
VELDLEEUWERIK, ± �� CM GRASPIEPER, ± �� CM
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Korte kuif is niet altijd zichtbaar

Duidelijke contrast 
tussen gespikkelde 
borst en witte buik

Gestreepte bruine bovendelen

Gestreepte bruine 
bovendelen

Opvallende oogring

Heel dunne snavel

Flanken van de buik 
zwaar gestreept

Witte buitenste 
staartpennen

Witte buitenste 
staartpennen

Leefgebied: Open gebied. Mijd opgaande elementen, zoals bosranden en bebouwing.

Uiterlijk: Gestreepte bruine bovendelen, korte kuif die niet altijd zichtbaar is, witte buitenste  
staartpennen. In vergelijking met graspieper een duidelijk contrast tussen witte buik en  
gespikkelde borst. In vlucht spitse vleugels en gevorkte staart.

Geluid: Lange, trillende zang die wordt uitgevoerd terwijl de vogel recht omhoog fladdert en blijft 
hangen in de lucht. 

Gedrag: Vliegt in rukjes. Eet insecten in voorjaar en zaden en blad van onkruiden in winter. Maakt 
nest in goed verborgen kuiltje van plantenresten op de grond in akkergewassen of grasland, wel 
in open veld.

Broedt vanaf eind maart t/m augustus. � tot � legsels per jaar nodig om sterfte te compenseren. 
Eieren worden in �� dagen uitgebroed en na � dagen verlaten de jongen het nest. �� dagen later 
kunnen ze pas vliegen. Ouders voeren de jongen met insecten. Totale broedcyclus �� dagen.

Leefgebied: Open gebied. Vaak aan randen, dijken en slootkanten. 

Uiterlijk: Gestreepte bruine bovendelen, heel dunne snavel, witte buitenste staartpennen en 
opvallende oogring. In tegenstelling tot veldleeuwerik, flanken van de buik zwaar gestreept. In 
vlucht ronde vleugels. 

Geluid: Zingt regelmatig vanaf weidepalen, prikkeldraad of in vlucht. Simpele ‘fiet’, � tot � keer 
herhaald.   

Gedrag: Vliegt met enkele slagen, en dan boogje. Vaak laag boven de grond. Eet voornamelijk  
insecten (langpootmuggen), in winter ook zaden. Nest is een kommetje van droog gras op de 
grond, goed verborgen in de vegetatie.

Broedt vanaf eind maart t/m augustus. � legsels per jaar. Eieren worden in �� dagen uitgebroed en 
na �� dagen kunnen jongen vliegen, maar verlaten het nest vaak voortijdig. Worden daarna nog �� 
dagen door ouders gevoerd met insecten.
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GELE KWIKSTAART, ± �� CMPATRIJS, ± �� CM

Leefgebied: Open gebied. Akkers, weilanden en vochtige graslanden.

Uiterlijk: Man heeft groen-bruine rug en helder gele buik en borst, grijze kop met witte  
wenkbrauwstreep. Vrouw is valer gekleurd.

Geluid: Roep is een rijk ‘tsiep’

Gedrag: Wipt regelmatig met staart (kwikken) en gebruikt paaltjes en verhogingen (bijv. grond-
hoop) als uitkijkpost. Eet uitsluitend insecten en overwintert in Afrika. In Nederland tussen 
april-oktober. Vaak foeragerend tussen vee te vinden. Wordt daarom ook wel ‘koeienwachter’ 
genoemd. Broedt in goed verborgen grondnest in akker en graslanden. 

Broedt vanaf eind april t/m juli. � of � legsels per jaar. Eieren worden binnen �� dagen uitgebroed. 
De jongen blijven ��-�� dagen op het nest en worden gevoerd door ouders met insecten. Daarna 
kunnen ze binnen enkele dagen goed vliegen.

Leefgebied: Kleinschalig agrarisch landschap. Vooral akkers met dijken, struweel en ruigteranden.

Uiterlijk: Hoenderachtige, bruin met grijs gestreept kleed met grijze borst. Keel en gezicht  
oranjebruin en donkerbruine vlek op buik. Bij man veel groter dan bij vrouw. Tijdens de vlucht valt 
roodachtige staart op. Kuikens nauwelijks te onderscheiden van fazantkuiken.

Geluid: Mechanisch ‘kar-wit’, ‘kar-wit’. 

Gedrag: Standvogel. Leeft buiten broedseizoen in groepen (kluchten) op stoppelvelden en gra-
sachtige overhoeken. Nestelt in ruige vegetatie zoals akkerranden, bermen en in vegetatie onder 
struwelen en hagen. Man houdt in de buurt van het nest de wacht. Meest actief in de ochtend- 
en avondschemering. Volwassen patrijzen eten vooral zaden en groene plantendelen, ook wel 
insecten. De kuikens zijn volledig aangewezen op insecten en zoeken zelf voedsel. 

Broedt vanaf eind april t/m juni. � legsel met veel eieren (��-��). Eieren worden binnen ��-�� 
dagen uitgebroed. De jongen stappen meteen het nest uit en zijn na �� dagen vliegvlug. Na zo'n � 
weken zijn ze zelfstandig.
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Tijdens de vlucht  valt 
roodachtige staart op

Bruin met grijs 
gestreept kleed

Keel en gezicht 
oranje bruin

Grijze kopWitte wenkbrouw streep

Groen-bruine rug

Helder gele 
buik en borst

Grijze borst

Donkerbruine vlek 
op de buik bij  
groter dan bij


