
Slowakije 28 april tot en met
5 mei 2017

                                                                                                                                                                      Oeraluil.   Foto: lokale  gids        
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Inleiding
Slowakije heeft een oppervlakte van 49.000 km2  met  5.500.000 inwoners (Nederland 41.500 km2  

met 17 miljoen inwoners) en kenmerkt zich als een land met grote diversiteit. Dit zien we terug in de 
verschillende habitats, zoals wetlands, bergbossen, puszta en graslanden.
Dat brengt ook een grote diversiteit in flora en fauna met zich mee. Daardoor zijn we in staat om in 
één week heel veel  verschillende soorten vogels, bloemen, maar ook vlinders, libellen en amfibieën 
te zien.  Vanzelfsprekend speelt het weer daarbij een belangrijke rol.

We hebben overnacht in de plaatsen Vitanová, Ružomberok en Viničky. De eerste twee hotels liggen 
in fraai heuvel- en berg-landschap en het laatste hotel ligt bij een meer met rijke oevervegetatie. 
Door de ligging van de hotels kunnen we ook dagelijks voor het ontbijt al veel vogels waarnemen.

Gidsen:  Hoofdgids Martin en Josien Schenkels, gids van Inezia Tours en verantwoordelijk voor dit 
verslag.
Lokale gidsen:  tijdens de reis hadden we één geweldige, lokale chauffeur en  vier lokale gidsen. Een 
zeer deskundig gezelschap dat onze reis tot een groot succes heeft gemaakt! 

Bezochte gebieden
We bezoeken verschillende habitats : meerdere bergbossen, een veengebied net over de grens met 
Polen, meerdere stuwmeren, uitlopers van de Hongaarse Puszta en rietkragen en vloedbos rond de 
rivier Bodrog.
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                                                                                                                                        Oravská stuwmeer.  Foto Maaike 

Weer
Het weer is evenals Slowakije zelf zeer divers. Het heeft de week voor wij kwamen hevig gesneeuwd 
(30 cm). De dag dat we aankwamen regent het hard, hierdoor is de sneeuw gelukkig grotendeels 
gesmolten. De dagen in de bergen verlopen droog, maar het is wel fris. We hebben slechts twee 
ochtenden regen en in het zuidoosten loopt de temperaturen op tot rond de 21 graden.

Hoogtepunten
Absolute hoogte punten van de reis zijn de spechten ( 8 soorten) en de uilen (4 soorten), maar ook 
soorten als Korhoen, Sakervalk, Keizerarend, Schreeuwarend, Zwarte Ooievaar, Buidelmees, 
Beflijster, Waterspreeuw, Notenkraker, Roodpootvalk en IJseend  deden het goed.
Een soort dat we gemist hebben is Ruigpootuil. Ondanks alle inspanningen van onze lokale gidsen 
vinden we deze soort niet. 

Triptotalen
Het weer heeft een grote rol gespeeld. Desalniettemin hebben we een totaal van 176 vogelsoorten 
op de lijst genoteerd, waarvan we 3 soorten, Bosuil, Klein Waterhoen en Waterral alleen hebben 
gehoord.
Naast de vogels hebben we een Levendbarende Hagedis, Roodbuikvuurpad en Alpensalamander 
gezien. De vlinders zoals Koninginnenpage, Koningspage, Gele Luzernevlinder, Oranjetipje, Bruine 
Vuurvlinder, Citroenvlinder, Rouwmantel, Staartblauwtje dienen zich in de tweede helft van de week 
aan. Totaal 13 vlinders, waaronder de nachtvlinder Tauvlinder.  De libellen laten het afweten, 
behalve het Lantaarntje. We zien veel reeën en Edelherten, maar vooral heel veel planten en 
bloemen, waar Nicolien en Rudi samen met Martin ons van de veelal Latijnse namen kunnen 
voorzien.
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                                                                                                                                                                   Staartblauwtje.  Foto lokale  gids 
                                                                                                 
De top vijf van vogels is Oehoe en Oeraluil op een gedeelde eerste plaats; op drie de Woudaap, vier 
Sakervalk en op een gedeelde vijfde plaats de Zwarte Specht, Draaihals, Buidelmees en Zwarte 
Ooievaar. 

Verslag van dag tot dag.
28 april. Om 12.45 verzamelen we op vliegveld Eindhoven om naar Slowakije te reizen.  Het kantoor 
van Inezia Tours heeft er al voor gezorgd dat we zijn ingecheckt. Alle procedures verlopen vlot zodat 
we ook nog even tijd hebben voor een broodje. Onze vlucht vertrekt op tijd en om 17.15 uur landen 
we op luchthaven Katowice in Polen. Martin staat ons met onze chauffeur op te wachten. De rit naar 
Slowakije zou ongeveer drie uur duren. Het weer is slecht, het regent pijpenstelen. Het is erg druk op 
de weg maar uiteindelijk duurt de reis maar een half uur langer. Om 9.45 zijn we in ons hotel en om 
21.00 zitten we aan een lekker diner met het heerlijke  vooruitzicht dat het de volgende de dag droog
is. 

