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Slobeend Inhoudsopgave 

Slobeend
Mannetjes hebben een groene kop, witte 
borst en kastanje bruine buik en flanken. 
Vrouwtjes lijken qua kleed op de wilde eend 
maar hebben een donkerbruine buik en de 
groene spiegel heeft geen witte 
achterrand.

Biotoop: 
Beken en meren, moeras, oevers, weilanden 
(uitgestrekt)

Voedsel- en broedbiotoop: 
Vochtige weilanden met plassen, meren en 
rivierarmen of sloten, gelegen in nat laa-
glandgebied in het gematigde 
klimaatgebied.

Voedel:
De slobeend eet plantaardig materiaal van 
het wateroppervlak

Broedperiode:
Maart- augustus 
Broedduur inclusief eileg: 34 dagen 
Kuikens: verlaten direct het nest en zoeken zelf hun voedsel in sloot onder begeleiding van het 
vrouwtje. Vliegen na 6 weken.
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Kievit
Bovendelen donker met groenpaarse 
metaalglans. Onderdelen wit met een 
roestrode onderstaart. Kop is zwart-wit 
getekend met een lange, dunne kuif.

Biotoop: 
Akkers, gorzen en slikken, weiden 
(kleinschalig), weilanden (uitgestrekt)

Voedsel- en broedbiotoop: 
Kieviten zoeken hun voedsel, dat bestaat 
uit allerlei ongewervelden, vooral 
tussen de vegetatie en op de bodem. 
Open gebieden met een rijke bodemfauna 
zijn voor de kievit een ideale biotoop. Het 
nest bestaat uit een klein kommetje van 
gras dat, nauwelijks zichtbaar, gemaakt 
wordt in een graspol.

Voedel:
voornamelijk ongewervelden

Grutto Kievit 

Grutto 
Grutto heeft een zeer lange, rechte 
snavel.

Biotoop: 
Hoogveen, intergetijdenzone, wad, 
weilanden (uitgestrekt )

Voedsel- en broedbiotoop: 
Natte of vochtige, matig voedselrijke 
kruidenrijke graslanden met een lange 
vegetatie die in de ruimte gevarieerd is, 
en welke laat in de zomer (augustus / 
september) gemaaid wordt.

Voedel:
Regenwormen en emelten

Broedperiode:
Eind april tot begin juni
Broedduur inclusief eileg: 28 dagen 
Kuikens: verlaten direct het nest en 

Levenssyclus:
Vanaf februari keren de kieviten vanuit hun overwinteringsgebieden terug naar hun broedplaats in 
Nederland.
Broeiperiode is van maart tot juli.
Na een kleine maand komen de eieren uit. Kort na de geboorte brengen ze de kuikens van het 
onbeschermde nest naar meer beschut grasland. De eerste drie weken schuilen de jongen onder de 
vleugels van de moeder. Eten doen ze zelfstandig. Na ongeveer 5 weken kunnen ze vliegen.
De echte najaarstrek begint in september.

zoeken voedsel onder begeleiding van de ouders. Vliegen na 4 weken

Van belang voor de overleving van gruttokuikens is voldoende oppervlate grasland die niet voor 15 juni 
wordt gemaaid. De vuistregel voor het minimale percentage oppervlakte met uitgestelde maaidatum 
gehanteerd: de helft van het aantal broedparen met jongen in het gebied. Vb. gebied met 20 paren 
met jongen moet minimaal 10% van de oppervlakte een uitgestelde maaidatum hebben.
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WintertalingKrakeend

Krakeend
Mannetjes hebben een bruinige kop 
en een zwart achterlichaam met 
lichtbruine staart. De rest van het 
lichaam is grijs en zeer fijn getekend, 
wat het beste te zien is op de borst. 
De schouderveren zijn opvallend lang 
en licht grijsbeige van kleur. 
Vrouwtjes zijn veel minder 
opvallend en lijken sterk op de wilde 
eend. De witte spiegel, de witte buik 
en de snavel vormen de belangrijkste 
kenmerken om vrouwtjes van wilde 
eenden te onderscheiden.

Biotoop: 
Beken en meren, moeras, oevers, 
plassen, rivieren

Voedsel- en broedbiotoop: 
Laaggelegen, open zoetwatergebieden met een ruige, soortenrijke oevervegetatie. Soms wordt ook in 
brakwatergebieden gebroed.

Voedel:
vooral planteneters

Broedperiode:
april-juni
Broedduur inclusief eileg: 34 dagen 
Kuikens: verlaten direct het nest en zoeken zelf hun voedsel in sloot onder begeleiding van het vrou-
wtje. Vliegen na 6 weken.

Wintertaling 
Mannetjes hebben een 
kastanjebruine kop met een 
donker groene vlek rond het oog 
die doorloopt tot het 
achterhoofd. Het lichaam is grijs 
met een horizontale witte streep 
en een gevlekte borst. De staart 
is zwart met gele vlekken op de 
zijkant. Vrouwtjes lijkt op een 
vrouwtje wilde eend. Vrouwtjes 
hebben een bruin kleed met 
donkere vlekken en strepen. De 
kruin is donker en de spiegel is glanzend groen.

Biotoop: 
Beken en meren, hoogveen, moeras, oevers, plassen

Voedsel- en broedbiotoop: 
Waterrijke gebieden met een welige begroeiing van de oevers vormen het leefgebied van de 
wintertaling, maar alleen op de voorwaarde dat het er rustig is. Watersport en recreatie in 
'wintertalinggebied' hebben onherroepelijk hun weerslag op de soort.

Voedel:
Allerlei dierlijk en plantaardig materiaal

Broedperiode:
April- Juni
De broedperiode loopt van begin april tot midden september. Begin april balts, in april-september 
nesten en paren met jongen. 
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VeldleeuwerikTureluur
Tureluur
turuluur heeft zwarte snavel met 
rode basis en de bovenzijde is 
bruin, borst en flanken gestreept 
en lichte oogring en 
wenkbrauwstreep. De poten zijn 
rood.

Biotoop: 
Hoogveen, intergetijdenzone, 
moeras, oevers, plassen, rivieren, 
wad, weilanden (uitgestrekt)

Voedsel- en broedbiotoop: 
Tureluurs zoeken hun voedsel 
op slikken en in natte structuur-
rijke weilanden. Het nest bestaat 
uit een in een graspol verscholen 
kommetje.

Voedel:
insecten en wormen

Broedperiode:
half april-juni
Broedduur inclusief eileg: 26 dagen 
Kuikens: verlaten direct het nest en zoeken zelf hun voedsel onder begeleiding van de ouders. Vliegen 
binnen 4 weken.

Veldleeuwerik 
Grijsbruin kleed met een gestreepte 
borst en bovendelen. De borst is 
licht geelbruin en de streping op de 
borst contrasteert met de witte buik. 
Veldleeuweriken kunnen een korte, 
stompe kuif oprichten.

Biotoop: 
Akkers, duinen, heide, weilanden 
(uitgestrekt)

Voedsel- en broedbiotoop: 
Boomloze open gebieden met een 
korte vegetatie; graanakkers, weide-
gebieden en vooral heidevelden.

Voedel:
Insecten

Broedperiode:
Vanaf eind april
Twee tot drie legsels per jaar
Broedduur inclusief eileg: 15 dagen 
Kuikens: blijven 12 dagen in het nest, waar ze worden gevoerd door hun ouders. Vliegen na 2 weken.
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KuifeendGraspieper

Graspieper
Bovendelen van de graspieper zijn 
olijfbruin met donkere strepen. De 
kop is minder opvallend getekend 
dan die van de sterk gelijkende 
Boompieper met een minder 
opvallende oogstreep en een 
smallere, iets minder lichte 
mondstreep. De borst is gelig of 
grijzig getint met zwarte streping. 
De buik en staartzijden zijn wit

Biotoop: 
Akkers, buitengebied, graslanden, 
heide, hoogveen, weilanden 
(uitgestrekt)

Voedsel- en broedbiotoop: 
Open gebieden met een tamelijk 
korte vegetatie, met daarin liefst 

Kuifeend
Mannetjes zijn zwart met witte 
flanken, vrouwtjes overwegend 
bruin met lichtere flanken. Zowel 
mannetjes als vrouwtjes hebben 
een kuif, maar deze is bij 
mannetjes wat langer.

Biotoop: 
Beken en meren, moeras, 
plassen, rivieren, vennen

Voedsel- en broedbiotoop: 
zoete wateren zoals plassen, 
sloten en vijvers, maar ook op de 
toendra en langs de kust

Voedel:
voornamelijk schelpdieren zoals 
zoetwatermossels, maar ook 

ook overjarige gras- of heidepollen. Daarin wordt het nest verstopt. In het gras worden insecten en 
ongewervelde dieren (vaak wormen en rupsen) gezocht.

Voedel:
Insecten en andere ongewervelden, 's winters ook zaden

Broedperiode:
Vanaf begin mei
Twee legsels per jaar
Broedduur inclusief eileg: 15 dagen 
Kuikens: blijven 12 dagen in het nest, waar ze worden gevoerd door hun ouders. Vliegen na 2 weken.

kreefachtigen, insecten en plantaardig materiaal

Broedperiode:
mei-juni
Broedduur inclusief eileg: 34 dagen 
Kuikens: verlaten direct het nest en zoeken zelf hun voedsel in sloot onder begeleiding van Vliegen 
na 7 weken. 
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Gele kwikstaart 
Gele kwikstaart heeft een lange 
'kwikkende' staart en heeft een 
blauwgrijze kop met brede witte 
wenkbrauwstreep, gele onderdelen en 
olijfgroene bovendelen.

Biotoop: 
Akkers, boomgaarden, bruggen, 
buitengebied, cultuurlandschappen, 
graslanden, platteland, rivieren, ruderale 
terreinen, weiden (kleinschalig), 
weilanden (uitgestrekt)

Voedsel- en broedbiotoop:
Broeden op vochtige weilanden, 
kaalslagen, moerassen, aan oevers van 
meren en andere waterrijke gebieden 
met voedselrijke graslanden. Gele 

WatersnipGele kwikstaart

Watersnip 
Het kleed is hoofdzakelijk bruin van 
kleur met een gestreepte kop en 
bovendelen. De flanken zijn donker 
gebandeerd en de buik is wit. Heeft 
een lange rechte snavel.

Biotoop:
Graslanden, hoogveen, 
intergetijdenzone, moeras, oevers, 
rietland en ruigte, weilanden 
(uitgestrekt)

Voedsel- en broedbiotoop: 
Watersnippen zoeken hun voedsel, 
dat hoofdzakelijk bestaat uit kleine 
gewervelde en ongewervelde dieren, 
in de bovenste laag van slikkige 

kwikstaarten zoeken hun voedsel voornamelijk in voedselrijke weilanden op de kleigronden.

Voedel:
Insecten 

Broedperiode:
Mei- juni  
Broedduur inclusief eileg: 15 dagen 
Kuikens: blijven 12 dagen in het nest, waar ze worden gevoerd door hun ouders. Vliegen na 2 weken.

bodems en veen.

Voedel:
kleine ongewervelde en gewervelde dieren

Broedperiode:
mei-augustus 
De broedperiode loopt van midden maart tot eind september. Vanaf midden maart balts en van begin 
april-eind september nesten en paren met jongen.
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ZomertalingWulp

Wulp
Wulp heeft een lang en gelijkmatig omlaag 
gebogen snavel. Het verenkleed is licht van 
kleur met donkerbruine verticale strepen 
over het gehele lichaam.

Biotoop: 
Akkers, graslanden, heide, hoogveen, 
rivieren, wad

Voedsel- en broedbiotoop: 
Wulpen broeden in diverse open tot 
tamelijk gesloten biotopen van kwelders, 
graslanden, hoogvenen van taiga's, duinen, 
akkers en heidevelden.

Voedel:
Regenwormen en andere ongewervelde 
bodembewoners

Broedperiode:
Maart – mei 
De broedperiode loopt van begin maart tot midden augustus. Vanaf begin maart balts en van midden 
maart– midden augustus nesten en paren met jongen.

Zomertaling
Mannetjes hebben een brede witte 
streep boven het oog die doorloopt 
tot in de nek. De borst is bruin, de 
flanken fijn grijs gebandeerd en de 
spitse schouderveren zijn zwart-wit. 
Vrouwtjes lijken sterk op vrouwtjes 
wintertaling maar zijn groter, missen 
de witte streep op de staartzijde en 
hebben een vaag gestreepte kop

Biotoop: 
Graslanden, moeras, weiden 
(kleinschalig)

Voedsel- en broedbiotoop: 
Zomertalingen zoeken hun voedsel in kleinschalige plassen en in sloten door natte weiden en 
hooilanden. Ook verlandingszones van moerasgebieden kunnen een geschikte biotoop voor de 
zomertaling vormen. Belangrijk zijn een natte, kruidenrijke vegetatie gecombineerd met een goede 
waterkwaliteit.

Voedel:
insecten en andere waterbeestjes maar ook plantaardig materiaal

Broedperiode:
Mei - Juli
Broedperiode loopt van begin april tot eind augustus. Begin april balts, van april-augustus nesten en 
paren met jongen.
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Scholekster

Scholekster
Zwarte kop en zwart bovenlichaam en 
een wit onderlichaam. Lange roodoranje 
snavel.

Biotoop: 
Graslanden, intergetijdenzone, kust, 
weiden (kleinschalig), weilanden 
(uitgestrekt)

Voedsel- en broedbiotoop: 
Scholeksters zijn zowel weidevogels als 
kustvogels. In beide biotopen kunnen 
ze volop aangetroffen worden. Het nest 
is niet meer dan een klein kuiltje in de 
grond.

Voedel:
wormen en insecten(larven).

Broedperiode:
April - mei
Broedduur inclusief eileg: 28 dagen 
Kuikens: verlaten direct het nest en worden gevoerd door de ouders. Vliegen na 4 weken


