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week 4 – 25 januari 2021 – tekst niveau AA 

Vogels tellen 
 
Welke vogels zitten er bij jou in de tuin? Heel veel mensen houden dat dit 1 
weekend bij. Ze doen mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Deze 2 
vogeltelling is elk jaar. En je kunt er in heel Nederland aan meedoen.  3 
 
Vogelbescherming 4 
Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek organiseren de vogeltelling. Zo 5 
weten ze hoeveel tuinvogels er zijn. Ze kunnen dan kijken hoe het met de vogels 6 
in Nederland gaat. Zijn er veel minder vogels van een soort? Dan is er misschien 7 
iets met die vogels aan de hand. Die soort moet dan beter beschermd worden. 8 
Vogelbescherming kijkt dan hoe dat het beste kan gebeuren. + 9 
 
In de winter 10 
De vogeltelling wordt jaarlijks gehouden. Dit jaar kun 11 
je op 29, 30 of 31 januari vogels tellen. De telling is 12 
altijd in januari. Dat is de beste tijd om vogels te 13 
tellen. Want in de winter zoeken vogels eten in de 14 
tuin. Het is fijn als dit weekend de zon schijnt. Want 15 
als de zon schijnt, komen er meer vogels 16 
tevoorschijn.  17 
 
Een half uur tellen 18 
Iedereen kan meedoen aan de vogeltelling. Hoe werkt het? Je gaat een half uur 19 
kijken naar vogels in de tuin. Of je kijkt op je balkon. Je telt alleen de vogels die 20 
landen. Vogels die overvliegen tellen niet mee. Je telt hoeveel vogels van één 21 
soort er tegelijk in de tuin zijn. Zie je de ene keer vijf merels en de andere keer 22 
tien? Dan tellen alleen die tien merels. Want anders tel je ze misschien dubbel. 23 
Welke vogels heb je geteld en hoeveel? Dat laat je weten aan 24 
Vogelbescherming.  25 
 
Weer de huismus? 26 
Vorig jaar werd de huismus het meest 27 
gezien. Daarna werden de koolmees 28 
en de pimpelmees het meest geteld. 29 
Ook de kauw en de merel zaten vaak 30 
in de tuin. Zal de huismus dit jaar 31 
weer de winnaar zijn?  32 
 
Bron: vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling, jeugdjournaal.nl  
 
 
 
 
 

 

Zijn er veel minder vogels van een soort? 

de soort = de dieren of dingen die bij elkaar horen 

 

Die soort moet dan beter beschermd worden. 

beschermen = ervoor zorgen dat het goed blijft gaan met iets 

 

 

 

Vorig jaar was de huismus de winnaar  

Ga jij dit weekend ook 
vogels tellen? 
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