Vogels in
de winter
Najaarsproject 2017 van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem.
De winter is een moeilijke periode, ook voor vogels.
Welke vogels blijven in Nederland?
Welke andere oplossing kiezen vogels? We gaan op onderzoek!
Korte samenvatting
In de herfst bereiden dieren zich voor op de winter, een moeilijke periode voor veel
dieren. Het voedsel, dat dieren in de zomer makkelijk kunnen vinden, gaat een
schuilplaats zoeken. Het wordt kouder en onbehaaglijker door regen en wind. Dit project
gaat over hoe vogels zich voorbereiden op het koude seizoen: een deel van de vogels
blijft in Nederland (standvogels), een ander deel trekt naar warmere landen (trekvogels).
Er zijn ook vogels die uit koudere streken juist in Nederland overwinteren. Zij vinden het
hier juist warm genoeg (en kunnen hier voldoende voedsel vinden).
Doel: onderzoeken hoe vogels overwinteren.
Doelgroep: groep (4), 5, 6, 7 en 8
Uitvoering: verschillende opdrachten in de klas.
Dit project kan dienen als voorbereiding op een bezoek aan
de IVN natuurtentoonstelling: Winter: blijven of niet?
Veel plezier!
Werkgroep scholenwerk IVN Veldhoven Eindhoven Vessem.
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Standvogels:
Er zijn vogels die het hele jaar in Nederland wonen en broeden. Ook in de winter blijven
ze dus in Nederland. Dit noemen we standvogels. Zij kunnen zich makkelijk aanpassen
door te kiezen voor ander voedsel. Een koolmees bijvoorbeeld, eet in de lente en de
zomer insecten en in de herfst en winter stapt hij over op vruchten en zaden. Ook bezoekt
hij de voedertafel in de tuin.
Opdracht: Maak een vogelkijkpost in de klas. Hoe kun je dat doen?
• Ga vanuit een vaste plaats bij het raam naar vogels kijken op de speelplaats en
rondom school. Je zult echter al snel zien, dat je de vogels weg jaagt, omdat zij
schrikken van veel beweging.
• Plak een deel van het raam in de klas af met kranten. Maak er enkele kleine
kijkgaten in, zodat je stiekem naar de vogels kunt kijken. Plak aan de binnenkant
van je kijkpost de zoekkaart van vogels. Zo kun je makkelijk opzoeken welke vogel
je ziet.

Opdracht: Maak van een melkpak een voedertafeltje en
hang deze buiten op een plaats die je vanaf je vogelkijkpost
kunt zien!
Nodig:
-Lege (schone) melkpakken
-schaar
-takjes
Maak een gat in het pak, maak het gat niet te hoog (dan
kunnen de vogels niet bij het zaad of vallen ze in het pak).
Je kunt je vogelhuisje vullen met zaad en ophangen of
ergens neer zetten.
Tip: Als je je huisje echt buiten wilt gebruiken, spuit hem dan over met blanke lak en laat
hem goed drogen.
Opdracht: Kijk elke dag even bij de vogelkijkplek in de klas welke vogels op de
voedertafel komen eten. Gebruik de zoekkaart om de soorten te leren herkennen. Schrijf
de soorten steeds op.
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De zoekkaart kan geleend worden bij Hetty Fokkens ( tel: 040-2543077)
( hfokkens@onsbrabantnet.nl )
Opdracht: je kunt met de klas meedoen aan de tuinvogeltelling. Kijk op de website hoe dit
werkt! www.tuinvogeltelling.nl
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Trekvogels:
Veel vogels blijven niet het hele jaar op dezelfde plaats. In de winter zijn ze in een warmer
land dan in de zomer. Vogels die heen en weer reizen tussen een zomergebied en een
wintergebied noem je trekvogels. Sommige vogels trekken een paar honderd kilometer
weg, bijvoorbeeld van Nederland naar Zuid-Frankrijk. Andere vliegen wel duizenden
kilometers, zoals naar Zuid- Afrika. De kampioen is de Noordse stern. Hij vliegt van de
Zuidpool naar de Noordpool om te broeden. En in de herfst vliegt hij weer terug. Hij is bijna
het hele jaar op reis.

