LEEFTIJDSHERKENNING STRANDBROEDERS

Badgasten
en hun
kroost
Bontbekplevier
Strandplevier
Dwergstern

Dit is een uitgave van Vogelbescherming Nederland.
Vogelbescherming Nederland werkt actief aan bescherming van strandbroeders.
Helpt u mee? Zie ook www.vogelbescherming.nl.

Bontbekplevier

Strandplevier

Zwart
doorlopende
band vanaf
het oog

Zwarte
snavel

Roze poten
Poten en lijf
even groot

Bontbekplevier

Strandplevier

Dwergstern

• Soms eitand (wanneer net uit ei)
• Alleen dons

Donkere
afgebroken
band vanaf
het oog

Kleinere
spikkels dan
bontbekplevier
bovenop

Lichte zand
kleurige kuikens
met zwarte
spikkels op de
kop en witte buik

Grijze poten
Poten en lijf
even groot

Roze/oranje
snavel met
zwarte punt

Korte
poten

Op of rondom
het nest
te vinden

Spoelen
zichtbaar in
de vleugel

Zwarte
snavel

Lijf iets groter
dan poten

Spoelen
zichtbaar
in de
vleugel

Lijf iets groter
dan poten

Donzig
uiterlijk

Duidelijk
oranje
snavel met
zwarte
punt

Lopen verrassend hard
weg bij verstoring

3-10 DAGEN

1-3 DAGEN

Algemene kenmerken:

Dwergstern

Bontbekplevier

Begin van oranje
snavelbasis
zichtbaar
Roze poten

Dwergstern

Bontbekplevier

Strandplevier

Algemene kenmerken:

Eerste
veertjes
zichtbaar op
vleugel

Grijze poten

Donkere
afgebroken
band vanaf
het oog

Veren
volledig
ontwikkeld

Eerste veren op
de rug en in de
vleugels

Relatief
veel dons

Roze
poten

Handpennen
nog niet
volledig
ontwikkeld

• Dons bijna verdwenen, alleen nog op de kop
• Onontwikkelde veren in de staart
Tekening
op de
rug goed
zichtbaar

Veren
volledig
ontwikkeld

Roze poten
Oranje
snavelbasis
zichtbaar

Dwergstern

16-21 DAGEN

10-16 DAGEN

Eerste
veertjes
zichtbaar
op vleugel

Zwart
doorlopende
band vanaf
het oog

Strandplevier

Handpennen
nog niet volledig
ontwikkeld

Grijze
poten

Vleugels
deels
ontwikkeld

Oranje
poten

Bontbekplevier

Oranje
snavelbasis
Ontwikkelde
staartveren

Handpennen
ontwikkeld

Ontwikkelde
staartveren

Kunnen paar
meter van de
grond opstijgen

Dwergstern

Eerste verkenningsvluchten
Grotendeels
donkere snavel
met oranje basis

Geschubde
rug

Kopkap
vaag
zichtbaar

Bontbekplevier

Strandplevier

Dwergstern

Kenmerken nest
• Eenvoudig nestje, kuiltje in het
zand of op schelpen
• 4 eieren in een nest, herlegsels
soms minder eieren

Kenmerken nest
• Eenvoudig nestje, kuiltje in het
zand of op schelpen
• 3 eieren, zelden 4
• Eieren worden soms wel voor
driekwart begraven/bedekt
met schelpen of zand

Kenmerken nest
• Eenvoudig nestje, kuiltje. Soms
versierd met schelpen variabel
van kleur.
• Meestal twee tot drie eieren

Kenmerken ei
• Grote eieren in verhouding tot
andere plevieren
• Iets meer blauwig van kleur
dan andere plevieren
• Relatief stevige vlekjes, geen
streepjes

Kenmerken ei
• Vlekjes en lijntjes

Kenmerken ei
• Vlekjes en grotere vlekken en
geen (of weinig) lijntjes.

NEST EN EIEREN

JUVENIEL

Handpennen
ontwikkeld

Kunnen paar
meter van de
grond opstijgen

Strandplevier

Strandplevier

Kleine plevier

Dwergstern

VOLWASSEN

Bontbekplevier

N.B. Maak foto’s van eieren en wanneer het lukt van kuikens. Deltamilieu Projecten kan helpen met
de determinatie. Mail uw foto’s naar info@deltamilieuprojecten.nl

