
Vorige week was het ook vogeltelweek voor 
scholen. Er namen 245 klassen deel. Op de Vlaamse 
speel- plaatsen gaat de gouden plak naar de kraai. 
Hij wordt gevolgd door de kauw op twee, en de 
houtduif op drie.

Cijfers bestuderen
De resultaten van het vogeltellen zijn nu al gekend. 
Gemiddeld telde men 24 vogels van zeven soorten per 
tuin. Dat is iets meer dan vorig jaar. Andere cijfers kan 
je vinden op de website van Natuurpunt. De cijfers 
worden bestudeerd en onderzoekers zoeken naar 
verschillen. Verschillen tussen provincies, verschillen 
met vorige jaren, verschillen met andere landen … 
Daaruit kunnen ze conclusies trekken. Zo weten ze 
bijvoorbeeld dat er elk jaar minder huismussen zijn. 

Ook al staat het kleine, bruine vogeltje nog steeds op 
één. Voor deze editie is de opvallendste conclusie dat 
de merel verder wegzakt in de top tien. De huismus en 
de merel hebben dus extra hulp nodig. Dat kan door 
nestkastjes te hangen voor de mussen. Merels houden 
dan weer van natuurlijke hagen om in te broeden. 

Vogelmagneet
Het is interessant om na te denken over de inrichting 
van de tuin of de speelplaats. Hoe kan je meer 
vogels lokken? Een voedertafel, een natuurlijke 
haag, misschien een nestkastje, inheemse planten … 
Zo’n twaalf procent van Vlaanderen is tuin. Dat 
is veel plek voor vogels om op bezoek te komen of 
te broeden. Als we met z’n allen aan de vogels in 
de tuin denken, zal de telling er over enkele jaren 
misschien heel anders uitzien! 

Steun de natuur
Natuurpunt is een organisatie die zorgt voor de 
bescherming van kwetsbare en bedreigde natuur. Op 
hun website vind je heel wat informatie over onder 
andere tuinvogels. Natuurpunt werkte ook mee aan 
de bioscoopfilm en de zevendelige documentaire 
Onze natuur. Medewerkers van Natuurpunt toonden 
de filmcrew de mooiste plekjes voor opnames van 
plant- en diersoorten. Het is verrassend hoe wild de 
natuur op sommige plekken in België is!

Goud voor de huismus
Vorig weekend was het Grote Vogelweekend. Jaarlijks vraagt Natuurpunt aan 
de mensen om een kwartier vogels te tellen in hun tuin of vanop het balkon. Dit jaar 
telden meer dan 47.000 vogelliefhebbers mee. De top drie van deze 20ste editie is 
exact hetzelfde als vorig jaar. De derde plaats is voor de vink. Op twee staat de  
koolmees. De gouden medaille gaat naar de huismus.

O n l i n e  n i e u w s b e r i c h t
v a n  3 1  j a n u a r i  2 0 2 3
e e n  p u b l i c a t i e  v a n 
U i t g e v e r i j  S c h o o l s u p p o r t ,  S i n t - N i k l a a s

Binnen
land

Vijf mussen en twee koolmezen smullen van een vetbol.
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Bij vinken zien het mannetje en het vrouwtje er heel anders 
uit. Op deze foto staat links het vrouwtje en rechts het 
mannetje.
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10 concrete tips voor een 
vogelvriendelijke tuin 

1. Een voedertafel met een dakje is ideaal.
2. Voorzie veilige vluchtplekjes.
3. Laat bladafval liggen. Dat is nestmateriaal.
4. Geef vetbollen enkel tijdens de winter.
5. Plant besdragende struiken.
6. Zorg voor drinkwater.
7. Zet de voederplaats niet te dicht bij het raam.
8. Doe je kat een bel aan.
9. Geef geen boter aan vogels.
10. Plaats een nestkast om te broeden.




