VOGELZOEKKAART HERFST

Vogels die in de herfst in de
tuin te vinden zijn

Vogels die vanaf de herfst
Nederland komen bezoeken

Heggenmus

Dit vogeltje valt niet graag op. Zoals de naam al
doet vermoeden verstopt ie zich het liefst in heggen
en struiken. De heggenmus blijft in de herfst lekker
in Nederland en er komen zelfs heggenmussen op
bezoek uit Scandinavië en Noord-Duitsland.

Pestvogel

Turkse tortel
Na 1950 is deze duif vanuit
de Balkan naar Nederland
gekomen. Turkse tortels
zijn bijna altijd met z’n
tweeën. In de herfst trekken
ze niet weg maar blijven ze
gewoon in ons land.

De naam van deze vogel is bedacht in de
Middeleeuwen. Men dacht toen dat deze vogel
de pest meenam en verspreidde. Ze komen in
het najaar bij ons langs vanuit Noord-Rusland
en Scandinavië, op zoek naar besjes.

Boomklever

Sijs
Deze vogeltjes kwetteren
voortdurend. Je kan ze vaak vinden
in elzen of berken. Ze leven vooral in
Noord- en Oost-Europa. Maar als het
voedselaanbod daar vermindert in
de herfst, komen ze naar Nederland
om hier te overwinteren of door te
trekken naar Zuid-Europa.

Dit vogeltje is de enige vogel
die met evenveel gemak zowel
omhoog als omlaag kan klimmen op een boom. Ze
Keep
blijven het hele jaar in hun territorium, dus in de
Deze vogeltjes zijn dol
winter blijven ze ook gewoon in Nederland.
op beukennootjes, je
vindt ze daarom vaak
Roodborst
in beukenbossen. In
Deze vogeltjes zingen het hele jaar
de winter vind je grote
door. In de herfst verandert de zang,
Spreeuw
getalen Scandinavische
van mannetjes én vrouwtjes, naar
Zie jij een grote zwarte
kepen in Nederland, op
een ‘herfstzang’ die melancholieker
wolk op en neer golven
zoek naar eten.
klinkt. Hiermee markeren ze het
in de lucht? Dat zou zomaar
winterterritorium.
een zwerm spreeuwen
Winterkoning
kunnen zijn! Spreeuwen
verplaatsen zich in de herfst
Het klinkt raar maar de
Kramsvogel
in grote groepen. Vogels
winterkoning houdt helemaal niet
Kramsvogels
komen in
die in Nederland broeden
van een koude winter. Toch blijven
de winter massaal naar
vertrekken naar het zuiden
ze gewoon in Nederland. Ze
Nederland vanuit Noorden spreeuwen uit het
kruipen in de winter dicht tegen
en Oost-Europa om onze
noorden komen juist naar
elkaar aan om warm te blijven.
bessenstruiken
te plunderen.
Nederland.
Soms wel met 20 vogels bij elkaar.

