.

Welke uilen en roofvogels zijn dat?
De vogels zijn volgens de kleurcode onderverdeeld in de volgende
groepen:

Uilen 10

Valken 30

Overige roofvogels 46

Extra:
Vliegsilhouet van de belangrijkste
soorten 96-97

Uilen
> veren wit,
deels
gestreept
> kop groot
> ogen geel

Sneeuwuil

Bubo scandiacus

Kenmerken Lengte 53-65 cm, spanwijdte
125-150 cm. Grote, onmiskenbare uilensoort met
witte veren. Vrouwtjes en jongen hebben duidelijke donkere strepen in het gezicht, mannetjes alleen met vage of
geen strepen. Ronde kop met gele ogen. Voorkomen Broedt in de
toendra van Noord-Siberië, alleen in sommige jaren ook in Scandinavië. Afzonderlijke exemplaren van de soort bereiken bijna het
hele jaar door Midden- en West-Europa. Bijzonderheden De
sneeuwuil broedt in de open lucht op de grond, bij voorkeur op
heuveltjes en tussen kleine rotsen. Hij verdedigt zijn nest zo fel
tegen poolvossen, dat rotganzen zijn bescherming zoeken en zich
in zijn nabijheid vestigen. Het legsel bestaat meestal uit zeven tot
negen eieren. Als het aanbod aan lemmingen groot is, kunnen er
meer eieren zijn, en als er weinig lemmingen zijn, neemt ook het
legsel af. Dankzij grote vetvoorraden kunnen sneeuwuilen in de
winter wekenlang zonder voedsel.

28-29

Valken
> mannetje donkergrijs-rood
> vrouwtje blauwgrijs-oranje
> staart lang,
vleugels smal

Roodpootvalk

Falco vespertinus

Kenmerken Lengte 28-34 cm, spanwijdte
65-76 cm. Met zijn lange staart en smalle
vleugels lijkt hij op de torenvalk, maar hij is
iets minder slank. Mannetje (foto rechtsonder) donkergrijs, alleen
pootveren en onderkant buik bruinrood. Bovenkant vrouwtje
(foto rechtsboven) blauwgrijs met zwarte strepen, onderkant
oranje met enkele donkere vlekken, ook achterhoofd oranje. Poten
rood. Bovenkant jonge vogels bruin, onderkant licht met bruine
strepen. Voorkomen Broedvogel in halfopen landschap in Oosten Zuidoost-Europa, overwintert ten zuiden van de Sahara tot
Zuid-Afrika. In veel jaren zijn wisselende aantallen van de soort
in Midden-Europa te zien. Bijzonderheden Roodpootvalken
broeden vaak in kolonies, waarbij ze vooral boomnesten
van zwarte kraaien gebruiken. Ook jagen ze gezamenlijk op
sprinkhanen, libelles, muizen en kikkers. Ze speuren graag vanaf
een boom naar hun prooi, maar jagen ook biddend.

36-37

Overige roofvogels
> enigszins
gevorkte staart
> bijna egaal
donkerbruin
> lichte band op
bovenvleugel

Zwarte wouw
Milvus migrans

Kenmerken Lengte 48-58 cm, spanwijdte
130-155 cm. Veren voornamelijk donkerbruin,
alleen kop en buitenste ondervleugels zijn
lichter, bovendien lichtbruine band op de bovenvleugel. Staart is
iets gevorkt en kan bij cirkelende vlucht ook recht lijken.
Voorkomen Broedt in bossen en struiken in Zuid-, Midden- en
Oost-Europa, overwintert ten zuiden van de Sahara in Afrika.
Bijzonderheden De zwarte wouw is een wijdverspreide
vogelsoort die behalve in Europa bijna overal in Afrika, Azië en
Australië leeft. Net als rode wouwen eten zwarte wouwen
voornamelijk aas, dat ze op weiden en velden, maar ook op
vuilnisbelten en aan de rand van wegen zoeken. Ze zijn ook vaak
te zien bij rivieren en meren, waar ze speuren naar dode vissen.
Buiten de broedtijd verzamelen zwarte wouwen zich ’s avond op
slaapplaatsen. Van daaruit gaan ze ruim 30 km in de omtrek op
zoek naar voedsel.

70-71

Vliegsilhouet van de belangrijkste soorten
Uilen

Kerkuil
(blz. 10)

Laplanduil
(blz. 16)

Overige roofvogels

Oehoe
(blz. 12)

Bosuil
(blz. 14)

Oeraluil
(blz. 16)

Lammergier
(blz. 46)

Dwerguil
(blz. 22)

Zeearend
(blz. 52)

Sperweruil
(blz. 18)
Visarend
(blz. 54)

Velduil
(blz. 18)

Vale gier
(blz. 48)

Ransuil
(blz. 20)

Steenarend
(blz. 56)

Schreeuwarend
(blz. 60)

Bastaardarend (blz. 62)

Dwergooruil
(blz. 22)

Ruigpootuil
(blz. 24)

Steenuil
(blz. 26)

Sneeuwuil
(blz. 28)

Havikarend
(blz. 66)

Slangenarend
(blz. 66)

Bruine
kiekendief
(blz. 72)

Blauwe
kiekendief
(blz. 74)

Rode wouw
(blz. 68)

Zwarte wouw
(blz. 70)

Valken

Torenvalk
(blz. 30)

Slechtvalk
(blz. 40)

Boomvalk
(blz. 32)

Giervalk
(blz. 42)

Grauwe
kiekendief
(blz. 76)

Buizerd
(blz. 80)

Smelleken
(blz. 34)

Wespendief
(blz. 84)

Sperwer
(blz. 86)

Havik
(blz. 88)

