
Module 3 – vogels tellen
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NVWK geeft de erven vleugels



Indeling van de avond
• Even voorstellen
• Erfvogels tellen met tuintelling.nl
pauze
• Je erf toevoegen
• Geluidenquiz
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Even voorstellen….
• Werkzaam bij Sovon Vogelonderzoek Nederland
• Lievelingssoort: kleine zwaan
Over Sovon
Dé organisatie die op landelijke schaal vogels monitort en onderzoekt met behulp van meer dan 9000 gedreven vrijwilligers. Al meer dan 40 jaar.
Vereniging, non-profit, 65 medewerkers, monitoring, onderzoek & advies, onafhankelijk en objectief, ten behoeve van beleid & beheer, vogelaars!
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Wat is (broed)vogels téllen?
• In een afgebakend gebied
• Telkens hetzelfde doen
• Letten op broedgedrag 
(nestbouw, alarmerende vogels, piepende jongen)
• Aanwezigheid / afwezigheid (0)
• Vaststellen verspreiding, aantallen en aantalsverloop
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Vogels tellen op het erf
• Periode eind maart t/m begin juni
• Om de week een weeklijst
• minimaal halfuur uur per week kijken
• Doorkruis de verschillende ‘habitats’
• Houd het maximaal waargenomen

aantal per soort bij
• Tel bij voorkeur ‘s morgen vroeg
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Ringmussen - Albert de Jong



Niet iedere vogel broedt in dezelfde tijd (2)
vroege broeders 

middenbroeders feb mrt apr mei jun jul aug
late broeders

boomkruiper
bosuil
ekster
fazant
grote bonte specht
heggenmus
holenduif
kerkuil
koolmees
gaai
wilde eend 
winterkoning
merel
zanglijster
huismus
kauw
roodborst
spreeuw
torenvalk
vink
groenling
houtduif
ringmus
sperwer
tjiftjaf
witte kwikstaart
meerkoet
boomvalk
gekraagde roodstaart
kneu
putter
waterhoen
braamsluiper
zwartkop
grasmus
tuinfluiter
zwarte roodstaart
boerenzwaluw
huiszwaluw
spotvogel
gierzwaluw 6



Vroege broeders
vroege broeders 

middenbroeders feb mrt apr mei jun jul aug
late broeders

boomkruiper
bosuil
ekster
fazant
grote bonte specht
heggenmus
holenduif
kerkuil
koolmees
gaai
wilde eend 
winterkoning
merel
zanglijster

Kerkuil – Harvey van Diek
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Middenbroeders
huismus
kauw
roodborst
spreeuw
torenvalk
vink
groenling
houtduif
ringmus
sperwer
tjiftjaf
witte kwikstaart
meerkoet
boomvalk
gekraagde roodstaart
kneu
putter
waterhoen
braamsluiper
zwartkop
grasmus
tuinfluiter
zwarte roodstaart

Spreeuw – Jouke Altenburg

vroege broeders 
middenbroeders feb mrt apr mei jun jul aug

late broeders
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Late broeders
vroege broeders 

middenbroeders feb mrt apr mei jun jul aug
late broeders

boerenzwaluw
huiszwaluw
spotvogel
gierzwaluw

Boerenzwaluw– Harvey van Diek
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Erfvogels tellen via tuintelling.nl
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Tuintelling.nl
• Gelanceerd op 22 maart 2015
• Doelen: 

• zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren om gericht te kijken naar en te genieten van de natuur in de tuin door waarnemingen door te geven.
• deelnemers uitdagen hun tuin zo natuurvriendelijk mogelijk in te richten.

• Samenwerking van 7 organisaties:
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Tuintelling.nl
• Naar Brits voorbeeld (Garden Bird Watch) 
• Al meer dan 3600 deelnemers!
• Winnaar Natuurprijs 2015 van Nationaal Groenfonds (21 mei 2015)
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Hoe werkt het?
• Een online rondleiding dan maar….
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Pauze!
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Geluiden leren kennen
• Meeste broedvogels zie je niet, hoor je wel!
• Geluiden leren met ezelsbruggetjes
• Alle begin is moeilijk, maar met oefenen gaat het steeds beter.
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Verwarrende soorten
Let op!Bij het leren herkennen van vogels speelt ook:
•gedrag
•biotoopvoorkeur 
•positie van de vogel of zangpost 
•tijd van de dag 
•tijd van het jaar
Probeer het geluid anders op te nemen met een Smartphone of met uw fotocamera.
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Nog even wat geluiden opfrissen..
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Sovon Vogelonderzoek Nederland

• Turkse tortel: 3 lettergrepen(1,2,3), helder. Zelden in bos.
• Holenduif: herhalend ‘hoe….hoe…..hoe’.
• Houtduif: schor enigszins raspend 5 lettergrepen (1,2,3…4,5 of “mijn op-oe 

is dood”)

Turkse Tortel vs Holenduif en Houtduif

In  de powerpoint versie die we tijdens de cursus gebruiken laten we ook het geluid horen van elke soort. 



Sovon Vogelonderzoek Nederland

Zoek de verschillen



Sovon Vogelonderzoek Nederland

• Heggenmus: kort, redelijk ingetogen, vaker iets hoger in bomen. 
• Winterkoninkje: met rateltje, explosief & keihard! 

Heggenmus vs Winterkoning

Track: 14 & 15

In  de powerpoint versie die we tijdens de cursus gebruiken laten we ook het geluid horen van elke soort. 



Sovon Vogelonderzoek Nederland

Zoek de verschillen



Sovon Vogelonderzoek Nederland

• Erf in polder, track 52
• Dorpje, track 54

Biotoopfragmenten
Elk geluidsfragment komt 1x langs, noteer alle soorten die u hoort

In  de powerpoint versie die we tijdens de cursus gebruiken laten we ook het geluid horen van elke soort. 



Sovon Vogelonderzoek Nederland

Erf in polder: (9)
•Groenling
•Putter
•Houtduif
•Zwartkop
•Roodborst
•Fazant
•Winterkoning
•Kneu
•Brandgans

Dorpje: (10)
Spreeuw
Houtduif
Turkse TortelHuismus
MerelKauwRoodborstZwarte KraaiGruttoWilde Eend

De uitslag:
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Dit is een erf dat we voor het project hebben gezocht. De luidsprekersymbolen geven de plaatsen aan van 
zingende vogels van in totaal tien soorten. Die laten we tijdens de cursus horen ter illustratie van een 
telling. 



Vanuit de luie stoel…thuisinhetveld.sovon.nl
natuurlijk leuk en leerzaam. 
Maar je leert het nergens beter en sneller dan… buiten!

Thuisinhetveld is een site van Sovon waar je kunt oefenen met geluiden. Het kan zijn dat 
je last hebt van een bug in verband met het gebruik van silverlight. Een aantal gebruikers 
vindt het ook niet zo gebruikersvriendelijk. Graag horen we jouw mening. Voor 
erfeigenaren en andere belangstellenden in de Krimpenerwaard hebben we ook speciaal 
oefenmateriaal gemaakt met de roep en de zang van de erf- en tuinvogelsoorten in de 
Krimpenerwaard. Als je dat wilt gebruiken, stuur dan een mail naar erfvogels@nvwk.nl



Samenvatting
• Broedvogels tellen: 

> focus gedrag
> leer geluiden kennen
> let op broedperiode per soort 
> maak bij twijfel een foto of neem het geluid op

• Voer je weektelling in via tuintelling.nl
• Word een echte erfvogelkenner! 
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