29 april. Vroeg in de morgen laten de eerste vogels zich al horen. Natuurlijk een Zanglijster, Zwarte 
Mees, Zwarte Roodstaart maar ook Sijzen zijn van de partij. Het vroege vogelrondje is gepland om 
7.00 uur. Bijna de hele groep is aanwezig. We lopen van het hotel naar een bruggetje,  aan de andere
kant van het dorp.  Het is koud, de temperatuur ligt net onder het vriespunt. Maar het is droog! Op 
de brug dienen zich al snel de eerste leuke soorten aan zoals Waterspreeuw, Bonte Vliegenvanger, 
een paartje Goudvinken en Kramsvogels die nestmateriaal aan het verzamelen zijn. 
Om 8.00 zijn we terug voor het ontbijt en we zijn wel toe aan een kop koffie.  Ons wacht een heerlijk 
ontbijtbuffet met vers fruit, diverse soorten cake,  en ruime keuze in brood en koud en warm beleg.

Vanwege het slechte weer van de afgelopen week wordt het programma omgedraaid. 
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Vandaag gaan we uit op de spechten en uilen in de bossen niet ver uit de buurt. Door de vele regen 
van de afgelopen dagen zijn wegen in de bergen weer sneeuwvrij en begaanbaar. Een week geleden 
lag er nog 30 cm sneeuw! 
We zijn nog maar net op weg als we de eerste twee Schreeuwarenden langs de weg zien. Gelukkig 
doen ze hier niet moeilijk en zet de chauffeur de  bus gewoon aan de kant van de (doorgaande) weg 
en gaan we eruit. Lekker hoor zo’n eerste nieuwe soort al aan het begin van de dag. Dat belooft wat!
Onderweg pikken we een locale gids op. We gaan naar bergbossen in de Westelijke Karpaten, op zo’n
1000 meter hoogte. We kunnen zien dat het de vorige week flink gesneeuwd heeft, want nog niet 
alle sneeuw is verdwenen. Het is ook koud. De berg is begroeid met een prachtig oud, veelal 
dennenbos, met bomen tot wel 30 meter hoog. Boven op de berg vriest het nog. 

                          Foto:  Josien Schenkels

Het is op de weg en in de bossen een kletsnatte boel met moddersporen van 30 cm diep. Dit levert 
wel een paar glijpartijen op, maar gelukkig bezeert niemand zich. Door de regen en kou van de 
afgelopen dagen zijn ook de vogels blij met het droge weer. Ze zijn erg actief aan het foerageren. 
De Drieteenspecht laat zich goed horen en na enige tijd kunnen we hem ook zien. De meesten van 
ons echter niet goed omdat we tegen het licht inkijken. Later in de middag proberen we het opnieuw
en met succes! 
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                                                                                                                                                  Drieteenspecht.  Foto Josien Schenkels
Echter, de uilen laten ons een aanvankelijk een beetje in de steek. De Ruigpootuil geeft letterlijk geen
gehoor en ook de Dwerguil laat zich niet horen of zien. Maar aan het eind van de middag maakt de 
Oeraluil alles goed. 
De bossen staan vol met plassen. Hierin zetten kikkers hun dril af, maar ook Alpensalamanders 
planten zich hier voort.

 
                                                                     Alpensalamander.  Foto Josien Schenkels

De route die we volgen is prachtig. Het bos is bezaaid  met  bloemen. Aangezien het weer kouder is 
dan bij ons kunnen we weer opnieuw genieten van de vroege lentesoorten zoals de dotterbloem, 
sleutelbloem en bosanemonen. 
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                                                                                                                                    Bosanemoon.  Foto Nicolien 

Andere opvallende soorten van de dag zijn de Notenkraker, Glanskop, Kuifmees en  
Taigaboomkruiper.
Top drie van de dag is: Oeraluil, Waterspreeuw en Drieteenspecht.

30 april om 5.00 uur vertrekken we met een andere lokale gids naar een veengebied net over de 
grens met Polen. Doelsoort van deze dag is het Korhoen . Ook hier gaat het slecht met de soort dus 
hopelijk zien en/of horen we ze wel. Bij de parkeerplaats aangekomen drinken we eerst koffie of 
thee met een Slivovica  als opwarmertje. Het is koud, het vriest licht dus dat kunnen we wel 
gebruiken.  We hebben een prachtige zonsopkomst met zingende Veldleeuweriken. 

                         Foto Josien Schenkels

 Onderweg zien we een Sprinkhaanzanger en vele Paapjes. Na veel natte delen doorkruist te hebben
zijn we bij de plek waar de gids het Korhoen hoort. Op de uitkijktoren kunnen we vier mannetjes en 
een vrouwtje zien en horen. Wat een prachtige, bijzondere zang. 
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                                                                                                                                                                 Foto Nicolien 

Het uitkijkpunt is ook de vaste plek van de Oehoe. Het ligt er vol met braakballen.  Opeens landt er 
vrij dichtbij een Roodpootvalk, helaas wel te ver weg voor een mooie foto.  Na ongeveer een uur 
lopen we op ons gemak terug. Een Koekoek laat zich op de terugweg horen en zien.  Bij de bus staat 
Pavel ons op te wachten met koffie, thee en hoe kan het ook anders, Slivovica. Het is op de terugweg
veel rumoeriger in de bus dan op de heenweg en er word veel gelachen en gezongen. 

