Standaard:

Europese Cultuurvogels

Deel 4: Europese duiven en grondvogels
Voorjaar 2018

Pagina 1 van 25

INHOUD
INHOUD ............................................................................................................. 2

HOLENDUIF: ....................................................................................................... 16

EUROPESE PATRIJS ....................................................................................... 3

Kleuromschrijving: Holenduif ........................................................................... 17

Kleuromschrijving Haan en hen:........................................................................ 5

Doffer ................................................................................................................ 17

Europese patrijs haan ........................................................................................ 5

Duivin ................................................................................................................ 17

Europese patrijs hen .......................................................................................... 5

HOUTDUIF ........................................................................................................... 18

EUROPESE KWARTEL ..................................................................................... 6

Kleuromschrijving: Houtduif ............................................................................. 19

Kleuromschrijving Haan en hen:........................................................................ 7

Doffer ................................................................................................................ 19

Europese kwartel haan ...................................................................................... 7

Duivin ................................................................................................................ 19

Europese kwartel hen ........................................................................................ 7

TURKSE TORTEL: .............................................................................................. 20

STEENPATRIJS ................................................................................................ 8

Kleuromschrijving: Turkse tortel: .................................................................... 21

Kleuromschrijving Haan en hen:........................................................................ 9

Doffer ................................................................................................................ 21

Steenpatrijs haan ............................................................................................... 9

Duivin ................................................................................................................ 21

Steenpatrijs hen ................................................................................................. 9

EUROPESE TORTEL: ......................................................................................... 22

RODE STEENPATRIJS ................................................................................... 10

Kleuromschrijving: Europese tortel ................................................................. 23

Kleuromschrijving Haan en hen:...................................................................... 11

Doffer ................................................................................................................ 23

Rode steenpatrijs haan .................................................................................... 11

Duivin ................................................................................................................ 23

Rode steenpartrijs hen ..................................................................................... 11

ROTSDUIF ........................................................................................................... 24

CHUKAR PATRIJS .......................................................................................... 12

Kleuromschrijving Rotsduif .............................................................................. 25

Kleuromschrijving Haan en hen:...................................................................... 13

Doffer ................................................................................................................ 25

Chukarpatrijs haan wildkleur ............................................................................ 13

Duivin ................................................................................................................ 25

Chukarpatrijs hen wildkleur .............................................................................. 13
BARBARIJNSE PATRIJS ................................................................................ 14
Kleuromschrijving Barbarijnse patrijs: ........................................................... 15
Haan ................................................................................................................. 15
Hen ................................................................................................................... 15

Pagina 2 van 25

Bij het geslacht Perdix (gewone patrijs)

Onderlichaam:

Patrijzen zijn middelgrote vogels die hun leefgedrag hebben afgestemd op het leven in
grasvlakten. Ze komen voor in heel Europa en Azië. Haan en hen zijn niet gelijk van kleur.
P. perdix
P. dauuricae

Europese patrijs
Baardpatrijs

EUROPESE PATRIJS
Wetenschappelijke naam:
Engels:
Duits:
Frans:

Kleine en
grote slagpennen:
Perdix perdix
Partridge, Common Partridge, European Partridge,
Hungarian Partridge, Hun Partridge
Rebhun
Perdrix grise

Algemeen:
De geslachten zijn niet gelijk gekleurd.

30 cm.

Ringmaat:

7 mm.

HAAN:
Kop en masker:

Voorhoofd, zijkanten van de kop, de kin en de keel zijn oranje tot
roestbruin van kleur. De oorstreek is donkerbruin met witte
schachtstrepen. Schedel en nek zijn geelbruin met, hier en daar
zichtbaar, zwartachtig gekleurde veerbases en smalle geelachtig
gekleurde schachtstrepen

Bovenlichaam:

Bovenrug lichtgrijs met zwarte golfjestekening. De veren van
ellebogen, schouders en de bovenvleugeldekveren zijn lichtgrijs
met smalle, duidelijk afgetekende geelachtig gekleurde schachtstrepen met kastanjebruine en zwarte veerbasis. De uiteinden
van de veren vertonen een zwakke zwarte golfjestekening.
Onderste gedeelte van de rug, de stuit en bovenstaartdekveren
lichtgrijs met een bruinachtig waas met een naar achteren toe
sterker wordende tekening van zwartbruine golfjes. Vlak voor het
uiteinde laten de veren een donker kastanjebruin patroon zien in
de vorm van een pijlpunt.

Dekveren van de grote slagpennen en de grote slagpennen zelf
zijn donker grijsbruin met een zwakke bleek bruinachtige golfjestekening, vaak niet meer dan enkele vlekken. De kleine
slagpennen vertonen een kriebelachtig patroon op de roodachtig
gekleurde buitenvanen en veeruiteinden en de lichter gekleurde
binnenvanen. Oksels en ondervleugeldekveren wit, aan de
kanten van het lichaam en de vleugelbocht fijn donkergrijs
gestippeld.

Staart:

De twee middelste staartpennen zijn geelbruin met kastanjebruin
gekleurde schachtstrepen en een dichte en onregelmatige
bruinzwarte golfjestekening. Het ernaast liggende paar
staartpennen heeft gelijk getekende uiteinden en zijranden; voor
het overige gelijk gekleurd aan de overige pennen, namelijk
eenkleurig roodachtig kastanjebruin
met smalle lichte
eindranden.

Snavel, ogen, poten:

Snavel hoornkleurig met een groen waas; iris grijsbruin; oogring
leigrijs. Onder en achter het oog bevinden zich dieprood gekleurde naakte huidvlekken. Deze vlekken zijn buiten het
broedseizoen kleiner van formaat
Vergeleken met de haan is de kop meestal wat bleker van kleur,
meer geelachtig roestbruin. De bovenkop heeft bredere ei- of
druppelvormige schachtvlekken, welke vlekken ingebed liggen in
lichter grijs of witachtiger gekleurde veervelden.
Oorstreek zwartbruin met bredere witte schachtstrepen.

Bovenlichaam:

Hals en de hele bovenzijde zijn bruiner dan bij de haan en
hebben een meer of minder sterk patroon van geelachtige
schachtstrepen of schachtvlekken en hier en daar geelbrune
dwarsbanden. De dwarsbanden vlak bij het uiteinde van de
pennen zijn donker- tot zwartbruin, maar slechts zelden even
duidelijk als bij de haan.

Herkomst: Europa
Lengte:

De borst en zijkanten van de hals zijn lichtgrijs met een zwakke
tekening van zwarte dwarsgolfjes. De flankveren en veren aan
de zijkanten van de borst hebben brede kastanjebruine banden
vlak bij het uiteinde van de veer. Naar achter toe hebben deze
veren witte schachtstrepen. In het midden van het bovenstuk van
de onderbuik bevindt zich een grote donker kastanjebruin
gekleurde hoefijzervormige vlek. Het midden van de buik is
witachtig.

