
L 28–32 cm | SW 60–66 cm

GROOTTE Als rotsduif (stadsduif] [blz. 46]; dicht bij kauw [blz. 8] en gaai 
[blz. 138], kleiner dan houtduif [blz. 48] 
STRUCTUUR & VORM Lichaam vrij smal maar hoge borst, kop klein, breder 
dan bij rotsduif (stadsduif), vleugel groot, matig puntig, staart breed.
KLEUR Lichaam middengrijs. Glanzend groene band alleen op achterkop 
en nek; geen wit aan de zijkant van de nek. Snavel geel en oranje. BOVEN: 
Bovenvleugel grijs met lichter grijs middenvleugelveld (kan wit lijken 
in sterk licht) en contrasterende brede zwartachtige achterrand; twee 
zwarte vlekken op vleugelbasis nauwelijks zichtbaar. Bovenstaart grijs 
met brede zwarte eindband (smaller dan bij houtduif) en smalle lichtgrijze 
subterminale band. Geen wit op rug en stuit. ONDER: Ondervleugel zo grijs 
als het lichaam, met zwarte achterrand. Bij goed licht kop, hals en borst 
donkerder dan lichtgrijze onderzijde.  
VLUCHT Snel, iets sneller dan rotsduif of houtduif, energiek. Houdt 
soms vleugels boven de rug, zoals Streptopelia-duiven [blz. 50] maar de 
glijperioden zijn korter.
GROEP Gewoonlijk 1–3 tot enkele tientallen, zelden meer dan 100, maar af en toe vele honderden. Veel losser 
en niet zo gecoördineerd als bij rotsduif, meer als bij houtduif. Vaak 1–10 individuen gemengd in een grotere 
groep houtduiven.

Holenduif Columba oenas

Duiven vergeleken blz. 42

Dagtrekker

Rotsduif (Stadsduif) (blz. 44)
Houtduif (blz. 48)
Kauw (blz. 154)

DUIVEN

46
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ROEP Geen bekend.

HOLENDUIF

47
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L 26–29 cm | SW 43–45 cm

GROOTTE Als kramsvogel [blz. 8] en Turkse tortel [blz. 50]; groter dan 
merel [blz. 8].
STRUCTUUR & VORM Lichaam gedrongen, langwerpig. Kop middelgroot; 
snavel krachtig, middellang, tamelijk hoog. Vleugel breed, buitenvleugel 
taps toelopend, punt matig afgerond. Staart opvallend lang. Vergeleken 
met zanglijster [blz. 338]: lichaam zwaarder, vleugel groter en langer, staart 
veel langer. Als kramsvogel [blz. 334] maar vleugels, achtereind en staart iets 
langer.
KLEUR BOVEN: Bovendelen bijna uniform (grijzer dan zanglijster); 
zilverachtige glans op grote dekveren, randen van armpennen en tertials. 
Stuit iets bleker dan rug en bovenstaartdekveren. Uitgespreide staart grijs, 
met olijfbruine zweem op binnenste pennen, de twee buitenste paren 
staartpennen iets bleker grijs (niet zwart); buitenste staartpennen met 
duidelijk witte toppen. Kop licht getekend: bleek gezicht (tussen snavel 
en oog), diffuse diagonale donkere streep van oog tot onderkant van de 
oorstreek (maar zelden zichtbaar). ONDER: Ondervleugeldekveren wit. Witte 
‘oksel’ contrasteert sterk met de borstzijde. Bleke bases van armpennen en binnenste handpennen wittig, lijken 
in sommige gevallen een witte baan te vormen langs de ondervleugel (vandaar de kans op verwarring met 
goudlijster (dwaalgast) [blz. 352]). Geen contrast op onderzijde; borst, flanken en het midden van de buik bijna 
gelijkmatig gevlekt. juveniel: fijn en dicht gevlekt en crème gestreept; rug, stuit en bovenstaartdekveren met 
zeer onduidelijk patroon, bijna egaal.
VLUCHT Gemakkelijk en casual, licht bochtig. V-golf opvallend, lang, licht. Vleugelslagen zijn vrij langzaam en 
gemakkelijk. Flappende fase langer dan bij zanglijster en kramsvogel; niet-flappende intervallen lang. Glijdt op 
open of halfgevouwen vleugels met 3 of 4 vingers van de vleugeltip die tot dicht bij de staartbasis reiken. Vliegt 
vaak op boomtophoogte of hoger. 
GROEP Gewoonlijk 1–5, soms tot 50. Los en onregelmatig, golvend (vergelijkbaar met groep kramsvogels maar 
minder beweeglijk en minder nerveus), of lange, onregelmatige, gecoördineerde lijn; intra-groepsbeweging 
langzaam. Zelden in gemengde groepen met koperwieken [blz. 340].