                                                                                                         Foto Maaike 

Het ontbijt hebben we wel verdiend en dat laat zich ook goed smaken. Na het ontbijt vertrekken we 
naar de bossen bij een stuwmeer naar een Havik op haar nest.  
Van daaruit pikken we onze eerste lokale gids weer op en rijden we naar een wetland dat net over de
grens met Polen ligt.  Dit hele nieuwe biotoop levert ook veel nieuwe soorten op zoals 
Citroenkwikstaart, Blauwe Kiekendief, Kemphaan, Bosruiter, Water- en Graspieper. 
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We lunchen onderweg in een restaurant aan de andere kant van het stuwmeer. Hier zien we nog 
Pontische meeuwen en een Zwartkopmeeuw. Hierna nemen we afscheid van de lokale gidsen en 
gaan we op weg naar ons hotel.  We zijn ruim een kwartier op weg als één van de lokale gidsen die 
we net hebben afgezet, belt. Hij heeft een Dwerguil gezien. Dus omkeren, weer de modderige 
bergweg op en op zoek naar de Dwerguil. Al heel snel horen en zien we hem.  Wow. 

 
                                                                                                                             Dwerguil.  Foto Josien Schenkels

Daarna op naar het tweede hotel waar we na een heel lange dag een goede, maar traditionelere en 
eenvoudigere maaltijd krijgen dan we tot nu toe gewend zijn.
Top drie van de dag is: Dwerguil en op een gedeelde tweede plaats het Korhoen en de 
Roodpootvalk.
                                                                                                                      

      
                                                                                                                                              Ons hotel . Foto's  Nicolien 

1mei . Ons hotel ligt boven op een berg ;  om 7.00 uur start de ochtendwandeling. De lucht is strak 
helder  en de zon schijnt al volop als we buiten komen. Het is nog wel koud omdat het licht vriest. Al 
snel zien we de eerste Beflijsters. Om 8.00 uur is er ontbijt, waarna we vertrekken. Onderweg naar 
een dorpje in de buurt pikken we de derde lokale gids op, die vrij goed Engels spreekt. Hij is 
hartstikke enthousiast en wil ons graag leuke soorten bezorgen.  
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Hij weet een nestkast van een Waterspreeuw, een herkansing voor de mensen die hem de eerste 
ochtend gemist hebben. Deze laat zich twee keer kort zien. Verder zien we Europese Kanaries  en 
vliegen drie Pestvogels over.

We rijden de bossen in. Ook hier op zoek naar spechten waarvoor we een wandeling van drie km 
maken, deels over een steil stuk. Eén van de deelneemsters gaat niet mee de berg op en blijft bij de 
chauffeur. Tijdens de wandeling zien we een Vuurgoudhaan, maar ook vlinders als de Rouwmantel 
en de  Citroenvlinder laten zich zien. We lunchen aan het eind van de ochtend voor we het steile 
stuk gaan beklimmen. 

                                                                                                                           Foto  Nicolien 

Wat een spektakel wacht ons daar. Allereerst laten twee Grijskopspechten zich bewonderen. Er volgt
een waar spektakel verzorgd door twee Zwarte Spechten. Er vindt een wisseling op het nest plaats, 
maar ook volgt er meerdere malen een ongelofelijk zware roffel, die ronduit indrukwekkend te 
noemen is.  Als of het nog niet genoeg is geweest dient zich een Witrugspecht aan, die we allemaal 
goed horen en zien.
De lokale gids vindt het allemaal nog niet genoeg en tracht nog een Ruigpootuil te vinden, maar ook 
deze geeft is niet te vinden. Maar wij klaagden niet!!!! Vooral niet als we vlak voor we wegrijden ook 
nog een Steenarend zien met de zon die op zijn kop schijnt, prachtig. Wat een dag. 
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                                                                                                              Bittere Vleugeltjesbloem .  Foto Josien Schenkels              

Aan het  eind van de dag rijden we via een klein stuwmeer terug. Daar zien we nog leuke soorten als  
Brilduiker,  Zwarte Stern, Witwangstern en Oeverloper. 
Top drie van de dag is: Zwarte Specht, Grijskopspecht en de Witrugspecht.

                                                                                                                                            Stuwmeer   Foto Maaike 

2 mei. Vandaag doen we geen vroege vogelrondje omdat we vroeg willen vertrekken. Na het ontbijt 
vertrekken we om 8.00 uur richting het oosten van Slowakije, wat op 3,5 uur rijden van onze huidige 
locatie ligt. Maar eerst  wil de niet te stuiten lokale gids ons nog naar een locatie van een Ruigpootuil 
brengen.

We lopen door een prachtige vallei, maar al snel begint het hard te regenen. We besluiten 
halverwege de tocht af te breken omdat het onophoudelijk regent en we een zeer steile hellingen op 
moeten die door de regen spekglad is. We zien nog wel een Fluiter. We nemen afscheid van de lokale
gids en stappen voor de zoveelste keer met vreselijk vieze schoenen in de bus, die iedere dag 
opnieuw helemaal schoon is. We rijden richting het zuidoosten en het blijft vrijwel de hele dag 
regenachtig. En positief als de groep is, weten we te waarderen dat het juist op deze dag, als we ver 
moeten rijden het regenachtig is en dat we gisteren zo prachtige dag hebben gehad.  Beter zo dan 
andersom!
Zo’n 40 km van de eindbestemming verlaten we de weg. In een mast hangt een nestkast waar een 
Sakervalk broedt. Beiden ouders zijn aanwezig en laten zich goed door de telescoop bekijken.
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                                                                                                                                                               Sakervalk.  Foto Maaike 

Het wemelt  er van de Veldleeuweriken,  Gele Kwikstaarten,  maar ook de Nachtegaal laat zich goed
horen. De temperatuur wordt hoger en  als we bij onze locatie aankomen,  dicht bij de Hongaarse 
grens, is het droog en zien we een flauw zonnetje. We pakken uit en na ons opgefrist te hebben gaan 
we nog aan de overkant van de weg een rondje maken. Daar horen we een Sperwergrasmus en zien 
we twee  Appelvinken. De chauffeur rijdt ons naar een dichtbij gelegen prachtige boomgaard waar 
we Syrische Bonte Specht zien en de Wielewaal horen. Voor velen van ons voor het eerst dit jaar. 
Dat leverde een canon op in de bus! Door de zon komen de vlinders weer te voorschijn waaronder 
het Boswitje en de Koninginnepage. We rijden weer terug naar het hotel. Het is inmiddels 21 graden
en we drinken lekker buiten op het terras nog wat. In onze tuin valt er nog van alles te beleven: 
Ringmussen en ineens zien we ook nog een Zwarte Ooievaar overkomen. Wat een wonderlijke dag 
met een zeer verrassend einde! Deze score had ik vanochtend totaal niet verwacht.  
Top drie van de dag is: Sakervalk, Zwarte Ooievaar en Syrische Bonte Specht. 

3 mei.  Om 6.45 doen we het vroege vogels rondje. Dit levert de eerste Grauwe Klauwier op van de 
reis.  Om 7.30 ontbijten we en om 8.30 vertrekken we, met lokale gids nummer vier,  naar de 
visvijvers die zo’n 40 km verderop liggen.
Het is een zonovergoten dag met een temperatuur rond de 21 graden. We zien veel Witte Ooievaars 
in dit deel van Slowakije. 
Bij de visvijvers aangekomen maken we op ons gemak een rondwandeling. 
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                                              De visvijvers  Foto  Nicolien                       

Het begint al goed met een IJseend,  zeer ongebruikelijk voor dit gebied, in deze tijd van het jaar. Het
bleken er drie te zijn. Ook een Kwak laat zich goed zien. Verder buitelen de nieuwe soorten over ons 
heen.  Baardman, Buidelmees, Witoogeend, Klein Waterhoen, Dwergmeeuw, Reuzenstern en 
Roerdomp om er maar een paar te noemen. Ook de Zeearend laat zich zien.

   Reuzenstern.   Foto: lokale  gids 
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Op de terugweg stoppen we langs de weg om door de telescoop naar een nest van Keizerarend te 
kijken.
Teruggekomen bij het hotel kunnen we nog heerlijk op het terras wat drinken.  Het hotel waar we 
verblijven heeft eveneens heerlijk eten, met andere, meer Hongaarse invloeden. De kamers zijn ook 
hier weer goed, zij het wat kleiner dan in de andere hotels.
Top drie van de dag is Buidelmees, geen wonder als je dit kunstwerkje ziet! Op plaats twee de 
Keizerarend en op drie de IJseend. 

                                                                                                                                    Buidelmees.  Foto Josien Schenkels

4 mei en de laatste dag van onze reis. Het heeft een groot deel van de nacht geonweerd dat gepaard 
ging met een paar uur hevige regen. Tijdens de ochtendwandeling  om 6.45 is het droog, is de grond 
kletsnat en het levert weinig vogels op.  Om 7.30 uur ontbijten we en om 8.30 vertrekken we met 
ook weer lokale gids nummer vier erbij.

Als eerste rijden we naar een steengroeve  in de buurt voor de Oehoe. Deze laat zich schitterend 
zien. Tijdens de wandeling in de groeve zien we de Boomleeuwerik, Geelgors en Zomertortel .  Terug
in de bus begint het te regenen.  Bij de volgende stop begint het serieus te regenen, maar daar laat 
zich nog wel een Kleine Klapekster zien. Martin stelt voor om een vroege lunch te nuttigen in het 
enige restaurant dat open is in de buurt. Ondanks het vroege tijdstip gaat de warme hap er goed in. 
Na het eten is het droog en rijden we langs de rivier Bodrog. Zou het Woudaapje al terug zijn? Ja 
hoor, en hij laat zich prachtig en langdurig zien.

We reden verder naar de Puszta, waar we een Oeverzwaluwkolonie zien. Veel nestgaten worden 
bezet door Ringmussen. Ook de vlinders warmen op en laten zich goed zien zoals de Gele Luzerne 
Vlinder en het  Staartblauwtje. 
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Oehoe.  Foto Josien Schenkels

Bruine Vuurvlinder.  Foto Maaike 

We bezoeken een bosgebied waar we de Draaihals, Middelste Bonte Specht en 
Withalsvliegenvanger zien. 
Tot slot doen we nog een rondje bloemen, op een locatie waar zich ook een Sperwergrasmus 
ophoudt die zich goed laat bewonderen.  

Het landschap met haar bloemen is prachtig.
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                                  Sperwergrasmus.  Foto: lokale  gids

                                                                                                                                                     Foto  Josien Schenkels

Top drie van de dag: Oehoe, Woudaap en Draaihals.
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                                                                                                                                     Woudaap.  Foto Josien Schenkels

We besluiten de dag met een heerlijk diner en kijken terug op de reis. We concluderen dat we een 
zeer gemêleerd gezelschap zijn waarin vrouwen in de meerderheid zijn. Dat op zich is al bijzonder! 
We zijn fanatieke vogelaars en bevlogen natuurmensen met ieder een eigen specialiteit. Scherp in de
waarnemingen en iedereen haalt veel uit zijn/haar reis, zonder de ander daarin tekort te doen. Er is 
heel veel gelachen, gezongen, gegeten en gedronken en er is veel gerelativeerd. Kortom een groep 
waar ik met enorm veel plezier mee heb gewerkt, waarin veel gedeeld en opgevangen is. Mijn 
hartelijke dank daarvoor!

Uiterst gevoelig en mooi vind ik het moment dat Geertje tijdens het diner met ons wil delen: 4 mei 
dodenherdenking. Een moment waarop iedereen beseft dat de Tweede Wereldoorlog ons land 
gruwelijk heeft getekend, maar voor velen van ons toch wel op afstand blijft. Tot nu. Op een 
prachtige manier, met dit gedicht brengt Geertje, die haar vader in de oorlog in een 
concentratiekamp verloor toen zij pas één maand oud was, de gruwel van de Tweede Wereldoorlog 
heel dichtbij. 
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5 Mei. Na het ontbijt vertrekken we naar Boedapest vanwaar we naar Nederland terugvliegen.
De reis verloopt voorspoedig. Om 13.00 nemen we op het vliegveld afscheid van twee deelnemers, 
die lekker nog een paar dagen in Boedapest blijven en van de chauffeur en de hoofdgids.
Tot volgend jaar prachtig Slowakije!

Om 16. 40 landen we op vliegveld Eindhoven en na een half uur heeft iedereen zijn bagage en gaat 
iedereen huiswaarts. 

Tot slot
Mijn hartelijke dank gaat uit naar onze hoofdgids in Slowakije met wie ik prettig heb samengewerkt. 
Een gids met zeer veel kennis op breed gebied: vogels, vlinders, libellen, reptielen en amfibieën,  
bloemen maar ook over de geschiedenis en maatschappelijke ontwikkelingen binnen en buiten 
Slowakije.

Moje srdečné poďakovanie ísť von Martinom, naším sprievodcom na slovenskom, s ktorými som 
pracoval pekné. Sprievodca s množstvom vedomostí o širokom okolí: vtáky, motýle, vážky, 
obojživelníky a plazy, kvetov, ale aj o histórii a sociálneho vývoja vnútri aj mimo slovenských.

Dus martin, dank je voor je gastvrijheid, het delen van jouw kennis met ons, je humor en 
vriendelijkheid. Dit maakt het mede tot een onvergetelijke reis.

Takže Martin, ďakujem vám za vašu pohostinnosť, zdieľať svoje znalosti s nami, váš humor a 
láskavosť. To je tiež nezabudnuteľný výlet robí.

En zeker ook dank aan de chauffeur die heel wat keren ons naar alle uithoeken toe rijdt en zonder te 
klagen, te verblikken of verblozen, ons ontelbare malen weer in zijn bus toelaat met onze schoenen 
dik onder de modder.

A určite vďaka Pavlovi, ktorý mnohokrát sme išli do všetkých kútov a bez reptania, naše počasie 
dovolilo nespočetnekrát vo svojom autobusu s našimi topánky hrubé s blatom.

Verslag geschreven door Josien Schenkels, reisbegeleider van Inezia Tours op deze reis.
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Vogellijst:
 ENGLISH NAME SCIENTIFIC NAME NEDERLANDS 28 29 30 1 2 3 4 5

1 Hazel Grouse Tetrastes bonasia Hazelhoen         

2 Black Grouse Lyrurus tetrix Korhoen   1      

3 Grey Partridge Perdix perdix Patrijs         

4 Common Quail Coturnix coturnix Kwartel         

5 Common Pheasant Phasianus colchicus Fazant   1  1 1 1  

6 Greylag Goose Anser anser Grauwe Gans   1   1 1  

7 Mute Swan Cygnus olor Knobbelzwaan   1 1  1   

8 Shelduck Tadorna tadorna Bergeend         

9 Gadwall Anas strepera Krakeend   1 1  1   

10 Wigeon Anas penelope Smient      1   

11 Mallard Anas platyrhynchos Wilde Eend  1 1 1 1 1 1  

12 Northern Shoveler Anas clypeata Slobeend    1  1   

13 Pintail Anas acuta Pijlstaart         

14 Garganey  Anas querquedula Zomertaling   1 1     

15 Teal Anas crecca Wintertaling    1     

16 Red-crested Pochard Netta rufina Krooneend         

17 Pochard Aythya ferina Tafeleend      1   

18 Ferruginous Duck Aythya nyroca Witoogeend      1   

19 Tufted Duck Aythya fuligula Kuifeend   1 1  1   

20 Long-tailed Duck Clangula hyemalis IJseend      1   

21 Common Goldeneye Bucephala clangula Brilduiker    1     

22 Goosander Mergus merganser Grote Zaagbek         

23 Red-throated Loon Gavia stellata Roodkeelduiker         

24 Black-throated Loon Gavia arctica Parelduiker         

25 Little Grebe Tachybaptus ruficollis Dodaars         

26 Red-necked Grebe Podiceps grisegena Roodhalsfuut      1   

27 Great Crested Grebe Podiceps cristatus Fuut      1   

28 Black-necked Grebe Podiceps nigricollis Geoorde Fuut      1   

29 Black Stork Ciconia nigra Zwarte Ooievaar     1 1   

            

 ENGLISH NAME SCIENTIFIC NAME NEDERLANDS 28 29 30 1 2 3 4 5

30 White Stork Ciconia ciconia Ooievaar  1 1 1 1 1 1  

31 Spoonbill Platalea leucorodia Lepelaar      1   

32 Bittern Botaurus stellaris Roerdomp      1 1  

33 Little Bittern Ixobrychus minutus Wouwaap       1  

34 Night Heron Nycticorax nycticorax Kwak      1   

35 Grey Heron Ardea cinerea Blauwe Reiger  1 1 1 1 1 1  

36 Purple Heron Ardea purpurea Purperreiger      1 1  

37 Great Egret Ardea alba Grote Zilverreiger      1 1  

38 Little Egret Egretta garzetta Kleine Zilverreiger      1   

39 Pygmy Cormorant Microcarbo pygmeus Dwergaalscholve      1   

40 Great Cormorant Phalacrocorax carbo Aalscholver   1 1  1   

41 Osprey Pandion haliaetus Visarend   1      

42 Honey Buzzard Pernis apivorus Wespendief         

43 Red Kite Milvus milvus Rode Wouw         

44 Black Kite Milvus migrans Zwarte Wouw      1   

45 White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla Zeearend      1   

46 Short-toed Eagle Circaetus gallicus Slangenarend         

47 Marsh Harrier Circus aeruginosus Bruine Kiekendief   1  1 1 1  

48 Hen Harrier Circus cyaneus Blauwe Kiekendief   1      
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49 Montagu’s Harrier Circus pygargus Grauwe Kiekendief      1 1  

50 Sparrowhawk Accipiter nisus Sperwer  1  1  1 1  

51 Northern Goshawk Accipiter gentilis Havik   1 1     

52 Common Buzzard Buteo buteo Buizerd  1 1 1 1 1 1  

53 Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina Schreeuwarend  1 1 1 1    

54 Eastern Imperial Eagle Aquila heliaca Keizerarend      1   

55 Golden Eagle Aquila chrysaetos Steenarend    1     

56 Common Kestrel Falco tinnunculus Torenvalk  1 1 1 1 1 1  

57 Red-footed Falcon Falco vespertinus Roodpootvalk   1      

58 Hobby Falco subbuteo Boomvalk   1   1   

59 Saker Falcon Falco cherrug Sakervalk     1    

            

 ENGLISH NAME SCIENTIFIC NAME NEDERLANDS 28 29 30 1 2 3 4 5

60 Peregrine Falcon Falco peregrinus Slechtvalk     1 1   

61 Water Rail Rallus aquaticus Waterral      1   

62 Corn Crake Crex crex Kwartelkoning         

63 Spotted Crake Porzana porzana Porseleinhoen         

64 Little Crake Porzana parva Klein Waterhoen      1   

65 Moorhen Gallinula chloropus Waterhoen       1  

66 Coot Fulica atra Meerkoet      1   

67 Common Crane Grus grus Kraanvogel     1 1 1  

68 Avocet Recurvirostra avosetta Kluut      1   

69 Black-winged Stilt Himantopus himantopus Steltkluut      1   

70 Lapwing Vanellus vanellus Kievit   1  1 1 1  

71 Little Ringed Plover Charadrius dubius Kleine Plevier      1   

72 Woodcock Scolopax rusticola Houtsnip         

73 Common Snipe Gallinago gallinago Watersnip   1      

74 Black-tailed Godwit Limosa limosa Grutto         

75 Bar-tailed Godwit Limosa Lapponica Rosse Grutto      1   

76 Curlew Numenius arquata Wulp         

77 Spotted Redshank Tringa erythropus Zwarte Ruiter      1   

78 Common Redshank Tringa totanus Tureluur   1   1 1  

79 Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis Poelruiter         

80 Common Greenshank Tringa nebularia Groenpootruiter      1   

81 Green Sandpiper Tringa ochropus Witgat         

82 Wood Sandpiper Tringa glareola Bosruiter   1   1 1  

83 Common Sandpiper Actitis hypoleucos Oeverloper    1  1   

84 Little Stint Calidris minuta Kleine Strandloper      1   

85 Temminck’s Stint Calidris temminckii 
Temmincks 
Strandloper         

86 Curlew Sandpiper Calidris ferruginea Krombekstrandloper         

87 Dunlin Calidris alpina Bonte Strandloper    1  1   

88 Ruff Philomachus pugnax Kemphaan   1   1 1  

89 Black-headed Gull 
Chroicocephalus 
ridibundus Kokmeeuw   1 1 1 1 1  

            

 ENGLISH NAME SCIENTIFIC NAME NEDERLANDS 28 29 30 1 2 3 4 5

90 Little Gull Larus minutus Dwergmeeuw      x   

91 Mediterranean Gull 
Ichtyaetus 
melanocephalus Zwartkopmeeuw   x      

92 Common Gull Larus canus Stormmeeuw         

93 Caspian Gull Larus cachinnans Pontische Meeuw   x x x x   

94 Yellow-legged Gull Larus michahellis Geelpootmeeuw         

95 Common Tern Sterna hirundo Visdief   x x  x   
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96 Caspian Tern Hydroprogne caspia Reuzenstern    x  x   

