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Welke vogels komen in jouw vogelhuisje broeden?

Opdracht 1: Lees de onderstaande tekst goed door en plaats de onderstaande woorden op de juiste plaats
in de tekst.

koolmees/ holenbroeder/ spreeuw/ bodembroeder/
ringmus en huismus/ gekraagde roodstaart

Opdracht 2: Onderstreep in de onderstaande tekst het voedsel van de vogels met een rode pen en
de broedtijden met een groene pen.

1.

Op basis van waar de vogels een nest bouwen, kunnen ze in twee groepen worden gedeeld:

___________________maken hun nestje gewoon op de grond. Deze nesten zijn meestal zeer goed
verstopt. Daarnaast hebben deze eieren meestal een goede schutkleur. Veel hoendervogels leggen
hun eieren op de grond. Bij de zangvogels is dat de leeuwerik en bij de roofvogels is dat bijvoorbeeld
de havik.
___________________zijn vogels die hun nestje in hole bomen of andere beschikbare holletjes bouwen. Als deze niet in voldoende mate beschikbaar zijn kun je de vogels een nest mogelijkheid geven
door een nestkastje op te hangen. Tot deze vogelsoorten horen bijvoorbeeld:

De____________________________
Je herkent hem aan zijn zwarten kop met witten wangen. Het onderlijf
is geel met over de borst een zwarte streep. Deze streep is bij mannetjes
en vrouwtjes verschillend. Mannetjes hebben een ﬂinke brede zwarte
stropdas, bij de vrouwtjes is dat slechts een dun sjaaltje. De kleuren van
de jonge vogels zijn minder opvallend. Deze vogel is vooral te vinden op
plekken met veel bomen en struiken. Hun voedsel bestaat uit insecten,
kleine rupsen en spinnen, en ze eten ook graag zaden en bessen. Deze
vogel bouwt een zacht en ﬁjn nest van mos en wol en legt ongeveer 8 – 10 witte eieren. De eieren
herken je aan de rode vlekken. De jongen komen na 11 – 17 dagen uit het ei. Na ongeveer 16 dagen
verlaten ze het nest.
De spreeuw heeft een prachtig grijszwart verenkleed, dat groen en violet kan glinsteren. Hij kan ook witte spikkels op zijn veren hebben. In de
loop van de zomer verdwijnen de glinsterende kleuren. Zijn veren worden zwart. Ze komen in tuinen en in plantsoenen van een stad voor, maar
ook in bosgebieden ver van mensen. Het voedsel van spreeuwen bestaat
uit insecten, slakken, wormen, en bessen. Ze zoeken hun voedsel meestal
op de grond. Op bemost stuifzand keren ze het mos om op zoek naar voedsel. In april of mei legt het vrouwtje 4 tot 6 eieren. Beide ouders broeden afwisselend. ´s Nachts broedt
alleen het vrouwtje. De jongen komen na 11 tot 12 dagen uit het ei. Ze worden dan nog 3 weken lang
in het nest verzorgd.
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Het hoofd en de rug van de ring- en huismus is bruin met donkere lengte
strepen. De wangen zijn wit met een zwarte vlek. De onderkant van het
lijfje is licht. Je ziet een witte streep op de vleugels als ze vliegen. De
huismus, ook wel gewoon mus genoemd, is dikker dan de ringmus. Ze
leven in gebieden met veel bomen, maar komen ook in akkers en tuinderijen met groenten en fruit voor. Ze eten bijna alles, maar ze hebben een
voorkeur voor zaden. Huis- en ringmussen bouwen een groot nest van
stro, gras en veren. Het vrouwtje legt hier 6 tot 7 eieren in. Deze worden 12 tot 14 dagen gebroed.
Na ongeveer twee weken verlaten de jongen het nest.

De _______________________
Het vrouwtje heeft grijsbruinen kleuren. Het mannetje is veel opvallender. Zijn borst is roodbruin en zijn rug is blauwgrijs gekleurd. Hij is
ook goed te herkennen aan zijn zwarte keel en wangen en zijn witte voorhoofd. Hij houdt van bossen met open plekken, oude bomen, graslanden
of heiden moeten elkaar afwisselen. Hij eet insecten en bij gelegenheid
ook bessen. Het is een levendige vogel, hij beweegt vaak met zijn staart
en maakt daarbij knikkende bewegingen. Het nest wordt van gras, bladeren en mos gemaakt. Het
vrouwtje legt 5 tot 7 blauwgroene eieren. Deze worden 12 tot 14 dagen gebroed. De jongen verlaten na ongeveer 2 weken het nest.

2.
2. Raadsel opgelet!
1.
2.

3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koolmeesjes en andere holenbroeders nestelen zich graag in jouw ….
Op …keren spreeuwen het mos om opzoek naar insecten.
Bij welk vogelsoort broedt ´s nachts het vrouwtje?
Wat is het belangrijkste voedsel van de hierboven beschreven vogels?
De eieren van bodembroeders zijn vaak beschermd door een …
Welke vogel houdt van bossen met open plekken?

Oplossing:_________________________
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Veel trekvogels vliegen in de herfst naar:

