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‘Het is niet waar, maar het  
had waar kunnen zijn’ 



‘If I could only fish half as good as a  
Sea Vulture, I would be a happy man’ 
Ernest Hemingway

‘A spiritu videt plura avium’ 
Parmenides
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Karakterisering van de biotopen 

Volle zee (windstil): 
o.a. Schonk, Zeebrons, 
Zeedrijver 

Volle zee (storm): 
o.a. Zeegier, Visgluiper, 
Zwartkopzeeduif

Cultuurgronden met 
 verspreide boomgroepen: 
o.a. Oudhaan, Brilhoen, Akkertje, 
Lentezwaaitje

Ruige rotskust: 
o.a. Sneeuwkraak, Rotsliever, 
Blindkuif

Duinkust met  
 uitgestrekt zandstrand: 
o.a. Meester, Schelpenkoning, Alg
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Onherbergzame ruige 
bergvlaktes: 
o.a. Wringer, Zweedkrat, Snot, 
Zwartruggluiper

Cultuurland, 
 weidegrond met lichte 
bebouwing: 
o.a. Prikkie, Tak, Lentezwaai, 
Draadglijder, Mestpikker, 
Bermfluiter

Bossen. Naald, loof en 
gemengd: 
o.a. Berkenprins, Bakker, 
Schemeraar, Bosliever

Steden en dorpen: 
o.a. Kuifpink, Napolitaan, 
Ketelaar, Engelse Jan, Meut

Nachtlandschappen: 
o.a. Nachtvrees, Schotse Nachtduif, 
Schemeraar, Grote Nachtjager
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Wetenschappelijke benamingen

Interieur

Puntus

Reus raez 

Actum 

Rixves 

Minores Veci 

Esculeum Lans 

Avu Minores

Aecus 

Parvus Chi 

Pelvis Hora 

Krommes Des 

Estus Pico 

Estus 
Patas Monos

Exterieur
Escualas 

Kanus 

Prontius 

Parvus Ex 

Estus Rex 

Patas 

Pleandrias 

Oevrias Sub

Oevrias Bres 

Nebbus
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Lepelvorm
Algen en kleine 
kreeftachtigen

Waarnemingsdetails,  
snavelvorm en -functie

Kraakvorm
Noten en harde 

vruchten

Puntkraakvorm
Noten en schelpdieren

Bijlvorm
Haarwild

Haakbijlvorm
Gladde vissen

Blikopenervorm
Schelp en schaaldieren

Stokvorm
Pieren en grondlarven

Steekstokvorm
Alle dierlijke prooien

Grote Steekvorm
Grote insecten en  

geleedpotigen

Kleine Steekvorm
Kleine insecten en 

geleedpotigen 

Persvorm
Zacht fruit, rupsen  

en larven

Zijaanzicht Bovenaanzicht
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Lijst van afgebeelde,  
niet-bestaande vogels 

Berkenprins araplatis mhuriatos 18
Kuifpink prihngilla rudos 22
Prikkie phiqueadus res 26
Tak diundriucipus strux 30
Schemeraar luz noctantus luz 34
Duitse Reiger ariër stannus gigantus 38
Lentezwaaitje phrovhereanius salhudias 42
Zeebrons crux crux mareus 46
Meester meastrocephaleus prixus 50
Draadglijder ghalisius melanoceplix 54
Witkopzwaag lenius hispus 58
Zwartkopzeeduif phenevea mharum negra 62
Napolitaan voce napholieatheamus 66
Zweedkrat spex shcandinhavius 70
Schelpenkoning ghriseamhiax rex 74
Nachtvrees aetheamorizadus noctornus 78
Schotse Nachtduif pheruvea scottia 82
Ketelaar chaleathorius prudex 86
Engelse Jan justius justius brit 90
Alg aelegealus rex 94
Mestpikker pleaduras fhecealius 98
Bakker constrixius fharhinia 102
Wapenaar rhixht rhex 106
Zeedrijver marum lux lux 110
Zeegier phgypyapius mharus 114
Grote Nachtjager gholiath nocturias 118
Akkertje aegrealius rufus 122
Snot khalenealix fhorus 126
Meut mervas pyrrealhius 130
Zomerstekel phicaidea verinea pica 134
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Zwartruggluiper ghalipius nhero 138
Bermfluiter phylliados avheadealix 142
Sneeuwkraak croqius nheavialius 146
Bosliever ahmorius arbo 150
Rotsliever ahmorius roca 154
Kleine Laars bottax peculias 158
Hark usus phlanteax 162
Blindkuif nonvhealeamus rhufus 166
Snaak ghanmerops upiuster 170
Zwartruggleuf vhaghineus negra negra 174
Transportfluiter thransporthex flux 178