97 Whiskered Tern Chlidonias hybrida Witwangstern    x  x x  

98 White-winged Tern Chlidonias leucopterus Witvleugelstern      x   

99 Black Tern Chlidonias niger Zwarte Stern    x  x   
10

0 Common Pigeon Columba livia Rotsduif         
10

1 Stock Dove Columba oenas Holenduif  x  x  x   
10

2 Wood Pigeon Columba palumbus Houtduif  x x x x x x  
10

3 Turtle Dove Streptopelia turtur Zomertortel      x   
10

4 Collared Dove Streptopelia decaocto Turkse Tortel   x x x x   
10

5 Common Cuckoo Cuculus canorus Koekoek   x x x x x  
10

6 Eagle Owl Bubo bubo Oehoe       x  
10

7 Tawny Owl Strix aluco Bosuil        x
10

8 Ural Owl Strix uralensis Oeraluil  x       
10

9 Pygmy Owl Glaucidium passerinum Dwerguil   x      
11

0 Little Owl Athene noctua Steenuil         
11

1 Tengmalm’s Owl Aegolius funereus Ruigpootuil         
11

2 Long-eared Owl Asio otus Ransuil         
11

3 Nightjar Caprimulgus europaeus Nachtzwaluw         
11

4 Common Swift Apus apus Gierzwaluw   x     x
11

5 Common Kingfisher Alcedo atthis IJsvogel         
11

6 Bee-eater Merops apiaster Bijeneter       x  
11

7 Hoopoe Upupa epops Hop       x  

            

 ENGLISH NAME SCIENTIFIC NAME NEDERLANDS 28 29 30 1 2 3 4 5
11

8 Wryneck Jynx torquilla Draaihals     H  x  
11

9
Lesser Spotted 
Woodpecker Dendrocopos minor Kleine Bonte Specht         

12
0

Middle Spotted 
Woodpecker Dendrocopos medius 

Middelste Bonte 
Specht       x  

12
1 Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus 

Syrische Bonte 
Specht     x    

12
2

Great Spotted 
Woodpecker Dendrocopos major Grote Bonte Specht  x x      

12
3

White-backed 
Woodpecker Dendrocops leucotos Witrugspecht  H  x     

12
4 Three-toed Woodpecker Picoides tridactylus Drieteenspecht  x x      

12
5 Black Woodpecker Dryocopus martius Zwarte Specht    x     

12
6 Green Woodpecker Picus viridis Groene Specht         

12
7 Grey-headed Woodpecker Picus canus Grijskopspecht  H  x     

12
8 Red-backed Shrike Lanius collurio Grauwe Klauwier      x x  
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12
9 Lesser Grey Shrike Lanius minor Kleine Klapekster       x  

13
0 Great Grey Shrike Lanius excubitor Klapekster         

13
1 Golden Oriole Oriolus oriolus Wielewaal     x  x  

13
2 Jay Garrulus glandarius Vlaamse Gaai  x x x x x   

13
3 Common Magpie Pica pica Ekster  x x x  x x  

13
4 Nutcracker Nucifraga caryocatactes Notekraker  x   x    

13
5 Jackdaw Coloelus monedula Kauw     x x   

13
6 Rook Corvus frugilegus Roek     x x   

13
7 Hooded Crow Corvus cornix Bonte Kraai  x x x x x x  

13
8 Raven Corvus corax Raaf  x x x  x x  

13
9 Marsh Tit Poecile palustris Glanskop  x x      

14
0 Willow Tit Poecile montanus Matkop         

14
1 Coal Tit Periparus ater Zwarte Mees  x x x x    

14
2 Crested Tit Lophophanes cristatus Kuifmees  x x x x    

14
3 Great Tit Parus major Koolmees  x x x x x x  

14
4 Blue Tit Cyanistes caeruleus Pimpelmees  x     x  

14
5 Penduline Tit Remiz pendulinus Buidelmees      x   

14
6 Bearded Reedling Panurus biarmicus Baardmannetje      x   

            

 ENGLISH NAME SCIENTIFIC NAME NEDERLANDS 28 29 30 1 2 3 4 5
14

7 Crested Lark Galerida cristata Kuifleeuwerik     x    
14

8 Woodlark Lullula arborea Boomleeuwerik       x  
14

9 Common Skylark Alauda arvensis Veldleeuwerik   x  x x x  
15

0 Sand Martin Riparia riparia Oeverzwaluw     x  x  
15

1 Barn Swallow Hirundo rustica Boerenzwaluw  x x x x x x  
15

2 House Martin 
Delichon urbicum 
(urbica) Huiszwaluw  x x x x x x  

15
3 Long-tailed Tit Aegithalos caudatus Staartmees      x   

15
4 Willow Warbler Phylloscopus trochilus Fitis  x x x x x   

15
5 Chiffchaff Phylloscopus collybita Tjiftjaf  x x x x  x  

15
6 Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix Fluiter    x x  x  

15
7 Great Reed Warbler 

Acrocephalus 
arundinaceus Grote Karekiet      x x  

15
8 Sedge Warbler

Acrocephalus 
schoenobaenus Rietzanger      x   

15
9 Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus Kleine Karekiet      x   