Grote lijster Turdus viscivorus 

Lijsters vergeleken blz. 328

Vooral nachttrekker

Zanglijster (blz. 338)
Kramsvogel (blz. 334)
Goudlijster (blz. 352)

LIJSTERS

336

juveniel
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ROEP Tamelijk traag, hol, uitgesponnen, 
ratelend ‘trrrrrrrrrrr’, herhaald met lange 
tussenpozen

GROTE LIJSTER

337

FIEP-NL-DEF-R.indd   337FIEP-NL-DEF-R.indd   337 30-06-2021   10:0730-06-2021   10:07



L 11–12,5 cm | SW 18–22 cm

GROOTTE Lichaamsgrootte vergelijkbaar met Europese kanarie [blz. 438] 
en tjiftjaf [blz. 9]; kleiner dan putter [blz. 9].
STRUCTUUR & VORM Spoelvormig; nek erg kort. Kop rond; snavel 
‘driehoekig’ (langer dan bij kanaries [blz. 438440]). Vleugel relatief groot; 
punt taps toelopend, smal. Staart kort, ingekerfd aan de punt.
KLEUR Geel, zwart, dof geelachtig groen en olijfgrijs. Lange, smalle, bleke 
vleugelbalk, ook van onderaf zichtbaar tegen het licht in (doorschijnend). 
aa zwarte kap omzoomd door gele wenbrauwstrepen; zwarte vleugelbaan 
op dofgroene bovenvleugeldekveren; stuit beige; staart geel met zwarte 
eindband; onderzijde geel, buik wit; flanken zwart gestreept. oo en onvol-
wassen: grijzer en donkerder dan mannelijk, geen zwarte kap; zwarte 
vleugelbaan moeilijk te zien; donker gestreept achtereind; staart zwartachtig 
met variabele hoeveelheid geel aan de basis; onderlichaam vuilwit, 
donkergestreept; borst beige. juveniel: nog valer en grijzer met bruine en 
beige zweem, donker gestreept op kop, mantel, stuit en buik.
VLUCHT Direct. V-golf opvallend, wanneer een solitaire vogel, kort; 
wanneer in een groep heel licht, maar vliegroute erg bochtig, hoogte en richting veranderen constant.
GROEP Gewoonlijk 1–40, zelden tot 500. Dicht (dichtste van alle Europese zangvogels), compact, kort, diep, 
goed gecoördineerd, extreem wendbaar, luidruchtig; intra-groepsbeweging zeer intens en snel. Een kleine 
zwerm van slechts een paar vogels kan vrij los en stiller zijn (vergelijkbaar met vink [blz. 416]). Kan zich voegen 
bij groepen vinken of barmsijzen [blz. 450]; groepen sijzen worden soms vergezeld van putters [blz. 444].

Sijs Spinus spinus 

‘Geelgroene’ vinken vergeleken blz. 421

Dagtrekker

Barmsijs (blz. 450)
Andere ‘geelgroene’ vinken 

(blz. 421)
Kanaries (blz. 438–440)

VINKEN
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ROEP Onderscheidende, verre dragende, lange, zuivere, neerwaartse fluit, ‘piyie’, ‘piylie’, ‘psiyye’, ‘psiy’, 
enkelvoudig, onregelmatig herhaald. | Mild, traag, meestal oplopend ‘psu·vi’, enkelvoudig, onregelmatig 
herhaald. | Lang, hard, ‘ingeademd’, gelijkmatig gesis, ‘psssss’.
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