De weg vinden!
Hoe weten vogels wanneer ze op reis moeten? En waarheen? En hoe komt het dat ze niet
verdwalen? Hoe vindt de ooievaar precies hetzelfde weiland terug als vorig jaar? Vogels
hebben allerlei middelen die hun daarbij helpen. Doordat de dagen langer worden (in de
lente) of juist korter (in de herfst) weten vogels dat ze op pad moeten. De richting
waarheen ze vertrekken en de duur van de reis is aangeboren. Bijvoorbeeld: 5000
kilometer naar het zuiden. Maar waar is dat zuiden dan? Vogels hebben net als mensen
een kompas, maar dan in hun hoofd. Zo weten ze waar het noorden is.
Opdracht
• Schrijf de windrichtingen bij het plaatje van het kompas.
• Waar komt de zon op?
• En waar gaat hij onder?
• Als een vogel ’s avonds naar het zuiden vliegt, bij welke
vleugelpunt ziet hij dan de zon ondergaan? Bij de linker of
bij de rechter?
Teken hiervoor een vogel die naar het zuiden vliegt met zijn
vleugels wijd. Bij welke vleugelpunt ziet deze vogel de zon
ondergaan? Kleur die vleugelpunt rood. Is dat zijn linker- of rechtervleugel?
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Landkaart
Als het bewolkt is, kun je de zon en de sterren niet zien. Daarom reizen vogels het liefst
met mooi weer. Als er wolken zijn, wachten ze op beter weer. Of ze vliegen laag en kijken
naar het land.
Vogels onthouden hoe het land er uit ziet. Oudere vogels hebben de reis al eerder
gemaakt. Daardoor hebben ze kennis van topografie, net als jij! Ze hebben dus een
landkaart in hun hoofd met lijnen erop van zeeën, rivieren, dalen en bergketens. En ze
weten waar bossen, meren en steden liggen. Omdat vogels hoog in de lucht vliegen, ziet
de wereld eruit als een landkaart, net als in Google Earth of Google Maps.
Extra opdracht
Bedenk hoe jouw huis er vanuit de lucht uitziet. Welke vorm heeft het? Aan welke kant is
de straat en hoe loopt die? Waar staan andere huizen? Zijn er nog andere straten dichtbij?
Teken de plattegrond van jouw huis en de buurt er omheen uit je hoofd.
Ga dan naar maps.google.nl en type je adres in de zoekbalk en druk op de enter toets.
Klik rechtsboven op Satelliet. Je krijgt foto’s van het aardoppervlak te zien. Die zijn vanuit
de lucht gemaakt. Zoom een paar keer in, zodat je je huis van dichtbij ziet. Herken je het?
Lijkt het op de plattegrond die je zelf getekend hebt?
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Routes
Vogels vliegen liever niet lang over zee, want je
kunt niet even stoppen om uit te rusten! Daarom
ontstaan er routes boven land, met maar een
kleine oversteek boven water. De meeste vogels
vliegen ook al niet graag over hoge bergen. Ze
vliegen er liever làngs: het gebergte helpt hun dan
de weg te vinden.
Vogels die onderweg pauzeren, zoeken rustige
gebieden waar veel te eten is. Bijvoorbeeld bij
plassen en moerassen: daar zijn insecten,
waterdiertjes en planten en je kunt er rusten
tussen het riet. Verspreid over de hele wereld vind
je voedselgebieden waar veel trekvogels
pauzeren. Vaak zijn dat natuurgebieden. In
Nederland is de Waddenzee zo’n gebied. Vogels
trekken dus van voedselgebied naar voedselgebied. Zo ontstaan routes: een soort
snelwegen voor vogels. De wegen zijn vaak heel breed, soms vele kilometers!

Klassikale opdracht met de kaart van Europa:
Wijs de bergen aan die een trekvogel tegen komt als
hij naar Afrika vliegt. Hoe kan hij hier langs vliegen?
Is er een zee waar hij overheen moet? Waar zou jij
de zee oversteken als je trekvogel bent?
Kleur in de kaart twee mogelijke vliegroutes voor
vogels van Nederland naar Midden- Afrika.
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Gevaren onderweg:
Op zo’n lange reis maakt een trekvogel veel mee: de route zit vol gevaren. Er zijn
natuurlijke gevaren en gevaren die door mensen worden veroorzaakt. Alle gevaren bij
elkaar zorgen ervoor dat een deel van de vogels doodgaat en dus niet meer terugkomt.
Van bijvoorbeeld de boerenzwaluwen komt maar de helft na de winter weer terug in
Nederland.
Natuurlijke gevaren
Een belangrijk gevaar is slecht weer. Harde storm en regen of onweer maakt vliegen erg
moeilijk. Als het mist, ziet een vogel niets en kan hij verdwalen. Vogels wachten meestal

op goed weer voor ze vertrekken of ze stoppen
onderweg als het opeens gaat stormen. Als ze nergens
kunnen landen (zoals boven zee), gaan er soms
duizenden vogels dood. Ook hitte en droogte zijn
gevaarlijk.. ’s Nachts is het koeler, daarom vliegen
sommige vogels alleen ’s nachts.
Roofdieren zijn ook gevaarlijk, zoals roofvogels.

Opdracht
Welke natuurlijke gevaren kan een trekvogel onderweg tegenkomen?
Bedenk wat een vogel kan doen om de natuurlijke gevaren te vermijden. Zet de
oplossingen die je hebt bedacht achter de gevaren.
Natuurlijke gevaren:

Oplossing:
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Gevaren veroorzaakt door de mens

jagers

windmolens

verdwijnen leefgebieden

Jagers schieten op vogels of vangen ze met netten.
Windmolens, hoogspanningskabels en hoge glazen gebouwen zijn ook gevaarlijk: vogels
kunnen er tegenaan vliegen! Zo’n botsing is vaak dodelijk.
Ook verdwijnen er steeds meer gebieden waar vogels kunnen rusten en eten, doordat er
steeds meer steden en wegen worden aangelegd. Of er is teveel lawaai door verkeer.
Vervuiling is ook een probleem. Gebieden waar de lucht, het water of de bodem vervuild
zijn, zijn een gevaar. De vervuiling kan komen door fabrieken, auto’s of door kunstmest.
Opdracht
Bedenk nu wat mensen kunnen doen om vogels te beschermen tegen de gevaren
veroorzaakt door de mens. Schrijf je oplossingen achter de gevaren.
Gevaren veroorzaakt door de mens:

Oplossing:
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Bescherming van vogels in Nederland
Veel gebieden waar vogels leven, worden steeds kleiner door toedoen van de mens. Maar
vogels horen in onze natuur en ze zijn heel nuttig. Sommige vogels helpen bij de
verspreiding van zaden, andere bestuiven bloemen. En weer andere ruimen rottende
kadavers op. Daarom is het belangrijk dat vogels beschermd worden.
Vogelbescherming Nederland zet zich in voor alle in het wild levende vogels.
Trekvogels houden zich niet aan grenzen. Ze vliegen van het ene naar het andere land.
Daarom werken heel veel landen samen. BirdLife International is een samenwerking van
meer dan 100 landen met in totaal wel 10 miljoen leden! Ze komen op voor de
bescherming van vogels en hun leefgebieden over de hele wereld.
Dat is voor vogels belangrijk en voor de natuur waarin zij leven, dus ook voor ons mensen!
Vogelbescherming Nederland is het Nederlandse deel van BirdLife International.
Vogelbescherming Nederland vindt het belangrijk dat mensen genieten van vogels.
Op www.beleefdelente.nl kun je met webcams elk voorjaar in de nesten kijken van vogels.
Ook bij trekvogels. Zoals de afgelopen jaren bij de ooievaar, de lepelaar, de
boerenzwaluw, de gierzwaluw en de gekraagde roodstaart.
Wil je meer weten over vogels? Op de website van Vogelbescherming Nederland staat
veel informatie over vogels.
Er zijn werkstukmappen en een uitgebreide vogelgids, maar ook spelletjes en kleurplaten:
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/zelf-doen/kleurplaten
Opdracht: maak een vogelmasker
Werkwijze
• Knip het masker uit.
•
• Knip de ogen eruit.
•
• Knip de snavel aan de zijkanten los, maar laat
hem aan de bovenkant vast zitten. Zo is er
ruimte voor je neus.
•
• Maak bij elk oor een gaatje met de perforator en haal er een elastiekje door.
• Kleur je masker in.
• Als het af is, zet je het op.
• Raad eens welke vogel je klasgenoten hebben gemaakt.
• Blijven alle vogels die gemaakt zijn in de klas ook in Nederland? Welke trekken
weg?
• Maak een klassenfoto als iedereen zijn masker op heeft.
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Antwoorden bij de opdrachten
Antwoord bij opdracht kompas
De zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen, dus als een vogel ’s avonds
naar het zuiden vliegt, ziet hij de zon ondergaan bij zijn rechter vleugelpunt.
Opdracht routes

Lijstje bij opdracht gevaren
Gevaren die een trekvogel onderweg tegen kan komen en mogelijke manieren om vogels
tegen die gevaren te beschermen (maar verzin vooral meer oplossingen samen met de
leerlingen!)
Natuurlijke gevaren
Slecht weer zoals
zandstormen,stortregens, onweer, mist
Grote hitte zoals in de woestijn: gevaar
voor uitdroging en uitputting
Roofdieren zoals roofvogels, vossen,
uilen

Mogelijke oplossingen
Schuilen, wachten op beter weer of een
andere route kiezen
’s nachts vliegen

Gevaren door de mens
Jacht

Mogelijke oplossingen
Wettelijke regels ook internationaal
Tegen jacht om voedsel: alternatieve
voeding stimuleren bijv. kippen houden

Soms helpt ’s nachts vliegen
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Hoge gebouwen, windmolens en
hoogspanningskabels
Verdwijnen van goede voedselgebieden
Verdroging door landbouw en
inpoldering
Bebouwing
Versnippering van natuurgebieden
Landbouw met grote akkers
Vervuiling door de landbouw
Vervuiling door industrie
Vervuiling door verkeer

Vervuiling en schade door recreatie
Lawaai (verkeer, recreatie, loslopende
honden)

Niet op bekende vliegroutes plaatsen
Glazen gebouwen voorzien van
vogelsilhouetten en ’s nachts de lampen
uit
Algemeen: natuurbescherming
Grondwaterpeil hoog houden
In Afrika: beter zonne-energie gebruiken
dan stuwdammen aanleggen
Zorgen voor groenstroken binnen de
bebouwing
Verbindingszones tussen
natuurgebieden
Zorgen voor bomen, struiken en kruiden
langs de akkers
Wettelijke regelingen en handhaving.
Wettelijke regelingen en handhaving
Schonere auto’s stimuleren
Beter openbaar vervoer
Goede fietspaden
Regels en bewustwording
Stiltegebieden aanwijzen
Wandelpaden en crosspaden aanleggen
om natuurgebieden heen i.p.v.
erdoorheen
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