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De Groenzoom
Struweelvogels
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Inhoudsopgave Zanglijster

Zanglijster

Kenmerken 
- Lichte borst met pijlpuntige vlekken. 
- Geelbeige bovenbuik. 
- De bovendelen zijn egaal bruin.
- Korte donkere stevige snavel

Biotoop:
Bos, park en tuin

Voedsel-en broedbiotoop:
Struikgewas, grasvelden, open plekken in 
bossen en op paden, dat is waar zanglijsters 
hun voedsel zoeken. Het nest wordt 
verscholen in een dichte struik of in een 
boom: hoe onopvallender hoe liever het de 
zanglijster is. Dichte vochtige bossen, zoals 
rabattenbossen en elzenhakhoutpercelen, zijn 
favoriet

Voedsel:
Insecten, slakken, wormen, duizendpoten, 
pissebedden, maar ook fruits, zoals appels en 
bessen.

Broedperiode: 
Eind maart – juli

Struweelvogels
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KneuRoodborsttapuit

Roodborsttapuit 

Kenmerken:
Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een 
oranje borst maar het zijn de mannetjes die 
echt opvallen. De vrouwtjes hebben naast 
de oranje borst bruin gestreepte bovendelen 
en twee witte vlekken op de bovenvleugel. 
Mannetjes hebben deze vleugelvlekken ook 
en hebben daarnaast een (deels) witte stuit, 
witte halszijden en een zwarte kop.

Biotoop:
Duinen, heide, hoogveen, rietland en ruigte

Voedsel-en broedbiotoop:
Roodborsttapuiten zoeken hun voedsel 
en nestgelegenheid in structuurrijke open 
gebieden. Vaak zijn dit overgangszones van 
open gebied (heide) naar bos. De toppen 
van lage bomen en struiken worden veel 
als uitkijk- en zangpost gebruikt. Het nest 
wordt laag bij de grond gemaakt, goed 
verscholen in een dichte vegetatie.

Voedsel:
Voornamelijk insecten maar ook wormen, 
spinnen, slakken, zaden en bessen

Broedperiode:
2 tot 4 legsels

Kneu

Kenmerken 
Bovendelen bruin met donkere handpennen met 
witte randen.
Mannetjes zijn op de borst en voorhoofd rood 
gekleurd maar in het najaar verandert dit in 
roodbruin. Daarnaast hebben mannetjes een 
grijs achterhoofd, bij vrouwtjes en onvolwassen 
vogels is dit bruingrijs. Vrouwtjes en 
onvolwassen vogels hebben daarnaast ook een 
zwak gestreepte borst en kruin en hebben geen 
rood in het verenkleed.

Biotoop
Buitengebied, duinen, rietland en ruigte, 
ruderale terreinen 

Voedsel- en broedbiotoop
Open gebieden met veel ruige begroeiing, 
struikgewas en allerlei planten is precies wat 
kneuen graag zien. Ze nemen genoegen met 
enkele struiken om in te broeden.

Voedsel
Zaden van distels en andere planten en knoppen

Broedperiode:
Vanaf eind april
Twee of drie legsels per jaar
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PatrijsBlauwborst

Blauwborst 

Kenmerken 
Zowel het mannetje als vrouwtje hebben een lichte 
wenkbrauwstreep en een roestbruine staartbasis. 
Het mannetjes heeft een blauwe kin en borst met 
in het midden een witte vlek. Aan de onderkant 
wordt de blauwe borst begrensd door een zwarte 
band met daaronder een roestbruine vlek. Bij het 
vrouwtje ontbreekt de blauwe borst.

Biotoop
Beken en meren, duinen, hoogveen, moeras, 
oevers, plassen, rivieren 

Voedsel- en broedbiotoop
Gevarieerde, natte gebieden met open delen en 
een rijke struweel- en loofboombegroeiing die rijk 
zijn aan insecten. Dat is wat een blauwborst graag 
ziet. De geleidelijke overgang van rietmoerassen 
naar moerasbos vormt een uitstekend leefgebied. 
Blauwborsten broeden op de grond in dicht 
struikgewas, bij voorkeur in een kommetje op een 
dicht begroeide helling. 

Voedsel
Insecten, larven, slakjes en soms ook bessen.

Broeiperiode:
Eind mei – juli
Een, soms 2

Patrijs

Kenmerken 
Goed gecamoufleerd met een bruin en grijs 
gestreept kleed, kastanjebruine strepen op de 
flanken en een grijze borst. Keel en gezicht zijn 
oranjebruin en op de buik zit een grote 
donkerbruine vlek

Biotoop
Akkers, graslanden, hoogveen, weiden 
(kleinschalig) 

Voedsel- en broedbiotoop
Het biotoop waaraan de patrijs zich in West-Europa 
heeft aangepast zijn akkers, ruige akkerranden met 
akkeronkruiden, weiden met hagen, met bloemen 
begroeide dijken, enzovoort. Het nest wordt door 
de patrijs op de grond gemaakt, in een dichte 
begroeiing. 

Voedsel
blaadjes, zaden en insecten

Broeidperiode 
april-mei
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Rietzanger

rietzanger 
kenmerken 
Geelbruin verenkleed met een opvallende lichte 
wenkbrauwstreep, gestreepte kop en rug

Biotoop
Beken en meren, moeras, oevers, rietland en 
ruigte 

Voedsel- en broedbiotoop
Rietzangers zoeken hun voedsel in een liefst 
dichte vegetatie bestaande uit jong en overjarig 
riet, zeggen, bitterzoet en andere moerasplanten. 
Hun nest bouwen ze in een dichte rietbegroeiing, 
bovenop de dichtere ondergroei. Het nest hangt 
dus niet op enige hoogte tussen de rietstengels. 

voedsel
Op het menu staan allerlei insecten: muggen, 
eendagsvliegen enzovoort. 
 
Broedperiode
mei-juli