Terug naar index
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Onderlichaam:

Kleine en
grote slagpennen:

Snavel, ogen, poten:

De kleur en tekening van onderlichaam lijken op die van de haan.
De borst is echter niet zo zuiver grijs als bij de haan, maar
vertoont een geelachtig waas; het midden van het onderste
gedeelte van de borst is wit. De hoefijzervormige vlek bij de haan
wordt bij de hen slechts aangeduid door een aantal
kastanjebruine veren en is vaak zelfs niet aanwezig.
Slagpennen hetzelfde gekleurd als bij de haan. De grote
vleugeldekveren idem. De ellebogen, de schouderveren, de
middelste en kleine vleugeldekveertjes zijn minder kastanjebruin
gekleurd met donkerbruine tot zwart gekleurde veerbasis en
bleek bruinachtige dwarsbanden.
Naakte huidpartijen rond de ogen hetzelfde gekleurd als bij de
haan.
Terug naar index
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Kleuromschrijving Haan en hen:
Soort:
Voorhoofd en bovenschedel
Achterschedel en nek
Mantel
Rug en stuit
Borst

Europese patrijs haan

Europese patrijs hen

Schedel en nek zijn geel bruin
Bruiner dan schedel naar achteren lopend
Overwegend bruin met crème omzoming aan veren.
Bruin met lichte omzoming stuit grijs met bruine waas.
Grijs met een zwakke tekening. Op onderborst een hoefijzer tekening
kastanje bruin van kleur
Vuil wit.
Vuil wit.
Grijs bruin
Overwegend bruin, bruin tot in top.
Grijs bruin naar binnen toe lichter wordend.
Warm bruin.
Wat lichter bruin
Hoornkleurig met wat groene waas
Gelijk snavel kleur.
Donker rood bruin Rond ogen een naakte rode ring
Grijs bruin
Licht hoornkleurig
Hoorn kleurig

Wat bleker dan de haan
Wat bleker dan de haan.
Wat donkerder bruin metb wat minder tekening aan veren.
Kleur wat bleker als haan en minder tekening
Grijs met een wat gele waas. Hoefijzer tekening bijna tot niet aanwezig.

Vleugeltekening
Oogring
Staart

Op vleugels bestreping crème van kleur
Leigrijs
Verticale tekening bruin van kleur.

Tekening zwakker dan bij de haan.
Gelijk de haan.
Gelijk de haan.

Flanken

Kastanje bruine bandjes aan uiteinde van de veren.

Wat minder sprekend.

Onderlijf
Aarsstreek en onderstaart dekveren
Vleugel dekveren
Vleugelpennen, buitenvlag en top
Vleugelpennen, binnenvlag
Bovenkant staart
Onderkant staart
Snavel
Neusdoppen
Ogen
Iris
Poten
Nagels

Vuil wit
Vuil wit
Wat lichter van tint als de haan.
Gelijk de haan.
Gelijk de haan.
Gelijk de haan.
Gelijk de haan.
Gelijk de haan.
Gelijk de haan.
Gelijk de haan.
Gelijk de haan.
Gelijk de haan.
Gelijk de haan.

Tekening:

Terug naar index

Pagina 5 van 25

EUROPESE KWARTEL
Bij het geslacht Coturnix (europese kwartel)

Bovenlichaam:

Kleine kwartels die leven in grasachtige gebieden in de gehele Oude Wereld (Afrika,
Europa, Azië).
Ze dragen geen sporen.
De vleugels zijn niet afgerond maar wat spitser.
De meeste van deze kleine kwartels leiden een nomadisch bestaan.
Wetenschappelijke naam:
Engels:
Duits:
Frans:

Coturnix coturnix
Quail, European Quail, Common Quail
Wachtel
Colin, Caille des blés

Algemeen:
Haan en hen vrijwel gelijk gekleurd. Tekening en kleur kunnen tussen de verschillende
exemplaren behoorlijk verschillen.

Bovenstaartdekveren:
Onderlichaam:

Herkomst: Europa, Azië
Lengte:
Ringmaat:

16 - 18 cm
4,5 mm.

Vleugels:

HAAN:
Schedel:
Kop:

Keel en kin:

Veren van de schedel zwart met brede roestbruine uiteinden;
over het midden van de schedel loopt een roomkleurige
streep.
Boven het oog loopt vanaf het voorhoofd tot boven de
zijkanten van de bovenkop een beigewitte band. De teugels
zijn vooraan wit en bij het oog bruin. Onder oog en oorstreek
loopt een bruine streep. Verder zijn zijkanten van kop en keel
wit; door deze witte veren loopt een roestbruin tot zwart
gekleurde streep die begint onder de oorstreek en een gelijk
gekleurde parallel lopende band die achter het oog begint en
de keel omsluit maar aan de voorkant vaak niet of slechts ten
dele aansluit op de band die aan de andere kant van de kop
begint.
Keelzijden en de ruimte tussen de de keel omsluitende band
en de keelvlek is wit. De keelvlek zelf is min of meer driehoekig en roodbruin of zwart gekleurd en in grootte variabel
bij de verschillende individuele exemplaren.
Tekening en kleur verschillen dan ook behoorlijk tussen de
verschillende exemplaren.

Staart:
Ogen, snavel, poten:

Bovenrug en schouders roestbruin of roodachtig bruin; de
meeste veren hebben een tamelijk brede, naar het uiteinde
spits uitlopende, geelachtig beige schachtstreep die zwart
omzoomd is. Bovendien grotere, onregelmatig gevormde
zwarte vlekken. Vaak zijn deze zwarte vlekken en lichtbruine
dwarsstrepen alleen zichtbaar op één van de vanen. De
zijkanten van de rug hetzelfde gekleurd als bovenrug en
schouders. Het midden van de rug is zwart met roestbruine
of
geelbruine
smalle,
vaak
winkelhaakvormige
"dwarsverbindingen" en krabbelachtige patronen.
Bovenstaartdekveren
donkerbruin
met
roomkleurige
schachten en dwarsstrepen.
Krop en bovenste gedeelte van de borst roestbruin met witte
schachtstrepen. De rest van het onderlichaam is wit. Het
midden van de buik toont een duidelijk beige-geel waas.
Zijden roodbruin met brede witte schachtstrepen en meestal
enkele donkerbruin vlekken.
Grote slagpennen bruin. De binnenste met zacht beige
buitenzoom. De rest met vale roodachtige bruine dwarsstrepen op de buitenvanen. Kleine slagpennen eveneens met
roodachtig bruine dwarsstrepen, maar dan op de binnen- én
de buitenvanen. De binnenste kleine slagpennen met
duidelijk lichte schachtenstrepen en zwarte vlekken.
Vleugeldekveren bruin met lichtbeige dwarsstreepjes.
Donkerbruin met roomkleurige schachten en dwarsstreepjes.
Onderstaartdekveren roomkleurig.
Iris donkerbruin tot roodbruin; snavel hoornkleurig bruin met
zwartbruine punt. De basis van de ondersnavel vleeskleurig
tot bruinachtig. Poten bleek geelachtig vleeskleurig tot licht
geelbruin.

