
 
 
 
 
 
 

 ransuil 
 
Ransuilen zijn 's nachts actief. Door hun schutkleuren zijn ze ook overdag niet makkelijk te 
vinden. Daarom kun je het beste op de grond zoeken. Daar vind je braakballen en 
uitwerpselen. Je kunt een ransuil herkennen aan de oorpluimen. Die pluimen zitten er alleen 
voor de sier. Hun echte oren zitten direct naast hun ogen, achter de kopveren. Om te 
broeden gebruikt de ransuil het liefst een oud ekster- of kraaiennest, soms in eendenkorven 
of nestkasten. 

 buizerd 
Als een mannetjes buizerd een vrouwtje probeert te versieren vliegt hij op zo'n aparte 
manier, dat het ook wel 'de achtbaan' wordt genoemd. Als het gelukt is blijven ze hun hele 
leven bij elkaar. Samen bouwen ze elk jaar een nieuw nest, of ze verbouwen een oud nest 
voor hergebruik. Een buizerd heeft een korte staart en brede vleugels. Dat maakt dat hij niet 
zo snel kan vliegen. Een buizerd vangt daarom vooral muizen. Maar met die brede vleugels 
kan hij wel  fantastisch zweven op opstijgende lucht. Als je een roofvogel traag omhoog ziet 
circelen is het vaak een buizerd. 

 havik 

Informatie: bosvogels 



Haviken zijn roekeloze, razendsnelle vliegers. Wanneer ze in bossen jagen, zie je ze soms 
duiken maken met hun vleugels stijf tegen hun lichaam. Zo voorkomen ze botsingen met 
takken. Als het moet duiken ze zo dwars door het struikgewas. 

 torenvalk 
De kleine roofvogel die al vliegend in de lucht stil staat ('bidt') is een torenvalk. Het is de 
muizenjager bij uitstek. Hij speurt al biddend de grond af, meestal zoekt hij niet naar de muis 
zelf maar naar het urinespoor. Torenvlaken kunnen namelijk ultraviolette kleuren zien, die 
in urine zitten. Zo kunnen ze zelfs de best verstopte muis vinden. Ze broeden graag in grote 
nestkasten, die speciaal voor torenvalken worden gemaakt. 

 sperwer 
 
 
 
Je schrikt je soms rot! Met hun brede, stompe vleugels en lange staart jakkeren sperwers met 
hoge snelheid voorbij. Ze vliegen vaak tussen de oevers van een slootje zodat ze prooien 
ongezien kunnen benaderen. Vroeger dachten mensen dat koekoeken in de winter in 
sperwers veranderden. Dat is niet zo gek, want ze lijken erg op elkaar. De koekoek werd 
alleen in de zomer gezien, en de sperwers vooral in de winter! 



 fazant 

Fazanten komen oorspronkelijk uit Oost-Europa en Azië. De Romeinen brachten deze vogel 
naar West-Europa. Vanaf de 18e eeuw werden ze in de duinen uitgezet voor de jacht. Het is 
de meest bejaagde vogel ter wereld. De felgekleurde mannetjes (hanen) hebben vaak een 
hele harem met vrouwtjes. De hanen bemoeien zich niet met het opvoeden van de jongen. 
Jonge hanen krijgen na ongeveer 10 weken hun opvallende verenkleed en met 16 weken zijn 
ze volwassen. 

 zwarte kraai 
Zwarte kraaien zijn van alle markten thuis. Ze kunnen zich snel aanpassen aan hun 
omgeving en aan het aanbod aan voedsel. Je kunt ze dus net zo makkelijk in de stad 
tegenkomen als in een natuurgebied. Ze eten ook aas. Ze zijn nogal eens te zien wanneer ze 
midden op de weg bezig zijn een doodgereden vogel of haas weg te werken. Ook dode dieren 
op het strand ruimen ze op. Daar hebben ze hun reputatie als doodgravers aan te danken. 

 vink 
Vinkenmannetjes zijn prachtig om te zien en kunnen ook nog eens heel mooi zingen. Dat 
weten ze zelf ook, want ze zitten graag op een hooggelegen plek zodat ze van ver gezien en 
gehoord kunnen worden. Vinken broeden overal waar bomen zijn: in het bos, in 
boomgaarden, stadsparken en tuinen. In de winter zitten ze ook vaak in de buurt van de 
dorpen. Regelmatig zie je ze dan op voertafels. Vroeger waren er langs de kust overal 
vinkenbanen, waar de vogels gelokt werden met tamme vinken. De wilde vinken werden dan 
met slagnetten gevangen om op te eten. 



 grote bonte specht 
Grote bonte spechten roffelen bij wijze van zang op dode boomstammen, telegraafpalen en 
zelfs op metalen schoorsteenpijpen, want mooi zingen kunnen ze niet. Ze komen veel voor in 
bossen, tuinen en parken waar ze insecten en boomzaden eten. Soms zit er in een 
dennenstam een 'spechtensmidse': een dennen- of sparrenappel stevig in het hout 
vastgeklemd. De specht peutert er alle zaden uit en vervangt daarna de sparren- of 
dennenappel door een verse. Alle lege exemplaren liggen onder de smidse op de bodem. 

 gaai 

De gaai wordt ook wel de Vlaamse gaai genoemd. Opvallend zijn de brede zwarte snorstreep 

en de blauw/zwart gestreepte vleugels. Hij vindt overal zijn voedsel: in bomen en struiken, 

in de lucht en op de grond. De gaai is een alleseter, zoals insecten, eikels, zaden, bramen en 

lijsterbessen. Soms eet hij zelf jonge zangvogels, eieren en kleine knaagdieren. Met de 

sterke snavel hakt de gaai gaten in harde omhulsels als slakkenhuizen, notendoppen en 

eierschalen en doorwoelt hij bodem, dierenpoep en menselijk afval. 

De eik is afhankelijk van de gaai voor het verspreiden van eikels: de gaai vervoert ze in zijn 
keel en tussen zijn snavel naar plaatsen met een zachte ondergrond. Daar duwt hij ze in de 
aarde en zo legt hij een wintervoorraad aan. Hij vergeet alleen een aantal plekjes. Wat niet 
teruggevonden wordt, kan uitgroeien tot een nieuwe eik. Om deze reden wordt de gaai ook 
wel 'de grootste bosbouwer' genoemd. 
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