Vogels in de klas

Info over tuinvogels

Broeden
Broedt van eind maart tot in juli. Heeft 2 legsels (soms 3) per broedseizoen, met elk
4-5 eieren. Broedduur: 11-15 dagen. Merels maken hun nesten in heggen, struiken en lage
bomen. De nesten zijn vaak makkelijk te vinden waardoor veel eieren en jongen door
katten en kraaien worden opgegeten. De jongen zitten 12-15 dagen op het nest. Als ze
zijn uitgevlogen, worden ze nog 2-3 weken verzorgd door de ouders. Het liefst maken
ze hun nest in dichte struiken of lage bomen en in klimop.

Leefgebied
Waar grasvelden zijn (hoe klein ook) en bomen en struiken, daar zijn merels. Merels zijn
het meest te vinden in groene buitenwijken en in vochtige bossen met veel ondergroei.

Merel

Voedsel
Het voedsel bestaat uit wormen, insecten, bodemdiertjes, bessen en fruit.

Broeden
Broedt van eind maart tot in juli. Heeft in die periode 1-2 legsels met elk 7-13
eieren. Broedduur: 13-15 dagen. Pimpelmezen broeden behalve in boomholtes
ook graag in nestkasten. De jongen zitten 18-21 dagen op het nest. Als ze zijn
uitgevlogen, worden ze nog zo’n 2-3 weken gevoerd.

Leefgebied
Pimpelmezen komen vooral voor in bosrijke gebieden met veel oude loofbomen. Daar
broeden ze in boomholtes. Ze leven ook veel in dorpen en steden; ze broeden daar vaak
in nestkasten. Pimpelmezen zijn veel te vinden in parken en tuinen, waar zij ook graag
plekken bezoeken waar gevoerd wordt. ‘s Winters komen ze ook voor in rietkragen.

Voedsel
In broedtijd vooral insecten en hun larven (rupsen), spinnen en andere geleedpotigen. In de

Pimpelmees

winter ook veel zaden (o.a. berk, lariks, haagbeuk, Spaanse aak); ze zijn dan veel te vinden
op voedertafels (pinda’s!). ‘s Winters ook in riet, op zoek naar insecten die uit de rietstengels worden gehakt. Foerageert vaak vrij hoog in de boom, op dunne takken en aan twijgen.

Broeden
Broedt vanaf eind april, heeft 1 of 2 legsels per jaar met elk 8-13 (soms 7-15)
eieren. Broedduur 13-15 dagen. Broedt in holle bomen, maar maakt ook graag
gebruik van nestkasten. Jongen zitten 18-21 dagen op het nest. Nadat ze zijn
uitgevlogen, worden de jongen nog 2-3 weken gevoerd.

Leefgebied
Koolmezen komen vooral voor in bosrijke gebieden, maar ook in kleine bosjes, parken
en tuinen, zo lang er voldoende nestgelegenheid en voedsel voorhanden is. Komt overal
in Nederland voor, behalve in grote open gebieden zonder bomen en struiken.

Voedsel

Koolmees

Rupsen, kleine insecten, beukennootjes en andere zaden. Koolmezen zijn ook vaak te
vinden op voedertafels, zeker wanneer pinda’s en zonnebloempitten worden gevoerd.

Onderdeel van lesmateriaal Vogels op het schoolplein. Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en
niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. © Vogelbescherming Nederland

1

Vogels in de klas

Info over tuinvogels

Broeden
Broedt van eind maart tot in augustus. De huismus heeft 2 tot 3 legsels per broedseizoen
met elk 4-6 eieren. Broedduur: 11-12 dagen. Huismussen broeden in een los kolonieverband.
Het nest wordt vooral gemaakt onder dakpannen, in gaten en kieren van gebouwen en in
mussenkasten. Het slordige nest bestaat uit takjes, stro, veertjes en hondenharen.
De jongen zitten zo’n 17 dagen op het nest. Als de jongen uitvliegen, worden ze daarna
nog 1-2 weken gevoerd door de ouders.

Leefgebied
Huismussen stellen prijs op een rommelige menselijke omgeving, met struikgewas, schuren,
weilanden met vee, gemorst graan en zo verder. Talrijkst in dorpen en in oudere buitenwij-

Huismus

ken, met rommelige tuinen. Als er veel hoge bomen staan, verdwijnt de huismus.