HEN:
Formaat:
Kop:
Bovenlichaam:
Vleugels:

Iets groter dan de haan
Zijkanten van de kop bruinachtig wit; keel roomkleurig, bijna
wit. Krop laat meer of minder uitgebreid zwartbruine vlekjes
in de lengterichting.
Gelijk gekleurd aan haan
Gelijk gekleurd aan haan
Terug naar index

Pagina 6 van 25

Kleuromschrijving Haan en hen:
Soort:
Voorhoofd en bovenschedel

Europese kwartel haan

Europese kwartel hen

Rug en stuit
Borst
Onderlijf
Aarsstreek en onderstaart dekveren

Donkerbruin met lichte bestreping, crème witte wenkbrauwstreep die op
de snavelbasis begint.
Donker bruin met lichte bestreping.
Donkerbruin met zwart/bruine vlekken. Hier tussen geel/bruine
schachtstrepen die in een punt uitlopen en er zo het lijkt bovenop liggen.
Donkerbruin met zwart/bruine vlekken. Stuit gelijk de aan rugkleur.
Roestbruin met een lichte omzoming.
Wat lichter bruin dan borst.
Licht beige, roomkleurig

Donkerbruin met lichte bestreping, crème witte wenkbrauwstreep die op
de snavelbasis begint.
Donker bruin met lichte bestreping.
Donkerbruin met zwart/bruine vlekken. Hier tussen geel/bruine
schachtstrepen die in een punt uitlopen en er zo het lijkt bovenop liggen.
Donkerbruin met zwart/bruine vlekken. Stuit gelijk aan de rugkleur.
Roestbruin met een lichte omzoming.
Wat lichter bruin dan borst.
Licht beige, roomkleurig

Vleugel dekveren
Vleugelpennen
Bovenkant staart
Snavel
Ogen
Iris
Poten
Nagels
Groote

Bruin met licht beige streepjes.
Donkerbruin.
Bruin met een lichte omzoming
Bruin/grijs
Donkerbruin
Donkerbruin
Vleeskleurig
Vleeskleurig en allen gelijk van kleur
15 tot 16 cm niet groter.

Bruin met licht beige streepjes.
Donkerbruin.
Bruin met een lichte omzoming
Bruin/grijs
Donkerbruin
Donkerbruin
Vleeskleurig
Vleeskleurig en allen gelijk van kleur
15 tot 16 cm niet groter.

Achterschedel en nek
Mantel

Tekening:
Onder de ogen

Crème witte streep

Keelvlek

Beige met anker vormige tekening afgelijnd met een donkerbruin
tekening. Hieronder een boogvormige keel band.

Bezit geen keelvlek wel de donkerbruine afgetekende keelband

Keurtechnische aanwijzingen

Vogel zal een wat gedrukte houding geven die eigen is aan de soort.
Komen voor met kruising van de Japanse kwartel, deze zijn echter te
groot en te vol van lichaam en moeten we echt straffen.

Hen over algemeen tint lichter ven kleur en in de flanken minder bruin.

Mutanten worden niet gevraagd.

Mutanten worden niet gevraagd.

Terug naar index
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buigt achter de wangen en de halszijden naar beneden, langs de
keel naar de borst, waar beide banden bij elkaar komen. De
zwarte band worden naar beneden toe steeds breder. Aan de
basis van de ondersnavel bevindt zich een zwarte vlek (sikje).
Aan de onderzijde van de snavelin-plant bevindt zich eveneens
een zwarte vlek. De oorstreek bij de steenpatrijs is hoofdzakelijk
zwart met een smal lang roodachtig geel tot bruin streepje in
tegenstelling tot die van de Chukarpatrijs die roodbruin is.

Bij het geslacht Alectoris (Steenpatrijzen)
Midden grote tot grotere patrijsachtigen die alle roodgekleurde poten hebben.
Bovendelen zijn meestal grijsachtig gekleurd; de zijkanten en flanken vertonen een
duidelijk zichtbare zwart-bruin-witte streeptekening. De oogring is oranje tot rood
gekleurd.
Steenpatrijzen komen voor in Europa, Azië en het Arabisch schiereiland.
Hanen en hennen lijken doorgaans erg veel op elkaar. Deze patrijsachtigen dragen geen
sporen, maar wel afgeronde knobbels op de plaats waar doorgaans de sporen zitten. Bij
de haan zijn deze knobbels wat duidelijker.
Steenpatrijzen stellen weinig eisen aan hun verzorging; ze kunnen vrij tam worden,
terwijl ze vrij goed fokken.
In avicultuur wordt met name de Chukarpatrijs tentoongesteld.
A. barbara
A. chukar
A. graeca
A. rufa
.

Barbarijse patrijs
Chukar patrijs
Steenpatrijs
Rode steenpatrijs

STEENPATRIJS

Onderlichaam:

Wetenschappelijke naam:
Engels:
Duits:
Frans:

Alectoris graeca
Rock Partridge, Greek Partridge
Alpensteinhuhn, Steinhuhn
Perdrix bartavelle

Algemeen:
De geslachten zijn gelijk gekleurd.
Herkomst:

Alpen, Midden en Zuid-Italië, Sicilië, Joe¬goslavië, Griekenland,
West- en Zuid-Bulgarije.

HAAN en HEN:
Lengte:

32-35 cm.

Ringmaat:

10 mm.

Kop en masker:

Bovenlichaam:

Bovenkop leigrijs; naar achteren toe worden de bruinachtige
eindzomen steeds breder. Onderlangs de grijze bovenkop loopt
een smalle witachtige band vanaf het voorhoofd boven langs het
oog en de oorstreek naar achteren. Een zwarte voorhoofdsband
loopt boven over het oog naar achteren door de oorstreek en

De schouderveren meer of minder fel lila tot wijnrood met grijze
of bruinachtige randen; het gedeelte van de buitenvanen dicht bij
de schacht is leigrijs. De dekveren van de grote slagpennen
hebben grijsbruine buitenvanen met een lichte tekening van
roomkleurige stipjes; de binnenva¬nen zijn grijs. De rest van de
dekveren is blauwgrijs met bruinviolette omzoming. De veren
van het bovenste gedeelte van de rug zijn meer of minder fel lila
tot wijnrood met in de richting van de benedenrug steeds breder
wordende grijze of bruinachtige randen. Het onderste gedeelte
van de rug, stuit en bovenstaartdekveren is grijs met een bruin
waas.
De borst is leigrijs met lila tot wijnrood gekleurde veerranden. De
buik is geelachtig tot roomkleurig met een bruin waas. De
anaalstreek is lichter roomkleurig met een grijs waas.
Flankbevedering blauwgrijs; het buitenste gedeelte is
gebandeerd. Een tot 3 mm brede zwarte band wordt afgewisseld
door een 13 tot 15 mm brede witte tot roomkleurige strook en
een wat bredere zwarte band. De uiteindelijke rand van de
flankveren is circa 7 mm breed en kastanjebruin gekleurd.

