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Het leren herkennen van erf- en tuinvogels aan geluid en uiterlijk

Beste erf- en tuineigenaren en andere liefhebbers van erf- en tuinvogels,
We hebben in het erfvogelproject een manier bedacht waarop je thuis in je luie stoel de
vogels op je erf of in je tuin kunt leren herkennen aan het geluid en aan uiterlijke
kenmerken.

Het leren herkennen van vogels is belangrijk voor het erfvogelproject. We willen immers
weten hoeveel erfvogels er nu voorkomen en of de maatregelen die we nemen effect
hebben.

Maar het is vooral ook heel erg leuk. En in tuinen kom je dezelfde soorten tegen als op de
erven, alleen wat minder. Dus het leren herkennen van de vogels is voor iedere
vogelliefhebber leuk.
Als je vogels leert kennen ga je ze letterlijk buiten ook meer zien en horen. Wat je niet
weet, dat zie je niet. Ben je niet overtuigd? Kijk maar eens naar dit filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4.
Hieronder leg ik uit hoe je thuis kunt gaan oefenen.

Nu is de goede tijd om te oefenen
In het voorjaar hoor je het meest. Maar dan zingen er zoveel vogels tegelijk, dat het lastig
is om geluiden te leren. In deze tijd zingen vogels nauwelijks, maar ze roepen wel:
kramsvogel, koperwiek, winterkoning, heggenmus, ringmus, huismus, sijsjes, keep,
merel, koolmees, staartmees, pimpelmees, roodborstje, kauw, grote bonte specht en
ekster. Omdat ze niet zo veel roepen, kun je de soorten goed onderscheiden. En af en toe
zingt er ook eentje. Welke? Dat kun je zelf gaan uitvinden.
Het oefenmateriaal
We hebben geluidstracks en afbeeldingen verzameld van alle erfvogels. Om het leren
makkelijker te maken, hebben we een korte beschrijving gemaakt van de roep en zang
en van uiterlijke kenmerken van elke soort. Soorten die in uiterlijk en gedrag bij elkaar
horen staan bij elkaar.
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Het gaat om de volgende bestanden.
Uiterlijke kenmerken
1. Een overzicht ‘Erfvogelsoorten beschrijving uiterlijke kenmerken’ met een
beschrijvingen van de belangrijkste uiterlijke kenmerken. Met aanvullend korte
informatie over zang en roep.
2. Een overzicht ‘Erfvogelsoorten uiterlijke kenmerken’ met afbeeldingen van de
soorten en een aanduiding met pijltjes van de belangrijkste kenmerken. De
indeling is vrijwel gelijk aan die in de beschrijvingen. Er zijn twee versies: eentje
zonder de namen van de soorten erbij, u moet immers oefenen, en eentje met de
namen. Deze twee bestanden zijn te groot om te mailen en krijgt u dus via We
transfer.
Roep en zang
3. Een overzicht ‘Erfvogelsoorten beschrijving geluiden’ met beschrijvingen van de
roep en de zang van de vogels.
4. Geluidstracks van alle soorten. Meestal bevat de track eerst een of meer
kenmerkende roepen van de soort, en daarna de zang. Sommige vogels roepen
alleen, zoals de uilen, dus dan staat er alleen de roep op de track. Van een enkele
soort hebben we alleen de zang beschikbaar. In de beschrijvingen (zie 3) en in de
bestandsnaam van de track staat of er roep, zang of beide op de track staat. De
bestanden zijn ‘anoniem’ gemaakt. U moet immers oefenen. Door het nummer
van het bestand kunt u nagaan om welke soort het gaat. Daarvoor heeft u nodig:
5. Een ‘sleutelbestand’, om te kunnen zien bij welke soort de track hoort. De sleutel
bevat twee bladen. In het eerste blad staan de soorten in de volgorde van de
nummers van de tracks, zodat je snel kunt zien of je de soort goed had geraden.
In het tweede blad staan de soorten op alfabet, zodat je snel de juiste track er bij
kunt zoeken.
De bestanden om geluiden te oefenen krijgt u toegestuurd met We transfer.
Hoe kun je het beste oefenen?

Geluid
Klik gewoon op een geluidsbestand (met extensie mp3, m4a) en luister of je de soort
herkent. De soort schrijf je op. Als je het niet weet pak je de beschrijvingen van de
geluiden erbij en kijk je of je er dan wel uitkomt. Daarna controleer je je zelf door in de
sleutel te kijken.
Uiterlijk
Open het powerpoint bestand met de afbeeldingen zonder naam erbij, en kijk of je de
soort herkent. Met het andere bestand controleer je of je het goed hebt.
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Algemeen
Het is net als rijtjes leren: in één keer in een paar uur alles uit het hoofd leren werkt niet.
Een week later ben je het meeste weer vergeten. Het is veel efficiënter om elke keer een
uurtje te oefenen. Bijvoorbeeld elke week. Dan voorkom je ook dat je uit je hoofd weet
dat bestandnummer 1 de vink is.
En ga naar buiten! Je kunt nu bijna twintig soorten horen.
Samen oefenen
Nog beter is om met zijn tweeën te oefenen. Eén van de twee oefent, de ander noemt de
antwoorden met behulp van de sleutel. En laat de oefenaar rustig een paar keer mis
gokken natuurlijk. Niet na één fout antwoord gelijk het goede antwoord geven. Laat de
ander maar even zweten. Dan leer je het snelst.
Misschien hebben jullie nog betere ideeën om te oefenen. Laat het horen!
Vragen?
Ik zou het leuk vinden als jullie laten weten of het werkt, zo niet waarom niet en welke
soorten je het moeilijkst vindt. En laat het weten als je vragen hebt..
Succes!

Jaap Graveland
06 53579285
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