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VLIEGENVANGERS

Grauwe Vliegenvanger  Muscicapa striata

ID: 13-15 cm. Grijs met diffuse 
streping op borst vervagend 
naar witte buik. Voorhoofd 
fijn gestreept. Juv met meer 
contrasterend verenkleed, donkerder 
vleugels en geschaalde bovendelen. 
Zit stil op uitkijkpost speurend 
naar insecten.

VERSPREIDING: Vrij talrijke 
broedvogel, voorkeur voor open 
bosgebied en parken en zelfs tuinen.  

GELUID: Zang simpele reeks hoge 
krassende en piepende tonen. 
Roep dun en hoog ’tsee’ en 
tweelettergrepig ‘tsee-tch’ bij onraad.

VLIEGENVANGERS

Bonte Vliegenvanger  Ficedula hypoleuca

ID: 12-13 cm. 
♂♂ zwarte 
bovendelen 
met klein, wit 
voorhoofd, 
groot wit paneel 
op gesloten 
vleugel en witte 
staartrand. 
Zuiver witte 
onderdelen. ♀♀/onv 
grijsbruin of bruin 
van boven zonder 
wit voorhoofd, 
vleugelpaneel 
gereduceerd, 
staart als ♂♂.

VERSPREIDING: 
Vrij talrijke 
broedvogel. 
Wordt tijdens trek 
ook gevonden aan 
de kust.  

GELUID: Zang luid 
en duidelijk met 
herhaalde noten 
zoals ’see dreesie 
dreesi tsu tsu 
weecha weech   
chu-vee zi zi zi’. 
Roep ‘pwit’. 

♂♂

♀♀
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TAPUITEN

Roodborst  Erithacus rubecula

ID: 12-14 cm. 
Ronde tuinvogel 
met warme 
aardebruine 
bovendelen en 
oranje gezicht en 
borst (halsstreek). 
Witte buik en 
vaalgele flanken. 
Grijze rand aan 
oranje halsstreek. 
Bij juv ontbreekt 
oranje, heeft 
intens gevlekte en 
gestreepte borst, 
kop en bovendelen. 

VERSPREIDING: 
Zeer talrijk, ’s 
winters zeer grote 
aantallen. 

GELUID: Lied een 
gevarieerde zang 
met fluittonen, 
piepjes en trillers. 
Roep vaak een 
harde ’tick’. 
Bij onraad dun 
hoog ‘siih’. 

TAPUITEN

Nachtegaal  Luscinia megarhynchos

ID: 13-14 cm. 
Bovendelen 
warm bruin met 
roestbruine staart 
en grijsbruin 
gezicht, onderdelen 
vuilwit met 
zandkleurige 
tinten. Vrij talrijke 
broedvogel in 
Nederland. Rijke, 
melodieuze en luide 
zang met gevarieerde 
noten en fluittonen. 
Bij onraad ’errr’.

Blauwborst  Luscinia svecica

♂♂

Ad

Juv

ID: 13-14 cm. Staart 
zwart en roest-
bruin. Brede witte 
wenkbrauwstreep. 
♂♂ onmiskenbaar 
felblauwe keel rond 
een witte of oranje 
vlek; zwarte, oranje 
en vaalwitte banden 
omlijnen het blauw. 
Vrij talrijke broed-
vogel in Nederland.
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