16 Marsh Warbler Acrocephalus palustris Bosrietzanger         
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0
16

1 Icterine Warbler Hippolais icterina Spotvogel       x  
16

2 Grasshopper Warbler Locustella naevia Sprinkhaanzanger   x   x   
16

3 River Warbler Locustella fluviatilis Krekelzanger         
16

4 Savi’s Warbler Locustella luscinioides Snor      x   
16

5 Blackcap Sylvia atricapilla Zwartkop  x x x x x x  
16

6 Garden Warbler Sylvia borin Tuinfluiter         
16

7 Barred Warbler Sylvia nisoria Sperwergrasmus     H H x  
16

8 Lesser Whitethroat Sylvia curruca Braamsluiper    x x x x  
16

9 Common Whitethroat Sylvia communis Grasmus    x x x x  
17

0 Firecrest Regulus ignicapillus Vuurgoudhaan    x     
17

1 Goldcrest Regulus regulus Goudhaantje  x x x x    
17

2 Wren Troglodytes troglodytes Winterkoning  x x x x    
17

3 Nuthatch Sitta europaea Boomklever  x  x   x  

            

 ENGLISH NAME SCIENTIFIC NAME NEDERLANDS 28 29 30 1 2 3 4 5
17

4 Wallcreeper Tichodroma muraria Rotskruiper         
17

5 Treecreeper Certhia familiaris Taigaboomkruiper  x  x     
17

6 Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla Boomkruiper         
17

7 Common Starling Sturnus vulgaris Spreeuw  x x x x x x  
17

8 Ring Ouzel Turdus torquatus Beflijster    x x    
17

9 Blackbird Turdus merula Merel  x x x x x x  
18

0 Fieldfare Turdus pilaris Kramsvogel  x x x x    
18

1 Song Thrush Turdus philomelos Zanglijster  x x x x x x  
18

2 Mistle Thrush Turdus viscivorus Grote Lijster  x x      
18

3 Robin Erithacus rubecula Roodborstje  x x x x    
18

4 Bluethroat Luscinia svecica Blauwborst         
18

5 Common Nightingale Luscinia megarhynchos Nachtegaal     x x x  
18

6 Black Redstart Phoenicurus ochruros Zwarte Roodstaart  x x x x x x  
18

7 Common Redstart Phoenicurus phoenicurus Gekraagde Roodstaar         
18

8 Whinchat Saxicola rubetra Paapje   x x x x x  
18

9 European Stonechat 
Saxicola rubicola 
(torquata) Roodborsttapuit   x x  x   

19
0 Northern Wheatear Oenanthe oenanthe Tapuit   x      

19
1 Spotted Flycatcher Muscicapa striata 

Grauwe 
Vliegenvanger     x    
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19
2 Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca Bonte Vliegenvanger  x  x     

19
3 Collared Flycatcher Ficedula albicollis 

Withalsvliegenvange
r       x  

19
4 Red-breasted Flycatcher Ficedula parva 

Kleine 
Vliegenvanger         

19
5 Dipper Cinclus cinclus Waterspreeuw  x  x     

19
6 House Sparrow Passer domesticus Huismus  x x x x x x  

            

 ENGLISH NAME SCIENTIFIC NAME NEDERLANDS 28 29 30 1 2 3 4 5
19

7 Tree Sparrow Passer montanus Ringmus     x x x  
19

8 Alpine Accentor Prunella collaris Alpenheggemus         
19

9 Dunnock Prunella modularis Heggemus  x x x     
20

0 Yellow Wagtail Motacilla flava Gele Kwikstaart   x x x x x  
20

1 Black-headed Wagtail Motacilla feldegg Balkan Kwikstaart   x      
20

2 Citrine Wagtail Motacilla citreola Citroenkwikstaart   x      
20

3 Grey Wagtail Motacilla cinerea 
Grote Gele 
Kwikstaart    x     

20
4 White Wagtail Motacilla alba Witte Kwikstaart  x x x x x x  

20
5 Tawny Pipit Anthus campestris Duinpieper         

20
6 Meadow Pipit Anthus pratensis Graspieper   x      

20
7 Tree Pipit Anthus trivialis Boompieper  x x      

20
8 Water Pipit Anthus spinoletta Waterpieper   x      

20
9 Chaffinch Fringilla coelebs Vink, Botvink  x x x x x x  

21
0 Serin Serinus serinus Europese Kanarie    x x x x  

21
1 Greenfinch Carduelis chloris Groenling  x x x x x x  

21
2 Siskin Carduelis spinus Sijs  x  x x    

21
3 Goldfinch Carduelis carduelis Putter  x x x x x x  

21
4 Redpoll Carduelis flammea Barmsijs         

21
5 Linnet Carduelis cannabina Kneu  x  x x x x  

21
6 Common Rosefinch Carpodacus erythrinus Roodmus         

21
7 Common Crossbill Loxia curvirostra Kruisbek  x  x     

21
8 Bullfinch Pyrrhula pyrrhula Goudvink  x       

21
9 Hawfinch

Coccothraustes 
coccothraustes Appelvink     x x x  

22
0 Corn Bunting Miliaria calandra Grauwe Gors       x  

22
1 Yellowhammer Emberiza citrinella Geelgors  x     x  

22
2 Reed Bunting Emberiza schoeniclus Rietgors   x x  x   
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