Kleine en grote
Slagpennen :

Grote slagpennen bruin met roomkleurige veerschachten en
strogele zijstreepjes op de buitenvaan. Kleine slagpennen grijs
tot grijsbruin; het uiteinde van de buitenvanen heeft een witte tot
roomkleurige zoom.
Staart:
De staartpennen zijn roestkleurig; de buitenste zijn aan de basis
tot circa 1/3 gedeelte van hun lengte asgrijs; de pennen verder
naar het midden toe zijn ongeveer voor de helft asgrijs. De twee
middelste paren zijn helemaal asgrijs. Onderstaartdekveren
roomkleurig met een geelachtig tot bruinachtig waas.
Ogen, snavel, poten: Snavel diep rood; de oogring en een vlek achter het oog zijn
oranjerood tot rood gekleurd. Oogleden lichtblauw; iris roodbruin. Poten roodbruin; de achterzijde van het loopbeen heeft
korte sporen.
Terug naar index
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Kleuromschrijving Haan en hen:
Soort:

Steenpatrijs haan

Voorhoofd en bovenschedel

Blauw grijs

Achterschedel en nek
Mantel
Rug en stuit
Borst
Onderlijf
Aarsstreek en onderstaart dekveren
Vleugel dekveren
Vleugelpennen, buitenvlag en top
Vleugelpennen, binnenvlag
Bovenkant staart
Onderkant staart
Snavel
Neusdoppen
Ogen
Iris
Poten
Nagels

Blauw grijs
Blauw grijs met een wijnrode tint
Grijs met bruine waas
leigrijs
Wat lichter grijs
Licht roomkleurig
Grijs met een wat bruine waas
Bruin met wat lichtere schachten
Tint lichter
Roestkleurig buitenkant wat grijs
Roomkleurig
Diep rood
Wat lichter rood
Rood
Wat donkerder rood
Rood bruin
Wat rood hoornkleurig

Steenpatrijs hen
Beide zijn in kleur en tekening bijna gelijk. Maar de haan is wat meer
uitgesproken in kleur. De borstkleur is wat helderder grijs. Bovendien is de
haan meestal een fractie groter.

Tekening:
Vleugeltekening
Oogring
Staart
Flanktekening
Koptekening

Op grote slagpennen lichte roomkleurige stippen
Oranje rood
Bijna geen tekening
Ondergrond grijs met daarop banden die roomkleurig zijn aan.
Weerzijde zijn deze banden afgezet door zwarte band
Net boven oog een zwarte band die naar voren wat breder is en onder
de snavel doorloopt als een zwarte kinvlek.

Terug naar index
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RODE STEENPATRIJS
Wetenschappelijke naam:
Engels:
Duits:
Frans:

Alectoris rufa
Red-legged Partridge, French Partridge
Rothuhn
Perdrix rouge

Algemeen:
Beide geslachten zijn hetzelfde gekleurd. Wordt ook wel Rode Patrijs genoemd.
Herkomst:

Frankrijk, Corsica, Spanje, Portugal, Noordwest-Italië. Verder zijn deze patrijsachtigen uitgezet op de Azoren, Madeira,
Gran Canaria, de Baleraren en in Groot-Brittannië.

HAAN en HEN:
Lengte:

32 tot 34 cm

Ringmaat:

10 mm.

Kop en masker:

Het voorste gedeelte van de schedel is blauwgrijs; het
midden van de schedel bruin, in de nek overgaand in
roodbruin. Onder langs de kleurrijke bovenkop loopt een witte
band vanaf de snavelbasis boven langs de ogen en de
oorstreek naar de nek. De teugels, een smalle streep boven
de ogen, een kleine kinvlek en een vlek onder de basis van
de ondersnavel zijn zwart. Kin, keel en wangen beigewit,
omgeven door een brede zwarte band die het onderste
gedeelte van de oorstreek zwart kleurt en naar beneden
achter langs wangen en hals naar de voorzijde van de keel
trekt. Het bovenste gedeelte van de oren is roodbruin; de hals
is opzij parelgrijs met zwarte streepjes in de lengterichting.

Bovenlichaam:

Mantel, zijkanten van de krop zijn kaneelkleurig bruin; de rest
van het bovenlichaam, de vleugeldekveren, dekveren van de
kleine slagpennen zijn donker olijfachtig grijs; dit grijs is op
de stuit zuiverder grijs van kleur.

Onderlichaam:

De zwarte band die om de wangen en de hals naar de keel
loopt, verbreedt zich in het midden van de krop tot een zwarte
slab die in de richting van de borst als het ware "wegloopt" in
een groot aantal grotere zwarte vlekken. De borst is blauwgrijs. De buik, tot aan de onderstaartdekveren, de dijen en
het onderste gedeelte van de flanken zijn donker oranjebruin.
De flanken zelf zijn opvallend geelachtig crème met zwarte
en kastanjebruine dwarsbanden

Kleine en
grote slagpennen:

Grote slagpennen donker sepiagrijs tot zwart; de zomen van
de buitenvanen zijn geelachtig beige. De basis van de vanen
van de buitenste grote slagpennen zijn beige en met een
bruin waas overtrokken en overdekt met donkere stippeltjes.
De kleine slagpennen zijn donker olijfachtig grijs met
isabelbeige omzoming van de buitenvanen.

Staart:

Middelste staartveren donker grijs; overige staartpennen
roodbruin. Onderstaartdekvren licht grijsbruin met een
isabelbeige waas.

Ogen, snavel, poten:

De snavel en de washuid rondom het oog is koraalrood.
De iris is lichtbruin.
De poten zijn koraalrood tot karmijnrood.
De voetzolen zijn geel gekleurd.
Terug naar index
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Kleuromschrijving Haan en hen:
Soort:
Voorhoofd en bovenschedel
Achterschedel en nek
Mantel
Rug en stuit
Borst
Onderlijf
Aarsstreek en onderstaart dekveren
Vleugel dekveren
Vleugelpennen, buitenvlag en top
Vleugelpennen, binnenvlag
Bovenkant staart
Onderkant staart
Snavel
Neusdoppen
Ogen
Iris
Poten
Nagels

Rode steenpatrijs haan

Rode steenpartrijs hen

Bruin naar achteren wat rood bruin. Net boven oog een witte streep die
De Hen is in kleur en tekening gelijk aan de haan.
doorloopt tot in de nek
Rood bruin nek zilvergrijze ondergrond met daarop een zwarte tekening
deze loopt door rond de borst
Net onder de zwarte tekening wat rood bruin de mantel zelf grijs met een
bruine waas.
Grijs met een bruine waas
Onder de zwarte tekening nog wat bruin grijs
Grijs wat bruine waas
Bruin met donker, onderstaart veren okergeel
Bruin grijs
Bruin grijs met een buiten rand die iets donkerder is.
Wat lichter en geen donkere rand
Rood bruin
Bruin tot okergeel
Rood
Rood
Bruine ogen met een rode oogrand
Donker bruin
Rood
Wat donkerder, meer hoorn kleurig

Tekening:
Vleugeltekening
Oogring
Staart
Flanken
Opmerking

Geen tekening op vleugels
Rood
Geen tekening
Kastanje bruine strepen aan de voorzijde wat donkerder met een grijze
kleur tussen de bestreping
Haan laat een eerste aanzet van spoorvorming zien op binnenzijde van
loopbeen

Hen heeft geen spoor vorming aan de binnenzijde van het loopbeen.

Terug naar index
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CHUKAR PATRIJS
Wetenschappelijke naam:
Engels:
Duits:
Frans:

Alectoris chukar
Chucor Partridge, Chukar Partridge
Chukarhuhn, Chukar Steinhuhn
Perdrix chukar

Onderlichaam:

Algemeen:
Beide geslachten hetzelfde gekleurd.
Wordt ook wel Europese Steenpatrijs genoemd.
Herkomst:

Lengte:
Ringmaat:

Balkanstreek; Nabije Oosten, Kaukasië, Iran, Verre Oosten.
Inmiddels ook ingeburgerd in Europa: Groot-Brittannië,
Zuid-Frankrijk en Italië.

Kleine en
grote slagpennen:

38 cm.
9 mm.

