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Opvallend rood ‘broekje’. Houdt
van bomen in de tuin. Mannetje
heeft rood vlekje op de kop. Eet
graag nootjes en zaden.

PIMPELMEES 10,5 - 12 cm
Hangt graag aan vetbollen en pindanetje.
Gele buik, blauw petje en zwarte oogstreep.

RINGMUS 12,5 - 14 cm
Lijkt op huismus, maar heeft
bruin kopje, opvallende
zwarte vlek op wang en
witte halsband. Vrouwtjes
verschillen niet. Houdt van
zaden.

KOOLMEES 13,5 - 15 cm
Vaak op voedertafel op zoek naar pinda’s
en zonnebloempitten. Heeft een zwart
kopje en ‘das’. Bij het mannetje is deze
breder en langer. Niet schuw.

BOOMKLEVER 12 - 14,5 cm
Klimt zowel omhoog als omlaag over
een boomstam, vaak oudere, hoge
loofbomen. Eet graag insecten, zaden
en noten.

WINTERKONING 9 - 10,5 cm
Zenuwachtig vogeltje met
opstaande staart.
Eet insecten, larven en
spinnen dicht bij de grond.

STAARTMEES 13-15 cm
Wit-roze bolletje met lange staart.
Brengt korte bezoekjes in de tuin.
Zoekt in groep naar zaden of insectjes
en zit vaak op een vetbol.

HUISMUS 14 - 16 cm
Lichtbruin met opvallende streep
achter het oog. Vaak in groep
samen met mannetjes.

HEGGENMUS 13 - 14,5 cm
Onopvallend rondscharrelend op de grond
of in hagen en struiken op zoek naar zaden,
spinnen en andere bodemdiertjes. Dit is geen
mus; hij heeft een grijs kopje, spitse snavel en
is nooit in groep.

HUISMUS 14 - 16 cm
Korte dikke snavel, zwart rond oog
maar bleke wang. Tsjilpend in
groepjes, eet vooral zaden.

KEEP 14 - 16 cm
Oranje borst en witte buik.
Meestal op de grond, op zoek
naar zaden. Vaak in groep en in
gezelschap van vinken.

VINK 14 - 16 cm
Twee witte vleugelstrepen met grijzig
kopje. Kruinveertjes vaak opgericht.
Schuifelt kort over de grond op zoek
naar beukennootjes of zaden die
andere vogels lieten vallen.

GROENLING 14 - 16 cm
Korte dikke snavel. Geel in
vleugel en staart. Vaak in
groepjes in dichte struiken.
Houdt van zonnebloempitten.

MEREL 23,5 - 29 cm
Bruin verenkleed, kleur op de
borst kan variëren. Zitten vaak
andere merels achterna.

VINK 14 - 16 cm
Minder opvallend dan het mannetje.
Wordt vaak verward met vrouwtje
huismus, maar heeft ook 2 witte
vleugstrepen.

SPREEUW 19 - 22 cm
Stapt fier en zit graag in groep.
Witte spikkels op de buik die
verdwijnen in de zomer. Verlekkerd op
insecten, bessen en appels.

ZANGLIJSTER 20 - 22 cm
Schuw, meestal kortstondig op de
voederplaats. Verzot op slakken, slaat
slakkenhuisjes kapot op stenen en tegels.

ROODBORST 12,5 - 14 cm
Meestal alleen, kan fel uithalen naar
andere vogels. Eet graag insecten,
spinnen en andere kleine diertjes.
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SIJS 11 - 12,5 cm
Klein, geelgroen met kort
gevorkt staartje. Graag in els
of berk en vaak in groepjes.
Minder op de grond. Is verzot
op elzenzaad.

MEREL 23,5 - 29 cm
Zwart verenkleed, oranje snavel
en oogrand. Eet graag fruit en
bessen. Hupt met beide poten
tegelijk.
GAAI 32 - 35 cm
Opvallende blauwe vlek in vleugel.
Golvende vlucht. Luide, hese schreeuw.
Verzot op eikels en beukennootjes.

ZWARTE KRAAI 44 - 51 cm
Grote, intelligente vogel met forse snavel.
Alleseter met rauwe roep ‘kraaaa-kraaaa’.
Ruimen de natuur op door kadavers te eten.
EKSTER 40 - 51 cm
Nieuwsgierige alleseter met lange
glanzende staart. Luidt vaak als eerste
alarm bij gevaar (huiskat, roofvogel, vos).
KAUW 30 - 34 cm
Lijkt op kraai, maar kleiner met
grijze nek en witblauwe ogen.
Erg sociaal, vaak in groep.
Zoekt op de grond naar voedsel.

TURKSE TORTEL 29 - 33 cm
Vrij kleine duif met zwart nekbandje.
Zeer algemeen. Zoekt als koppel of in
groep naar zaden en fruit.

HOUTDUIF 38 - 43 cm
Grootste duif met witte vlek in de nek en witte
streep in de vleugels. Zoekt op de grond naar
zaden of etensresten.

De Vogeltelweek voor Scholen kadert binnen Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt, een grootschalig burgeronderzoek naar de toestand van onze tuinvogels.
Scholen die meetellen, dragen daaraan bij. Iets om trots op te zijn! Bovendien is het een uitstekende kans om een week lang rond vogels te werken in de klas.

