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DE NEDERLANDSCHE UILEN EN ROOFVOGELS. 
I D E N T I T E I T S K E N M E R K E N VAN DE U I L E N EN ROOFVOGELS ')• 

Snavel: sterk halfcirkel vormig gekromd en uitloopende in een scherpe punt. De bovensnavel 
is duidelijk verdeeld in twee helften, een voorste onbekleed gedeelte en een achter
gedeelte, waarin de neusgaten gelegen zijn en dat bekleed is met een zgn. washuid 
(zie fig. i ) . NB. Bij gedroogde huiden is deze scheiding soms minder duidelijk. 

Nagels: eveneens sterk halfcirkelvormig gekromd en uitloopende in een scherpe punt. 

UILEN; Teenen, behalve aan den zoolkant, bevederd of bekleed met borstelharen . . I 2) 
ROOFVOGELS: Teenen steeds naakt II 

I. U I L E N (STRIGES) 
SLEUTEL TER BEPALING DER SOORT 

A. Snavel zwart: 
i . Vederkleed in hoofdzaak wit envoorzienvandonkereteekeningen: SNEEUWUIL (blz. 316) 
2. Oogen, aan den buitenkant niet zwart begrensd: RANSUIL (blz. 315) 
3. Oogen rondom zwart begrensd (ook de buitenkant): VELDUIL (blz. 315) 

B. Snavel licht gekleurd: . 
1. Onderzijde lichaam niet overlangs- doch dwarsgestreept: SPERWERUIL (blz. 316) 
2. Onderzijde lichaam niet gevlekt of gestreept doch gespikkeld: KERKUIL (blz. 315) 
3. Onderzijde lichaam gevlekt of gestreept: 

a. Teenen bedekt met borstelharen: STEENUIL (blz. 316) 
b. Teenen dik bevederd: BOSCHUIL (blz. 317) 

I I . ROOFVOGELS (ACCIPITRES) 
SLEUTEL TER BEPALING DER SOORT 

A. Kop en hals gedeeltelijk naakt of met dons en haren bekleed: VALE GIER (blz. 362) 
B. Bovensnavel voorzien van een hoekigen tand, die correspondeert: met een 

overeenkomende inkerving in den ondersnavel (fig. 1) VALKEN (1) 
C. Pooten en teenen blauwachtig: VISCHAREND EN SLANGENAREND (2) 
D. Staart min of meer ingesneden (gevorkt) (fig. 2): MILANEN (3) 
E. Snavel vanaf washuid tot punt {a-b) langer dan 3 cm. en pooten gedeeltelijk 

naakt (dus niet heelemaal bevederd) (fig. 3); ZEEAREND (blz. 366) 

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3- Fig. 4- Fig. 5-
F Pooten tot aan de teenen bevederd: RUIGPOOTBUIZERD EN ARENDEN (4) 
G Teugels niet met borstelharen doch met schubachtige veertjes bedekt (fig 4): 

WESPENDIEF (blz. 395) 
H. Wanneer de vleugels in rust zijn, reiken de vleugelpunten maar weinig over 

de helft van den staart (ruim Va van den staart blijft in ieder geval vrij (fig. 5): 
HAVIK EN SPERWER (5) 

J. De schachten van slag- en staartpennen zijn aan de buitenzijde voor een groot 
gedeelte wit: BUIZERD (blz. 364) 

K. De schachten van de vleugelslagpennen zijn aan de buitenzijde donker: 
KlEKENDIEVEN (6) 

i ) Daar door een verzuim in de vorige aflevering de illustraties in deze tabel waren weg
gelaten, plaatsen wij haar hier nog eens. RED. 

2) De eenige inheemsche uitzondering hierop is de dwergooruil met naakte teenen, echter 
onmiddellijk te herkennen aan de geringe afmetingen, b.v, vleugellengte minder dan 170 mm, 
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i . VALKEN 
I. Buitenteen zonder nagel duidelijk korter dan 3 cm. (fig. 7) 

a. Eerste en tweede slagpen bij de punt plotseling versmald (fig. 6): 
1. Hoofdtint bovendeden rossig: TORENVALK (blz. 396) 
2. Hoofdtint bovendeden niet rossig: SMELLEKEN (blz. 396) 

b. Alleen eerste slagpen bij de punt plotseling versmald: 
1. Middenteen zonder nagel langer dan 3 cm. BOOMVALK (blz. 396) 
2. Middenteen zonder nagel korter dan 3 cm. ROODPOOTVALK (blz. 397) 

Fig. 6. Fig. 7- Fig. 8. Fig. 9. 

396) 
395) 

II . Buitenteen zonder nagel duidelijk langer dan 3 cm. (fig. 7) 
a. Alleen eerste slagpen bij de punt plotseling versmald: SLECHTVALK (blz. 
b. Eerste en tweede slagpen bij de punt plotseling versmald: GIERVALK (blz. 

2. VISCHAREND EN SLANGENAREND 
a. Teenen zonder spanvliezen: VISCHAREND (blz. 397) 
b. Teenen met duidelijke spanvliezen: SLANGENAREND (blz. 366) 

3. MILANEN 
a. Groote witte vlek aan onderzijde van de vleugels. Hoofdtint vederkleed rossig, 

diepte staartvork 2, 5 a 
ZWARTBRUINE 

diepte staartvork 7 ii 10 cm. 
b. Hoofdtint vederkleed zwartbruin 

vlek aan de vleugelonderzijde. 
4. RUIGPOOTBUIZERD EN ARENDEN 

a. Smalle gele onbevederde rand aan de achterzijde van 
het loopbeen (veeren op zij schuiven): 

RUIGPOOTBUIZERD (blz. 364) 
h. Loopbeen rondom bevederd; 

1. Neusgat ovaal: (fig. 8) 
STEENAREND (blz. 365) 

2. Neusgat rondachtig: (fig. 9) 
GROOTE EN KLEINE SCHREEUWAREND 

(zie verschil blz. 365) 
5. SPERWER EN HAVIK 

a. Loopbeen nog niet voor '/a bevederd: 
SPERWER (blz. 364) 

b. Loopbeen aan de voorzijde bijna tot de helft bevederd: 
HAVIK (blz. 363) 

6. KlEKENDIEVEN 
a. Vijfde slagpen vertoont nog een versmalling aan de 

buitenvlag: (fig. 10). 
1. Geen wit aan de stuit (bovenstaartdekveeren); 

BRUINE KIEKENDIEF (blz. 362) 
2. Wel wit aan de stuit; 

BLAUWE KIEKENDIEF (blz. 363) 
b. Vijfde slagpen vertoont geen vernauwing meer aan de 

buitenv\ag: ASCHGRAUWE KIEKENDIEF EN STEPPEN-
KIEKENDIEF (zie verschil blz. 363) 

D R . C. EIJKMAN. 

WOUW (blz. 366) 
4 cm. Geen witte 
Wouw (blz. 364) 

Fig. 10. 
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