Staart:
Ogen, snavel, poten:

HAAN en HEN:

De borst is licht blauwachtig grijs; de toppen van de borstveren
hebben een brede grijsbruine zoom. Naar de zijkanten van de
borst krijgt het grijs een meer of minder roodachtig bruin waas.
Het onderste gedeelte van de borst is bijna zuiver grijs. Onderbuik, anaalstreek en dijen roestachtig beige. Het niet zichtbare
gedeelte van de flankbevedering is grijs; naar het uiteinde toe
bevinden zich twee zwarte dwarsbanden die onderbroken
worden door een bredere isabelkleurige band. Het uiteinde van
de flankveren is roodbruin gezoomd.
Binnenste kleine slagpennen blauwgrijs met brede grijsbruine
veerzomen; Buitenste kleine slagpennen en grote slagpennen
bruin met een isabelgele vlek in het midden van de buitenvanen.
e stuurpennen zijn grijsbruin; met uitzondering van de middelste
staartpennen zijn de onderste veerhelften kastanjebruin.
De snavel is diep rood; de naakte oogring is karmijnrood; de iris
is lichtbruin of roodbruin; de poten koraalrood tot dieprood
Terug naar index

Kop en masker: Voorhoofd grijsachtig bruin, naar de schedel toe wijnrood gekleurd en
naar het achterste gedeelte van de nek overgaand in bruinachtig
grijs. Vlak achter de bovensnavel loopt een vrij brede zwarte
voorhoofdsband tot aan het oog en een heel smal strookje zwart
boven en onder het oog, naar achteren toe weer in een brede
band dwars over de oorstreek achter langs de wangen naar
beneden in de richting van de keel waar beide steeds breder
wordende banden bij elkaar komen in de kropstreek. Een
grijsachtig witte band loopt vanachter de zwarte voorhoofdsband
over het oog naar achteren tot achter het oor. De teugels, keel,
kin en wangen zijn beigeachtig wit. Aan de snavelbasis bevindt
zich een duidelijke afstekend zwart vlekje; eenzelfde zwart vlekje
bevindt zich in het midden van de keel, vlak onder de
snavelinplant (a.h.w. een sikje vormend). De oorstreek zelf is
roodbruin.
Bovenlichaam:
Rug en schouders wijnrood. Het onderste gedeelte van de rug,
de stuit en de bovenstaartdekveren zijn blauwgrijs met brede,
grijsbruine veerzomen. De buitenste schouderveren hebben een
lichtgrijs middenstuk; de kleine en middelste vleugeldekveren
zijn blauwgrijs met brede grijsbruine veerzomen; de buitenste
vleugeldekveren zijn bruingrijs.
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Kleuromschrijving Haan en hen:
Soort:

Chukarpatrijs haan wildkleur

Voorhoofd en bovenschedel

Blauw grijs

Achterschedel en nek
Mantel
Rug en stuit
Borst
Onderlijf
Aarsstreek en onderstaart dekveren
Vleugel dekveren
Vleugelpennen, buitenvlag en top
Vleugelpennen, binnenvlag
Bovenkant staart
Onderkant staart
Snavel
Neusdoppen
Ogen
Iris
Poten
Nagels

Blauw grijs

Chukarpatrijs hen wildkleur
De hen is gelijk als de haan wel kan deze iets kleiner zijn en mist
de aanzet van sporen op het loopbeen

Nek blauw grijs verder naar onder met een bruine waas.
Blauw grijs met bruine waas.
Blauw grijs met een rood bruine waas.
Roest bruin
Beige
Bruin beige
Bruin beige
Bruin beige
Donker bruin.
Donker bruin.
Rood
Rood
Bruin
Bruin
Rood
Hoornkleurig

Tekening:
Vleugeltekening
Oogring
Staart
Flanken
Opmerking

Geen
Rood
Geen tekening
Zwart en kastanje bruin tekening op een licht grijze ondergrond.
Deze lijkt veel op de Europese steen patrijs maar de koptekening loopt
boven over de snavel door en bij de steen patrijs onder het oog naar
voren op de snavel inplant
Terug naar index
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BARBARIJNSE PATRIJS
Wetenschappelijke naam:
Engels:
Duits:
Frans:

Alectoris barbara
Barbary Partridge
Klippenhuhn, Felsenhuhn
Perdrix gambra

Algemeen:
Beide geslachten gelijk gekleurd. Wordt ook wel Baardpatrijs genoemd.
Herkomst:

Noord-Afrika, Canarische eilanden, Sardinië, Zuid-Spanje.

Lengte:
Ringmaat:

32 cm.
9 mm.

HAAN en HEN:
Kop en masker:

Een brede band loopt vanaf het midden van de bovensnavel over
het midden van het voorhoofd, de schedel naar de nek en is
donker roodbruin gekleurd tot bijna zwart aan de zijkanten van
de schedel en de nek, en iets lichter van tint op het midden van
de schedel. Wangen asgrijs, evenals een brede band die vanaf
de teugels over de ogen naar de zijkanten van het achterhoofd
loopt. Deze band is het donkerst gekleurd boven de ogen. De
oorstreek is donker roestrood. De Baardpatrijs heeft een
kenmerkende wit gespikkelde donkerroodbruine halsband die
het breedste is opzij van de hals en in de keel bij elkaar komt.

Kin en keel:

Kin en keel asgrijs, naar de keel toe in wit overgaand.

Bovenlichaam:

Mantel, rug en stuit zijn donkergrijs met een olijfbruin waas aan
het uiteinde van de veertjes van mantel, zijkanten van de krop
en de rug. Die van stuit en bovenstaartdekveren hebben een
leigrijs waas aan het uiteinde. De buitenste kleine
vleugeldekveertjes zijn roodachtig kaneelkleurig en in het
midden
duidelijk
afstekend
lichtblauw.
Binnenste
vleugeldekveren, onderste schouderveren en de dekveren van
de kleine slagpennen licht grijsbruin, waarbij de buitenvanen een
leigrijs waas vertonen. De grote vleugeldekveren en de dekveren
van de grote slagpennen vertonen een isabelkleurig waas.
Enkele van de binnenste vleugeldekveren zijn in het midden
lichtblauw; een aantal grote vleugeldekveren en dekveren van
de kleine slagpennen vertonen wat zwartachtige stipjes.

Onderlichaam:

Kleine en
grote slagpennen:

Staart:

Ogen, snavel, poten:

De borst is asgrijs; de kropstreek is in het midden wat lichter grijs
dan opzij. De flanken vertonen een typische tekening van zwarte,
witte en roestachtig kaneelbruine banen; elke veer heeft witte en
kaneelbruine banden, waarbij het witte en buitenste brede
kaneelbruine gedeelte gescheiden wordt door een circa 2 mm
brede zwarte band.Het miden van de veren is licht blauwgrijs,
door een smalle donkere band (die vaak ontbreekt) gescheiden
van de rest van het roodachtig kaneelkleurige gedeelte van het
middenstuk van de veer. De borst vertoont in het midden een
brede vlek met een roseachtige kaneelkleur. De rest van het
onderlichaam is roodachtig beige. De anaalstreek laat een grijs
waas zien.
Grote slagpennen donker sepiagrijs tot zwart. De zomen van de
buitenvanen zijn beigegeel; de basis van de vanen van de grote
slagpennen is smoezelig beigeachtig bruin met donkere stippen.
Kleine slagpennen donker olijfachtig grijs met een beige waas en
zachte donkere stipjespatroon langs de buitenste zomen. Schouderveren lichtgrijs met beige zomen en uiteinde.
Onderstaartdekveren kaneelkleurig met een roodachtig waas.
Middelste staartpennen en de basis van de andere staartpennen
is donker leigrijs, maak met donkere stippentekening. De overige
staartpennen zijn roodbruin gekleurd.
De snavel is karmijnrood of oranjerood, naar de punt toe
overgaand in geel. De naakte oogring is bleek oranjerood; de iris
is licht- tot roodbruin. De poten zijn donkerrood.
Terug naar index
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Kleuromschrijving Barbarijnse patrijs:
Soort:
Voorhoofd en bovenschedel
Achterschedel en nek
Mantel
Rug en stuit
Borst
Onderlijf
Aarsstreek en onderstaart dekveren
Vleugel dekveren
Vleugelpennen, buitenvlag en top
Vleugelpennen, binnenvlag
Bovenkant staart
Onderkant staart
Snavel
Neusdoppen
Ogen
Iris
Poten
Nagels