Kanshebbers voor de toekomst
Visgluiper ghalipius ippo 184
Brilhoen occularius gordeas varia 188
Oudhaan jhuvenalhus anthios 192
Steenkrent ulvias dhuerras 196
Schapenkris bhala bhaliax 200
Schonk marcus sehpealis 204
Tweekant duplex duplex symhetrix 208
Kaalkopwringer presser baltheus 212

Verklaring der tekens
♂  = mannetje
♀  = vrouwtje
D  = doorkomer
W  = wintervreter
Ze  = zeldzaamheid
B  = broeder
K  = kortvleugelig

P  = periodisch
O  = onzeker
Z  = zomervriend
E  = eetbaar
NE  = niet eetbaar
SM  = smakelijk

Verspreidingskaart Geluidsindicatie, 
zang of roep in PF
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Soortbeschrijvingen 
Nieuw ontdekte niet-bestaande vogels. 

Minstens 22 door de VBNBV geaccepteerde 
waarnemingen per jaar.



Berkenprins 
(araplatis mhuriatos)

Volksvogelwijsheid 
Herkomst: Polen (Biebranski) 

‘Ksia̧z
.
e ścina drzewa szybciej niz

.
 piła’ 

Vertaling: 

‘De Prins velt de boom sneller dan de zaag’





Berkenprins 

(araplatis mhuriatos)

L 58 cm - V 105 cm

WPO 

E Sm 

Algemene, doch plaatselijke bewoner van de zogenaamde 
oerbossen, met een voorkeur voor met wilg en es, maar vooral met 
berk begroeide natte velden.
Leeft meest van insecten en geleedpotigen die zich onder de schors 
van bomen bevinden. Bij zijn speurtochten naar voedsel kan de 
Berkenprins hele bomen in zeer korte tijd van hun bast ontdoen en 
daarmee een spoor van vernieling onder de houtopstand veroor-
zaken. Bij deze nogal vermoeiende werkzaamheden worden regel-
matig pauzes ingelast, waarbij de vogel zich met gespreide vleugels 
tegen een dikke berk ‘aanplakt’. Bosgebieden waar de Berkenprins 
frequenteert kunnen in slechts enkele maanden veranderen in dode 
bossen. In de voormalige Oostbloklanden wordt de vogel door 
de plaatselijke houtvesters dan ook fanatiek bejaagd! In Portugal 
wordt de vogel echter afgericht en ingezet bij het ontbasten van 
de kurkeiken.
Door zeer goed camouflagekleed is de Berkenprins moeilijk te 
onderscheiden, maar de hooggerekte, miauwende klanken verraden 
veelal zijn aanwezigheid. 

II – VI  hooggerekt ‘miauwen’
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in berk pikkend
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Kuifpink 
(prihngilla rudos)

Volksvogelwijsheid 
Geen





Kuifpink 

(prihngilla rudos)

L 16 cm

BWZ

E Sm 

Talrijk. Allesetende, sterk aan de mens gebonden zanger. Echte 
stadsbewoner. Nestelt in tuinen en parken, maar bouwt nest ook wel 
in gaten of op richels van in verval geraakte leegstaande panden. 
Foerageert vaak op pleinen en straten waarbij brutaal gedrag 
opvallend is. Kan in de buitenlucht lunchende kantoormedewerkers, 
bankemployees, maar ook fabrieksarbeiders lastigvallen met bedel-
gedrag. In herfst regelmatige gast in boomgaarden op het platte-
land, vaak samen met Kleine en Grote Gele Fruitpikker. Verenkleed 
kleurig. Zie rode en gele accenten en forse warrige kuif. Snavel 
licht gebogen. Donkere oogstreep geeft de vogel een wat ‘strenge’ 
uitstraling.
Balts, een onregelmatige draaiende vlucht, liefst vanaf een mols-
hoop, maar ook een steen of vuilniszak voldoet.
Roep, een helder kraaien, afgewisseld met schorre ‘kchu, kchug’ 
klanken. Zang, meest vanaf hoge post, een aaneengesloten melodie 
van zeer gevarieerde fluittonen, met altijd een triool als afsluiter.

XIII – XII ‘kchug’ klanken
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baltsvlucht vanaf molshoop bij bessenstruik
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