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Natuurweetje: vogels tellen

Foto: in onze tuin staat een vogelvoedertafel en een standaard met vetbollen

De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in eigen vensterbank: er is zo vaak iets
bijzonders te zien. Maar….. je moet er oog voor hebben. IVN Bergeijk-Eersel helpt
de lezers ook in 2022 om meer te zien, te horen en te beleven.
Deze week ….... vogels tellen
(door Anny van Kessel, PR-vrijwilliger IVN-BE)
Ik weet dat heel veel mensen het leuk vinden om in hun eigen tuin vogels te bekijken. Wij vinden
dat ook heel prettig. Daarom hebben wij sinds enkele jaren een vogelvoedertafel in onze tuin staan
(zie foto). Daarop staat een soort vogelhuisje. Dat doen we voor de kleine vogeltjes die dan
ongestoord kunnen snoepen van de pindakaas. Grote vogels, zoals een ekster of kraai, kunnen daar
namelijk niet bij. Ook hebben we er een standaard naast gezet. Daaraan hangen vetbollen, die we in
gardes (keukengereedschap) doen. Daardoor kunnen de vogels niet met hun pootjes in de netjes
blijven hangen. Soms is het er een drukte van belang. Maar ook is het soms doodstil, dan is er

waarschijnlijk een roofvogel gespot. Laatst zagen we een sperwer op het bankje in onze tuin zitten,
dan zijn de koolmeesjes, pimpelmeesjes, mussen en vinken nergens te bekennen. Ze schuilen dan
waarschijnlijk in de struiken die tegen onze schutting staan……
Half uurtje
Sinds enkele jaren doe ik ook mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Dit jaar doe ik ook weer mee.
Ik wil iedereen oproepen om ook vogels te gaan tellen. Het is heel eenvoudig. Het kost maar een
half uurtje tijd. Op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 januari hoef je alleen maar de vogels te
tellen die in jouw tuin zitten. Als de vogels overvliegen mag je die niet meetellen.
Hoe de vogeltelling werkt
Hoe werkt het? Je trekt een half uurtje uit en telt op een gegeven moment bijvoorbeeld alleen de
huismussen. Noteer het totaal aantal mussen van dat moment. Je mag de waarnemingen van de
mus niet optellen, want dan zou je dezelfde vogel dubbel kunnen tellen. Dus als je in dat half uur
bijvoorbeeld 3 huismussen tegelijk ziet en even later 5 huismussen, dan geef je door: 5 huismussen.
Op een ander moment tel je bijvoorbeeld de koolmeesjes op dezelfde manier.
Aantallen doorgeven
Via de website (of web-app) mijntuinvogeltelling.nl mag je de telling doorgeven tot uiterlijk
maandag 31 januari 12.00 uur. Het is leuk en nuttig, want de Vogelbescherming kan de tuinvogels
hierdoor beter helpen en beschermen. Ken je nog niet alle vogels? Dat is ook geen probleem. Op
website van de Vogelbescherming staan plaatjes en foto’s van veel voorkomende tuinvogels. Ik
hoop dat je meedoet. Leuke bezigheid om te doen met bijvoorbeeld je (klein)kinderen.
Info
Elke twee weken wordt een Natuurweetje gepubliceerd. Alle gepubliceerde Natuurweetjes lezen?
Kijk op onze website https://www.ivn.nl./afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes
Wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel. Aanmelden kan via de
site of stuur een mailtje naar secretaris.ivnbe@gmail.com