Haan

Hen

Kastanje bruine band. Naast deze band een tot op het oog een zilver
grijze band die uitloopt in vuil wit. Achter de ogen (oorstreek) een roest
bruine oog streep.
Kastanje bruine band
Blauw grijs
Blauw grijs
Wat lichter bauw grijs dan mantel
Bruin met een wat gele waas.
Bruin met een wat gele waas.
Blauw grijs
Blauw grijs naar de buiten kant toe wat rood bruin.
Blauw grijs
Grijs met een bruine waas.
Bruin met een wat gele waas.
Rood
Rood
Bruin
Bruin
Rood met lichte aanzet van sporen.
Hoornkleurig

Gelijk de haan maar geen enkele vorm van spoorvorming.

Tekening:
Vleugeltekening
Oogring
Staart
Flanken
Hals

Geen tekening
Rood
Geen tekening
Kastanje bruin met zwart afgezette dwars strepen op een ondergrond
die vuil wit is
Rond hals en nek een band met helder witte stippen op een donker
kastanje bruine ondergrond.

Terug naar index
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Holenduif:
Wetenschappelijke naam: Columba oenas
Nederlands:
Engels:
Duits:

Holenduif
Stock-dove
Hohltaube

Familie:
Grootte:
Biotoop:
Herkomst:

Duiven (Columbidae)
28 tot 32 cm
Bossen en parken (holenbroeder)
Het gehele jaar door aanwezig

Algemeen:
De holenduif lijkt veel op de rotsduif,maar is te onderscheiden door het ontbreken van de
witte stuit. In de vlucht vallen de zwarte vleugelpunten op. Eveneens te zien dat in
tegenstelling tot de onderkant van de vleugel bij de rotsduif niet wit maar grijs is.De holenduif
is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild
in Nederland voorkomen zijn holenduiven beschermd op grond van de Europese
Vogelrichtlijn. De bescherming van de holenduif is in Nederland geregeld in de Wet
natuurbescherming Holenduiven zijn standvogels en zwervers, die vooral in de winter in
groepen naar voedsel zoeken. De afstanden die ze daarbij afleggen zijn niet erg groot, maar
voldoende om voor vermenging te zorgen met soortgenoten uit de omringende landen.
Holenduiven uit noordelijke streken zakken af naar onder meer ons land omdat hier
gemakkelijker aan voedsel te komen is.

Leefgebied
Gebroed wordt in bomen langs bosranden en open plekken in oud loofbos, ook in parken.
Geregeld ook in schuren en uilennestkasten.
De grootste aantallen holenduiven bevinden zich in het 'traditionele' agrarische gebied,
met verspreid staande boerderijen, akkers en bossen: Noord-Brabant, Gelderland,
Overijssel en Drenthe.
Terug naar index

De holenduif is door een aantal provincies onder de Wet natuurbescherming aangewezen
als soort die belangrijke schade veroorzaakt. In de relevante provinciale verordeningen is
vastgelegd welke maatregelen onder voorwaarden door grondgebruikers mogen worden
gebruikt ter voorkoming of bestrijding van belangrijke schade door deze soort.
De holenduif heeft jaarlijks 2 of 3, soms zelfs 4 (of 5) legsels met meestal 2 eieren.
Broedduur 16-17 dagen. Zoals de naam al suggereert zijn het holenbroeders, zij gebruiken
holtes in bomen, nestkasten, oude gebouwen en soms konijnenholen. De nesten zijn niet
veel meer dan enkele takjes bij elkaar. Goede broedplekken worden jaarrond verdedigd. De
jongen zitten zo'n 24 dagen op het nest. Ze zijn na 37-40 dagen zelfstandig.
Het voedsel is vooral plantaardig en bestaat uit zaden en andere plantdelen. Foerageert op
de grond, vaak in groepen.
Vaker in graslanden te vinden dan houtduiven.
Terug naar index
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Kleuromschrijving: Holenduif
Soort:

Doffer

Duivin

Voorhoofd en bovenschedel

Blauw grijs

Gelijk de doffer maar wat kleine van formaat. Ook wat minder sprekende
neusdoppen

Achterschedel en nek
Mantel
Rug en stuit
Borst
Onderlijf
Aarsstreek en onderstaart
dekveren
Vleugel dekveren
Vleugelpennen, buitenvlag en top
Vleugelpennen, binnenvlag
Bovenkant staart
Onderkant staart
Snavel
Neusdoppen
Ogen
Iris
Poten
Nagels
Grootte

Blauw grijs achter in de nek een paars groene heldere kleur.
Blauw grijs met een wat rosé gloed
Blauw grijs stuit blauw grijs
Hals, rosé tint op een wat grijze ondergrond
Licht grijs
Licht grijs, onderstaart wat donkerder van tint
Grijs
Antraciet kleur wat lichter aan de buiten vlag
Antraciet
Antraciet kleur met zwarte uiteinden.
Wat donkerder dan bovenzijde
Licht vlees kleurig
Vuilwit
Donker bruin
Bruin
Vleeskleurig naar rood toe
Licht hoornkleurig
29 tot 32 cm.

Tekening:
Vleugeltekening
Oogring
Staart
Grootte

Op de vleugels bevinden zich op de armpennen twee zwarte vleugelbanden.
Deze lopen niet door op de grote pennen
Wat lichter dan de oogkleur
Op de uiteinden van de pennen een zwarte band
28 tot 32 c/m.
Terug naar index
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HOUTDUIF
Wetenschappelijke naam: Palumbus palumbus
Nederlands:
Engels:
Duits:

Houtduif
Wood pigeon
Ringeltaube

Familie: Duiven (Columbidae)
Grootte:

38-43 cm

Biotoop

Bossen, parken, tuinen, en steden

Herkomst:

Gehele jaar aanwezig

Algemeen:

Leefgebied:

De houtduif is de grootste in Nederland voorkomende duif en gemakkelijk te herkennen aan
de witte vlek in de nek. In de vlucht zijn de witte vleugelpennen goed zichtbaar. De houtduif
is een zware vogel maar vliegt toch snel en behendig en is erg wendbaar.De houtduif is een
Pal arctische vogelsoort, dus met een breed voorkomen van Europa en noordelijk Afrika tot
in Azië ten noorden van de Himalaya. Europa vormt echter het voornaamste
verspreidingsgebied.De houtduif ontbreekt vrijwel nergens, alleen op IJsland is het een
onregelmatige broedvogel. Grootste duif van ons land. De adulte houtduif heeft een witte
vlek in de nek, een brede roze borst en een zeer kenmerkende witte streep op de vleugels,
die goed zichtbaar zijn tijdens de vlucht. Door die witte vleugelstreep is de houtduif op
grotere afstand gemakkelijk te onderscheiden van de stadsduif en holenduif. Jonge
houtduiven missen de witte halsvlek.De houtduif kan eigenlijk het hele jaar tot broeden
komen, voornamelijk in het voorjaar en de zomer. Kan drie legsels per jaar hebben met
meestal 2 eieren. De late legsels zijn in de regel succesvoller doordat de nestpredatiedruk
dan minder is. Houtduiven maken rommelige nesten van wat takken, die nog wel eens uit
een boom komen vallen. Daarna maken zij weer een nieuw nest. Broedduur 16-17 dagen.
De jongen zitten 28-29 dagen op het nest, vanaf 35 dagen volledig vliegvlug.

