.
Bruine kiekendieven zijn in Vlaan 
deren zeldzame broedvogels van 
het rietland en de moerassen. Wij 
kunnen ze ook als doortrekkers en 
wintergasten waarnemen.
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De blauwe kiekendief
Soort: circus cyaneus 
Blauwe kiekendief, busard 
Saint-Martin, Kornweihe, 
hen harrier 
Lengte: 43-51 cm

Het mannetje is grijs met een witte 
stuit en lichter grijs onderaan. Zijn 
grote slagpennen zijn zwart. Het 
vrouwtje is bruingestreept met een 
witte stuit en een donkerge- 
streepte staart. Blauwe kiekendie 
ven broeden zelden bij ons maar 
worden hier vooral op doortrek en 
’s winters opgemerkt. Net als de 
bruine kiekendieven jagen zij met 
de kop in de wind laag boven moe 
rassen, weiden en velden vaak 
lange tijd op dezelfde plaats. Zij 
vangen ook wel vogels in de 
vlucht. Soms is de blauwe kieken 
dief een aaseter. Het nest ligt, 
zoals bij alle kiekendieven, op de 
grond in de vegetatie.

De sperwer in beweging. Je bemerkt de 
prooi tussen de grote grijpklauwen.

De grauwe kiekendief
Soort: circus pygargus 
Grauwe kiekendief, busard 
cendré, Wiesenweihe, Mon 
tagu’s harrier 
Lengte: 41-46 cm

Zowel mannetje als vrouwtje 
lijken sterk op het mannetje en het 
vrouwtje van de blauwe kieken 
dief. Onze kleinste kiekendief is 
een zomergast die hier steeds zeld 
zamer tot broeden komt. Hij 
broedt, bij gebrek aan geschikte 
moerassige gebieden, meer en 
meer in graanvelden. De jongen 
zijn echter nog niet vliegvlug als 
de maaidorsers het graan maaien, 
en als die niet tijdig op het nest 
attent worden gemaakt, dan wor 
den de vogels door de machines 
verbrijzeld.
In Frankrijk leveren natuurbe 
schermers op deze wijze uitste 
kend werk: gemerkte stukjes
graanveld met een grondnest van 
kiekendieven worden gewoon 
goed gelokaliseerd. Ze verplaat 
sen de jongen zodat zij later rustig

kunnen opgroeien. Soms vragen 
ze de maaier rond het nest te 
maaien.

Wouwen
Klasse: vogels 
Orde: falconiformes 
Familie: accipitridae

Wouwen lijken van gestalte en 
vliegbeeld nogal op kiekendieven 
maar ze bezitten een gevorkte 
staart. Het mannetje en het vrouw 
tje zijn gelijk.

De rode wouw
Soort: milvus milvus 
Rode wouw, milan royal, 
roter Milan, kite 
Lengte: 61 cm

De rode wouw is een wouw met 
diepgevorkte staart. Hij is 
roestkleurig gevlekt met lichte ge 
streepte kop. Hij heeft een leven 
dige, wat schommelende vlucht. 
De rode wouw is vooral aaseter 
maar jaagt ook op dieren tot de 
grootte van een konijn en kleine 
vogels.
De rode wouw wordt vooral in de 
zomer wel eens als doortrekker 
opgemerkt. Soms broedt hij in 
België. We treffen deze stootvogel 
dikwijls aan in de omgeving van 
vuilnisstorten: hij is ook een aas 
eter.

De zwarte wouw
Soort: milvus migrans 
Zwarte wouw, milan noir, 
schwarzer Milan, black kite 
Lengte: 56 cm

De zwarte wouw lijkt wel op de 
rode wouw, maar is kleiner en 
donkerder en heeft een veel min 
der diep ingesneden staart. Hij kan 
tijdens warme middagen soms 
urenlang cirkelend in de lucht zwe 
ven.
De zwarte wouw is socialer dan 
rode wouw. De zwarte wouw 
broedt vaak in groep dichtbij water 
in Oost- en Zuid-Europa.
De zwarte wouw voedt zich veelal 
met aas en dode vis. Hij is een 
zeldzame doortrekker. Soms 
broedt hij in België.
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