Oproep voor deelname aan Nationale Tuinvogeltelling.
Datum : zaterdag 27 of zondag 28 januari
Tijd
: een half uur; ’s morgens vroeg zijn vogels het meest actief, dan kans op meeste vogels.
Plaats : je eigen tuin
Telling : alleen doorgeven wat je in dat half uur écht gezien hebt (overvliegers tellen niet mee).
Telling invoeren via site Vogelbescherming: www.tuinvogeltelling.nl/tuinvogels.
De Natuurgroep zet zich ook dit jaar weer actief in voor deze Tuinvogeltelling, en uiteraard alleen voor Kockengen en
omgeving. We zijn benieuwd welke vogels er in de winter in de Kockengense tuinen verblijven. Jaarlijks doen nu al
veel Kockenezen mee met deze telling. Via Vogelbescherming hebben we (via de postcode) de resultaten van 2017
kunnen achterhalen. De top-3 werd aangevoerd door de Huismus (214 exemplaren), gevolgd door de Spreeuw (135
stuks) en de Merel (74 stuks). Verder in de top 10 de Turkse Tortel (71), Koolmees (63), Meerkoet (63), Kauw (55),
Wilde Eend (53), Pimpelmees (40) en Vink (31). Ook landelijk werd de Huismus het meest geteld.
Verschillende van deze soorten komen wellicht ook in jouw tuin voor, of
misschien nog wel andere ook. Landelijk stonden vorig jaar ook de Kauw, de
Ekster en de Houtduif in de top-10. Hoe meer mensen er meedoen met deze
Tuinvogeltelling, hoe een beter beeld we krijgen van de tuinvogels in de
Kockengense tuinen. Deze gegevens kunnen we dan ook beter vergelijken met
de landelijke aantallen. De telling vertelt ons ook iets over het tuingebruik door
vogels.
pimpelmezen snoepen van vetbollen

Juist in de winter zoeken vogels beschutting en eten in de tuinen. Je maakt een grotere kans op het waarnemen van
tuinvogels als je vetbollen en/of voedersilo’s hebt opgehangen. Maar zelfs als je weinig of zelfs geen vogels gezien
hebt in je tuin, dan is het toch belangrijk om je telling aan Vogelbescherming door te geven. Voor een
representatief beeld zijn ook deze tellingen van belang!
Wat levert het op? De tuinvogeltelling levert een momentopname op van de aantallen vogels die in de Nederlandse
tuinen aanwezig zijn; zowel landelijk, per provincie, per gemeente en ook per dorp, zoals Kockengen. Na de telling
zal de Natuurgroep de resultaten van heel Kockengen via de mail aan je bekend maken.
Doe je ook mee met de Nationale Tuinvogeltelling? Ga dan naar de site van Vogelbescherming
www.tuinvogeltelling.nl/tuinvogels. Daar vind je alle informatie die je nodig hebt.
Foto’s maken!
Maak foto’s van je tuinvogels en zorg dat deze uiterlijk 1 februari bij ons zijn. Wij halen er de beste/leukste uit en
belonen de maker/ster met een passend vogelkado. Inzenden kan per email
tuinvogeltelling@natuurgroepkockengen.nl , of facebook (https://www.facebook.com/NGK.fans/ ).
Echt iedereen kan meedoen, doe mee!