Houtduiven komen voor in vrijwel het hele land, zij ontbreken alleen in de meest boomloze
landschappen.
Zij broeden in uiteenlopende biotopen, van tuinen en parken tot bossen.
Voor hun voedsel bezoeken ze daarnaast ook vaak akkers, waar graanresten te vinden zijn.
Hoewel zij in het broedseizoen vaak solitair zijn, kunnen ze buiten het broedseizoen in grote
groepen worden aangetroffen.
In herfst en winter soms massaal in eikenbossen om eikels te eten.
De meeste broedvogels in ons land zijn standvogels, maar een klein deel trekt weg richting
Frankrijk en Spanje.
In de winter komen er in Nederland ook houtduiven bij uit Duitsland en de Scandinavische
landen, een deel blijft hier tot in april.
Terug naar index
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Kleuromschrijving: Houtduif
Doffer
Voorhoofd en bovenschedel
Achterschedel en nek
Mantel
Rug en stuit
Borst
Onderlijf
Aarsstreek en onderstaart
dekveren
Vleugel dekveren
Vleugelpennen, buitenvlag en top
Vleugelpennen, binnenvlag
Bovenkant staart
Onderkant staart
Snavel
Neusdoppen
Ogen
Iris
Poten
Nagels

Duivin

Blauw grijs
Blauwgrijs, nek purper groene glans met daaronder een heldere witte band
Grijs met een wat bruine waas.
Grijs stuit blauw grijs
Grijs met een rosé schijn
Grijs
Grijs

Gelijk de doffer, snavel wat minder en neusdoppen wat minder aanwezig

Grijs met een wat bruine waas.
Kleine hand pennen gelijk de vleugel dekveren, slagpennen zijn donker grijs
tot zwart. Buitenvlag een witte omzoming
Grote vleugel pennen en binnenvlag donker grijs met een donkere
binnenvlag
Donker grijs tot zwart.
Donker grijs tot zwart
Licht vleeskleurig
Vuil wit
Rood bruin
bruin
Bruin rood
Hoornkleurig

Tekening:
Vleugeltekening
Oogring
Staart
Opmerking

Over de gehele onderkant van de vleugel een witte band.
Wat lichter dan de kopkleur
Eenkleurig geen tekening aanwezig.
Vrij kleine kop t.o.v. het vrij grote lichaam. Meet 38 tot 43 c/m.
Terug naar index
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Turkse tortel:
Wetenschappelijke naam: Streptopelia decaocto
Nederlands:
Engels:
Duits:

Turkse tortel
Collared dove
Türkentaube

Familie:

Duiven (Columbidae)

Grootte:

26-28 cm

Biotoop:

Bossen, parken, tuinen, en steden

Herkomst:

Gehele jaar aanwezig

Algemeen:
De Turkse tortel is door zijn lichtbeige kleur met een zwarte streep in de nek goed te
herkennen. In de vlucht goed te zien de vrij lange staart met brede witte uiteinden
De Turkse tortel broedt al vanaf half februari, tot in november. In deze periode heeft een
paartje 2 tot wel 5 legsels met elk meestal 2 eieren. De jongen uit het eerste nest kunnen
zich in hetzelfde seizoen zelf al voortplanten. Het broedsel mislukt regelmatig. Soms valt
het gammele nest met eieren en/of kuikens uit de boom of waait weg. Behalve in bomen en
struiken broeden zij ook op onder meer luifels en rolluiken. De Turkse tortel heeft een
uitzonderlijk groot voortplantings- en verspreidingsvermogen. Ze kunnen tot wel 5 legsels
per jaar groot brengen, waarbij hun jongen zich over zeer grote afstanden kunnen
verspreiden. Dit maakt de Turkse tortel een bijzonder succesvolle soort, in tegenstelling tot
de verwante zomertortel.

Leefgebied:
Het leefgebied van de Turkse tortel bestaat uit tuinen, parken, boerenerven en stadscentra.
Hier worden de jongen groot gebracht en wordt het voedsel gevonden. Ook buiten steden
kunnen ze bij menselijke bebouwing (boerenerven) worden aangetroffen.
De Turkse tortel is een standvogel, de jongen kunnen zich wel op zeer grote afstand van de
geboorteplek vestigen.In 1900 broedde de Turkse tortel alleen in Klein-Azië. Tot aan de
jaren '30 verspreidde deze soort zich over de Balkan en tegen het einde van de Tweede
Wereldoorlog had de Turkse tortel het grootste deel van Europa aan zijn areaal toegevoegd.
In 1950 werd het eerste Nederlandse broedgeval gemeld, inmiddels heeft de soort geheel
Europa veroverd, met uitzondering van IJsland.
Terug naar index
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Kleuromschrijving: Turkse tortel:
Soort:
Voorhoofd en bovenschedel
Achterschedel en nek
Mantel
Rug en stuit
Borst
Onderlijf
Aarsstreek en onderstaart
dekveren
Vleugel dekveren
Vleugelpennen, buitenvlag en top
Vleugelpennen, binnenvlag
Bovenkant staart
Onderkant staart
Snavel
Neusdoppen
Ogen
Iris
Poten
Nagels

Doffer

Duivin

Grijs met een wat rossig tint
Grijs bruin
Grijs bruin
Grijs bruin
Grijs bruin
Wat lichtere tint
Gelijk het onderlijf onderstaart veren wat donkerder

Geheel gelijk de doffer.