Voedsel
Het menu van de huismus bestaat uit zaden, granen, insecten, bloemknoppen, brood,
bessen, pinda’s en vetbollen. In broedtijd voornamelijk insecten.

Broeden
De spreeuw is een van de meest voorkomende broedvogels van Nederland. Broedt van half
april tot in juni. Heeft 1, soms 2 legsels met gewoonlijk 4-6 eieren. Broedduur: 11-13
dagen. Broedt graag met meerdere soortgenoten dicht bij elkaar in de buurt. De jongen zitten 19-24 dagen in het nest. Als ze zijn uitgevlogen, worden ze nog zo’n 4-5 dagen gevoerd.

Leefgebied
Spreeuwen broeden in holtes van bomen, in nestkasten en in gaten en kieren van gebouwen. Het zijn handige overlevers en je komt ze dan ook op veel plaatsen tegen, ook in
dorpen en steden (bijvoorbeeld op stations). Ze zijn dol op grasvelden (van vochtig tot
droog). Daar vinden ze veel voedsel.

Voedsel

Spreeuw

Spreeuwen zijn alleseters, maar ze eten voornamelijk insecten en insectenlarven op
grasvelden. In zomer, herfst en winter eten ze ook veel bessen en fruit, zoals appels.

Broeden
Broedt tussen midden maart en midden juli en kan 2 legsels hebben. Het aantal eieren
varieert van 3 tot 5. Broedduur 10-14 dagen. Vinken zijn geen koloniebroeders. Het nest
is van mos en gras gemaakt, bekleed met dierenhaar en veren. Goed verborgen tegen een
tak of in een diepe struik. De jongen zitten 12-15 dagen op het nest. Na het uitvliegen
blijven ouders en jongen nog 20-35 dagen bij elkaar.

Leefgebied
Komt voor in bossen, parken en tuinen, waar hij zowel een beschutte plaats om te broeden,
als eten kan vinden.

Voedsel
Vinken eten voornamelijk zaden en zachte delen van planten. Vooral in het najaar scharrelen ze in grote groepen op de grond onder beuken naar beukennootjes, en in de tuin eten
ze zaadjes die door andere vogels worden gemorst. Maar in het broedseizoen schakelen

Vink

vinken over op insecten. In insecten zitten meer eiwitten en die zijn noodzakelijk voor de
groei van de jongen en voor de drukke ouders die de jongen constant moeten voeren.
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Broeden

Broedt van april tot in juli. Heeft in die periode 2 legsels, met ieder 5-7 eieren.
Broedduur: 12-15 dagen. Broedt in holen, maar bouwt ook open nesten; laag boven
de grond in een boom, muur of in dichte klimplanten. Het is een slordig nest van
grassen en bladeren. De jongen zitten 13-15 dagen op het nest. Als ze zijn
uitgevlogen, worden ze nog 2-3 weken verzorgd.

Leefgebied
Niet al te jonge bossen, tuinen, parken en landschappen met boompjes en
struikjes. In de winter ook in stadstuinen.

Voedsel

Roodborst

Insecten, spinnetjes en andere kleine diertjes, aangevuld met bessen en zaden.
In de winter ook een vaak geziene gast op voedertafels. Zoekt voedsel hippend
op de grond of vanaf zitplaatsen.

Broeden
Broedt van eind april tot in augustus. Heeft jaarlijks 2, soms 3 legsels met elk
3-6 eieren. Broedduur 11-13 dagen. Het nest wordt zelden hoger dan 2 meter
gemaakt in een heg of struik. De jongen zitten 11-13 dagen op het nest en worden
14-17 dagen na het uitvliegen door de ouders gevoerd.

Leefgebied
Heggenmussen hebben struiken en heggen nodig. Dat kan overal zijn: in bossen,
houtwallen, tuinen, parken en kleinschalige landbouwgebieden. Ze komen bijna
in het hele land voor. Het meest talrijk zijn heggenmussen in steden en dorpen,
vooral in tuinen en parken.

Voedsel

Heggenmus

Op het menu staan insecten, spinnen en andere kleine bodemdiertjes die ze
scharrelend op de grond bij elkaar zoeken. In de winter vullen zij dit aan met
kleine zaden.

Broeden
Broedt vanaf begin april. Heeft 1 legsel met meestal 5-7 eieren. Broedduur:
10-12 dagen. Het nest wordt een in zachte boomsoort uitgehakt, vanaf enkele
meters hoogte aan te treffen. De jongen zitten 20-23 dagen in het nest. Als de
jongen zijn uitgevlogen, worden ze nog max. 10 dagen gevoerd.

Leefgebied
Overal waar bomen zijn: in bos, park of tuin. Loofbossen en gemengde bossen
met een diverse opbouw (jonge en oude bomen, dicht en open bos) zijn favoriet.
Klimt over dikke takken of tegen de stam van een boom op, op zoek naar voedsel
tussen de schors of de bast. Roffelt al vroeg in het voorjaar om zijn territorium
veilig te stellen.

Voedsel
Ze eten in het voorjaar en de zomer insecten. In de wintermaanden dwalen ze rond

Grote bonte specht

op zoek naar voedsel en komen steeds vaker terecht op voedertafels in tuinen.
In naaldbossen eten ze ‘s winters de zaden van kegels van sparren en dennen.
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Broeden
De zanglijster broedt van eind maart tot in juli. Ze kunnen tot 3 legsels per jaar hebben
met elk 3-6 eieren. Broedduur 12-14 dagen. Het nest wordt gemaakt op een slecht
zichtbare plek laag in struiken en bomen. Hoe onopvallender hoe liever het de zanglijster is. Het bestaat uit takjes en vermolmd hout dat bekleed is met mos en/of gras;
vanbinnen glad bepleisterd met modder. De jongen zitten 13-14 dagen op het nest. Na
het uitvliegen worden ze ca. 2 weken gevoerd door de ouders.

Leefgebied
Struikgewas, grasvelden, open plekken in bossen en op paden, dat is waar zanglijsters
hun voedsel zoeken. Dichte, vochtige bossen zijn favoriet.

Voedsel
Het voedsel van de zanglijster bestaat uit regenwormen, insecten, duizendpoten,

Zanglijster

pissebedden en slakken. Foerageert vaak rennend en springend op het gras. De huisjes
van slakken breken ze op vaste plekken open, de ‘smidse’. Eet ook fruit zoals appels
en bessen.

Broeden
Broedt van half april tot in juli. Heeft 2 legsels per jaar, die bestaan uit 5-7 eieren.
Broedduur: 13-15 dagen. Nest bolvormig met veel mos, met aan de zijkant een opening.
Het mannetje maakt meerdere nesten, waarna het vrouwtje uiteindelijk 1 nest uitkiest
om in te broeden. De jongen zitten 15-19 dagen op het nest en worden tot 18 dagen na
uitvliegen nog gevoerd door beide ouders.

Leefgebied
De winterkoning komt in het hele land als broedvogel voor. Overal waar genoeg dekking is om een nest te kunnen bouwen. Als er voldoende groen aanwezig is, komt de
winterkoning voor tot in de centra van grote steden. Ze zoeken hun voedsel in en nabij
struikgewas, meestal op of laag boven de grond.

Voedsel

Winterkoning

Met hun fijne snavel zijn ze gespecialiseerd in het eten van kleine insecten, rupsen,
spinnetjes, larven en ook zaadjes. Ook uit smalle spleten in bijvoorbeeld schors kunnen
ze allerlei eiwitrijk gedierte peuteren.

Broeden
Ze leggen 1-2 keer eieren vanaf april met meestal 6-9 eieren. Boomklevers broeden
vaak in oude spechtennesten, waarvan ze de ingang met modder precies op maat maken. De bodem van het nest wordt bedekt met schilfers dennenschors en dode blaadjes.
Ze broeden ook in nestkasten. Boomklevers broeden vaak meermaals in hetzelfde nest.

Leefgebied
Boomklevers leven graag in oudere bossen met veel verschillende soorten loofbomen.
Ook in parken en tuinen zijn ze te vinden.

Voedsel
Voedsel zoeken boomklevers door nauwkeurig de schors van bomen te inspecteren op

Boomklever

insecten. Ze eten ook zaden en noten; die zetten ze vast tussen de bast van een boom,
of ze houden ze vast in hun poot, en pikken ze dan kapot met hun krachtige snavel.
Vaak te vinden op voedertafels.
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