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Zijn verenkleed
Het lijf van vogels is bedekt met veren. Ze
groeien net als onze haren en vernieuwen
zich minstens één keer per jaar.

Drie soorten veren

=
=
=

Het dons: een laag fijne veertjes vlak op de huid.
De dekveren: die groeien boven de donslaag en
schuiven in elkaar als dakpannen.
De pennen: die bevinden zich op de vleugels en
staart, en zijn daarom groot en hard.

Onder het vergrootglas

Herken hun
veren!
Om te bepalen wat voor vogel het is, kijk
je naar de kleuren en patronen in zijn
verenkleed…

Een zwarte band
rond zijn ogen
Een blauwe kruin
Een gele buik
Blauwe vleugels

Het is een pimpelmees!
…de vorm van de vleug

els,

Waar zijn ze voor bedoeld?
De veren van vogels zijn buigzaam, licht en stevig.
Ze hebben meerdere functies.

Het dons: dit houdt lucht vast
en beschermt hun lijf tegen
zowel kou als hitte.

De dekveren: de vogel maakt ze
waterdicht door er met zijn snavel
vet uit zijn stuitklier op te smeren.

Een afgeronde
vorm, zoals bij de
kievit.

Of een puntige
vorm, zoals bij de
strandloper.
.

De pennen: die
heeft hij nodig om
te vliegen.
Een Europese
bijeneter
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…en de vorm van de staart

Een gevorkte
staart, zoals
bij de
boerenzwaluw.

Een
rechthoekige
staart, zoals
Een puntig
bij de houtduif.
uitgesneden staart,
zoals bij de sijs.

De Vlaamse gaai

De vink

De huismus

De grote bonte
specht

De ijsvogel
De
kraanvogel
De rotsduif

De wilde eend
De
houtduif
De ekster

De rode
patrijs
De groene
specht
e
Vind d
an
v
veer
ogel!
v
deze

De fazant

De zwarte kraai

De bosuil

De Europese
flamingo
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Zijn gezang

= Deis eenfitisuitstekende zanger.

Zijn gezang klinkt heel fluiterig.
Het begint met ‘fietietietietie’.

Getwiet, geﬂuit, gepiep en gekoer; alle
geluiden die vogels maken zijn bedoeld om
met elkaar te communiceren.

Mooie melodietjes
De meeste mannetjes zingen om vrouwtjes aan te
trekken en hun rivalen op afstand te houden. Sommige
vogels herhalen steeds dezelfde melodie, zoals de vink,
terwijl andere, zoals de merel, een heel uitgebreid
repertoire hebben.

koolmees
= Deherhaalt
steeds weer
‘tie-tie-tsoe’
als hij zingt.

Kreten
Vogels slaken kreten om te waarschuwen voor
gevaar. De merel laat alle dieren in het bos weten
dat er wandelaars aankomen met zijn
waarschuwingskreet: ‘tsjik-tsjiktsjik’.

En ‘tok-tok-tok’

= Dekanspreeuw
heel hard zingen. Hij kan

zelfs het getoeter van een auto
of een elektronisch alarm
nadoen!

Spechten zingen niet. Ze laten
hun soortgenoten weten waar
ze zitten door te pikken in Een grote
een paal of holle tak.
bonte specht

Het
strottenhoofd

De syrinx
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Hoe zingen vogels?

Ze kunnen zingen dankzij
een speciaal daarvoor
bedoeld orgaan achter in
hun keel: de syrinx. Het
strottenhoofd laat het
geluid harder of zachter
klinken.

hoort het melodieuze
= Jegezang
van de merel

vroeg in de ochtend of
’s avonds,
wanneer hij hoog in een
boom gaat zitten.

Doe-het-zelfopdracht

Luister hoe de
vogels zingen!
Vogelsoorten zijn te herkennen aan hun gezang
of kreten. Het meest geschikte jaargetijde is de
lente. Je kunt het best ’s ochtends vroeg op pad
gaan of ’s avonds vlak voordat de zon ondergaat.
• Kies een goede plek uit om te luisteren.
Bijvoorbeeld ergens waar vogels hoog kunnen
zitten (bij bomen, palen, daken…) en ver bij het
verkeerslawaai vandaan.
• Ga stilletjes ergens zitten.
Doe je ogen dicht om je goed te kunnen
concentreren. Tel hoeveel verschillende
vogelgeluiden je hoort.
• Probeer een vogel te ontdekken
die aan het zingen is.
Kom voorzichtig dichterbij en observeer hem.

=

E
Je kunt mazelsbruggetje
kkelijker on
het g
door heeztanteg van een vogtehlokuliden hoe
nk
vergelijken
woord
et eent
liedje bijdatet jeb kent of dom
or er een
• De zanglijs edenken.
tonen: ‘Philipter herhaalt op all
• De vink zin ! Philip! Philip!’ » erlei
gt met ve
ritme
lente k: o‘Wmete, t je dat de elel ngteevoel voor
lente komt.’ komt,
»

=
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Uitgelicht

Slimme vogels
Een bijzondere eigenschap van vogels is hun goede geheugen.
Sommige vogels zijn zelfs in staat om nieuwe trucjes te leren!

De trouw van raven

=
=

Zo’n vijf weken lang brengen raven hun jongen
groot in het nest en geven ze hun te eten.
Dan verlaten de jongen het nest om zich aan
te sluiten bij jonge raven uit andere gezinnen.
Ze leven samen en helpen elkaar (en maken
soms ook ruzie!) gedurende twee tot drie jaar.

Bijdehante meesjes

=
=
=
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Na deze periode gaan ze weg bij hun
jeugdtroep, maar ze vergeten hun maatjes
nooit meer: een raaf maakt verschillende
geluiden om te reageren op een bevriende,
vijandige of onbekende raaf!
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