Grijs bruin
Donker bruin
Donker bruin
Grijs bruin
Grijs bruin
Donker hoorn kleurig tot bijna zwart.
Niet aanwezig
Rood bruin
Donker rood
Donker rood
Hoorn kleurig

Tekening:
Vleugeltekening
Oogring
Staart
Hals tekening
Grootte

geen
Wat licht t.o.v. de oogkleur
Geen tekening
Bij de overgang hals, mantel een zwarte band met daar boven een licht
randje.
26 tot 28 c/m.
Terug naar index
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Europese tortel:
Wetenschappelijke naam: Streptopelia turtur
Nederlands:
Engels:
Duits:

Europese tortel duif (Zomertortel)
Turtle dove
Turteltaube

Familie:

Duiven (Columbidae)

Grootte:

26-28 cm

Biotoop :

Bossen, parken, tuinen, en steden

Herkomst:

Gehele jaar aanwezig

Algemeen:
De Europese tortel is de in Nederland voorkomende kleinste duif. Is duidelijk te herkennen
aan het schubpatroon op het rugdek dit in de kleuren zwart met roodbruin. Ook de nekband
die zwart met lichtblauw is, is een opvallende tekening bij deze duif. De zomertortel is de
enige duivensoort uit Nederland die de winter in zuidelijke streken doorbrengt. De andere
Nederlandse duivensoorten zijn standvogels. Zomertortels zijn meestal erg onopvallend en
schuw voor een duivensoort. Het gehele jaar worden zaden gegeten, zowel oogstresten als
onkruidzaden. Ei leg vanaf half mei tot eind juli. Heeft 2-3 legsels per jaar, maar door
voedselgebrek soms maar 1 legsel. Per legsel 2 (soms 3) eieren. Broedt in open, veelal
jong bos, kleinschalig cultuurlandschap met dichte grote struiken, niet (meer) in bebouwde
omgeving. Broedduur 13-16 dagen. Jonge vogels zijn vliegvlug na 25-30 dagen. De
zomertortel is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van
nature in het wild in Nederland voorkomen zijn zomertortels beschermd op grond van de
Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de zomertortel is in Nederland geregeld in de
Wet natuurbescherming.

Leefgebied:
De zomertortel broedt in bosranden, parkachtige landschappen met verspreid staande
bomen en bosjes, heggen, houtwallen en grote tuinen. Zijn voedsel zoekt de zomertortel op
akkers en weilanden en in gevarieerde kruidenvegetatie. De zomertortel is de enige in ons
land voorkomende duivensoort die elders overwintert. Zomertortels trekken in septemberoktober weg in zuidwestelijke richting, via West-Frankrijk en het westelijk Iberisch
schiereiland naar tropisch West-Afrika. Eind april of begin mei keren onze broedvogels weer
terug. De zomertortel staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels in de categorie
Kwetsbaar. Rode Lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. Rode
Lijsten hebben geen officiële juridische status, maar hebben in de praktijk wel een
belangrijke signaleringfunctie. Voor deze soorten geldt een hogere prioriteit bij het nemen
van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren.
Terug naar index
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Kleuromschrijving: Europese tortel
Soort:

Doffer

Duivin

Voorhoofd en bovenschedel
Achterschedel en nek

Rossig grijs overgoten.
Rossig grijs overgoten naar de nek toe wat grijzer.
In de nek zelf zitten aan de zijkanten zwarte veren met een mooi witte
omzoming.

Mantel
Rug en stuit
Borst
Onderlijf
Aarsstreek en
onderstaart dekveren
Vleugel dekveren
Vleugelpennen, buitenvlag en top
Vleugelpennen, binnenvlag
Bovenkant staart

Rossig
Rossig stuit is bruin grijs.
Rossig wat grijs overgoten.
Wat lichter dan de borst.
Lichter gekleurd dan onderlijf.
Onderstaart veren zwart bruin met lichte uiteinden.
Zwart in het centrale deel van de veren met een roest bruine omzoming
Donker bruin
Donker bruin
De twee buitenste pennen zijn geheel donker bruin de overige zijn
donkerbruin met lichte uiteinden.
Donker bruin met lichtere uiteinden.
Hoorn kleurig
Zijn bijna niet aanwezig
Donker rood
Rood bruin
Donker rood
Hoornkleurig

Onderkant staart
Snavel
Neusdoppen
Ogen
Iris
Poten
Nagels

Gelijk als de doffer
Grootte is 25 tot 27 c/m.

Tekening:
Vleugeltekening
Oogring
Staart
Hals tekening

Over de gehele vleugel een mooie regelmatige tekening die ontstaat door
een zwart centraal deel met roest bruine omzoming
Roodbruin
Witte band op uiteinde v.d. staart
Aan zijkanten van de hals een tekening die ontstaat door zwarte veertjes
met een vuil witte omzoming.
Terug naar index
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Rotsduif
Wetenschappelijke naam: Columba livia
Nederlands:
Engels:
Duits:

Rotsduif
Rock pigeon
Felsentaube

Algemeen:
De Rotsduif is het best te herkennen aan de twee zwarte vleugelbanden. In de vlucht valt
de donkergrijze staart met de zwarte eindband en de witte ondervleugel op In grootte
tussen Houtduif en Holenduif. Lijkt op Holenduif; verenkleed hoofdzakelijk grijs met groene
en paarse glans op zijhals, twee duidelijke vleugelstrepen en zwarte eindband aan staart.
Belangrijkste onderscheidende kenmerk is witte stuit. Ondervleugels wit, snavel zwart. De
gedomesticeerde vorm, de Stadsduif, is algemeen bij menselijke bewoning en enkele
kleurvariëteiten hiervan lijken precies op Rotsduif. Kruist soms met Stadsduif

Leefgebied:
De rotsduif komt oorspronkelijk uit Europa, Azië en Noord-Afrika, De halfwilde stadsduif,
ontstaan uit 'wilde' rotsduiven en verwilderde tamme duiven, wordt soms beschouwd als
een ondersoort: Columba livia domestica.
Terug naar index

Het verenkleed is lichtgrijs van kleur, met een donkergrijze kop en hals. De zijden van de
hals zijn glanzend groen en paars. De vleugels bevatten twee donkere vleugelstrepen. In
de vlucht valt de donkergrijze staart met de zwarte eindband en de witte ondervleugel op.
De snavel is donker met een witte vlezige washuid rond de neusgaten. Het verenkleed bij
beide geslachten is gelijk. De lichaamslengte bedraagt 31 tot 34 cm en het gewicht 200 tot
300 gram. Het legsel bestaat meestal uit twee vuilwitte eieren, die door beide vogels in 17
dagen uitgebroed worden in een nest op een rotsrichel of in holten. Er kunnen twee tot
drie broedsels per jaar voorkomen.

Terug naar index
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Kleuromschrijving Rotsduif
Soort:

Doffer

Voorhoofd en bovenschedel

Lichtgrijs

Achterschedel en nek
Mantel
Rug en stuit
Borst

Lichtgrijs nek een glanzend groene en paarse tint.
Licht grijs
Licht grijs stuit is vuil wit.
Hals gelijk de kleur die vanuit de nek komt.
Wat donker grijs hier net onder.
Donker grijs
Donker grijs bij aars iets lichter

Onderlijf
Aarsstreek en
onderstaart dekveren
Vleugel dekveren
Vleugelpennen, buitenvlag en top
Vleugelpennen, binnenvlag
Bovenkant staart
Onderkant staart
Snavel
Neusdoppen
Ogen
Iris
Poten
Nagels

Duivin
Duivin gelijk van kleur en tekening.
Wat kleinere snavel met minder sprekende neusdoppen.

Licht grijs
Grijs
Grijs onder de vleugels vrij licht tot wit.
Donker grijs
Donker grijs
Zwart
Vuil wit
Rood bruin
Bruin
Donker rood
Hoornkleurig

Tekening:
Vleugeltekening
Oogring
Staart
Grootte

Twee zwarte royale vleugelbanden over de gehele vleugel.
Buiten deze banden mag geen zwart aanwezig zijn.
Donker
Zwarte band op uiteinde van de staartpennen.
31 tot 33 c/m.
Terug naar index
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