WINTERKONING 9 - 10,5 cm

Tel de VOGELS in je TUIN

snel, zenuwachtig vogeltje met
opstaande staart

ZWARTE MEES 10 - 11,5 cm

KUIFMEES 10,5 - 12 cm

donker, opvallende witte vlek
op achterhoofd

kleine bruine mees met
opvallende kuif, bewoont
naaldbos

SIJS 11 - 12,5 cm

kleine vinkensoort met lichte,
gestreepte borst en
zwart en geel in de vleugel

PIMPELMEES 10,5 - 12 cm
blauw kapje, zwarte oogstreep

ROODBORST 12,5 - 14 cm

HEGGENMUS 13 - 14,5 cm

rode borst, bruine rug, agressief

bruin gestreepte borst, grijze kop,
onopvallend rondscharrelend op de grond

RINGMUS 12,5 - 14 cm

korte dikke snavel,
opvallende zwarte vlek op wang

GROENLING 14 - 16 cm

korte dikke snavel, geelgroen,
meestal in groep

BOOMKLEVER 12 - 14,5 cm

halsloos silhouet met dikke kop en lange
snavel, klimt schokkerig

pink pink
KEEP 14 - 16 cm

KOOLMEES 13,5 - 15 cm

korte dikke snavel,
grijsbruin in groep

grootte van een mus,
veel wit in vleugel

ZANGLIJSTER 20 - 22 cm

gele romp, opvallend witte wang

KA

HUISMUS 14 - 16 cm

in de vlucht opvallende witte vlek
boven de staart, oranjegele snavel

VINK 14 - 16 cm

warm bruine rug en kop,
borst wit met vlekken

SPREEUW 19 - 22 cm

zwart met gespikkelde borst,
vaak in groep

MEREL (man) 23,5 - 29 cm
MEREL (vrouw) 23,5 - 29 cm

zwart met gele of bruine bek

bruin met oranje of bruine snavel,
borst is bruingrijs en nooit wit

GAAI 32 - 35 cm
EKSTER 40 - 51 cm

zwarte kop en hals, veel wit op
borst en vleugel, lange staart

WWW.VOGELWEEKEND.BE

grootte van een duif, lichtbruin
met blauw in vleugel

Op 27 en 28 januari vraagt Natuurpunt je om de vogels te tellen in je eigen tuin.
Alle info vind je op www.vogelweekend.be

Een warme hap in de koude winter.
Bij Tom&Co zorgen we ervoor dat de thuisblijvers onder de vogels altijd genoeg te
eten hebben in de winter. Kom snel naar één van onze winkels!

