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Adult mannetje grauwe kiekendief

1. Uniforme asgrijze kop en bovendelen, met een tamelijk snel 
verloop naar de bleke buik. Normaal vertoont de buik rosse 
streepjes, die schaarser worden met het ouder worden.  Dit is 
dus vermoedelijk reeds een wat oudere vogel.

2. Duidelijk zichtbaar tiende handpen; alle handpennen (op een 
paar binnenste  na) zijn zwart tot aan de basis; de lange tiende 
handpen draagt bij tot een langwerpige hand die vrij breed 
overkomt; bij de blauwe kiekendief is de hand voller en ronder; 
vier zichtbare vingers.

3. Bleek armenpatroon .

4. Zwarte band halverwege de armpennen.

Juveniele grauwe kiekendief

1.Contrasterende wang.

2.Donkere armpennen typisch voor juveniel.

3.Egale borst met rosse tint, typisch voor juveniel.

4.Vier zichtbare handpennen.

Adult mannetje blauwe kiekendief

1. Vijf duidelijk zwarte vingers.

2. Geen band midden op de armpennen.

3.Scherpe scheiding borst/buik.

4.Duidelijke achterrand.
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Adult vrouwtje grauwe kiekendief

1.Heel veel wit rond de ogen, wat wijst op een grauwe 
kiekendief.

2. Lange tiende handpen, ongeveer even lang als de zesde 
handpen.

3. Vier zichtbare vingers die bovendien donker gekleurd zijn.

4.Gebandeerd.

Het adult vrouwtje grauwe kiekendief is moeilijk te 
onderscheiden van het adult vrouwtje blauwe kiekendief.  Ze is 
wel slanker, heeft een minder opvallende witte stuit en ze danst  
als het ware in de lucht.
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Juveniele blauwe kiekendief

1.Vijf duidelijk zichtbare vingers.

2.Contrast tussen handpennen en armpennen.

3.Rosse grondkleur.

Adult mannetje bruine kiekendief

1.Vijf duidelijk zichtbare vingers.

2. Bruin lichaam.

3. Grijze staart en grijze vleugelvlek.

De vleugels van de bruine kiekendief zijn wat breder dan de vleugels 
van andere  kiekendieven en worden tijdens het vliegen schuin 
opgeheven gehouden, zodat een typische V-vorm ontstaat. Vliegt 
met plotse wendingen laag over het  land.

Adult vrouwtje bruine kiekendief

Het verenkleed van het vrouwtje is voornamelijk bruin.

Is hierdoor heel gemakkelijk te onderscheiden van de andere 
kiekendieven.

Roomkleurige kruin, keel en schouders.

Vijf duidelijk zichtbare vingers.

Juveniele bruine kiekendief

Jongere vogels zijn een donkere versie van de vrouwtjes. Het bruin 
is donkerder en ook de lichtere partijen zijn meer geel/bruin in 
plaats van cremekleurig.

Vijf duidelijk zichtbare vingers.

Adult vrouwtje blauwe kiekendief

1. Vijf duidelijk zichtbare vingers, dit in tegenstelling tot  het adult 
vrouwtje grauwe kiekendief, waar vier vingers zichtbaar zijn. Dit 
maakt dat de vleugel bij de blauwe een meer ronde indruk geeft , 
terwijl bij de grauwe iets spitser.

2.Onderdekveren bij adult vrouwtje grauwe zijn meer gebandeerd, bij 
blauw meer een “vol” centrum. Op deze foto is het echter niet  zo 
duidelijk.
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