Lepelaar

Brandgans

De vogeltrek is een van
de indrukwekkendste
natuurverschijnselen op aarde.
Elk jaar trekken miljarden vogels
van hun overwinterings- naar
hun broedgebieden.
En weer terug.

Drieteenstrandlopers
zie je vaak op het
strand voor de
Een scholekster
golven uit rennen.
die zijn snavel niet
gebruikt, heeft na
een jaar een drie keer
langere snavel.
NP DUINEN VAN TEXEL

De tapuit leeft
op de grond en
broedt vaak in
een konijnenhol.

NP SCHIERMONNIKOOG

NP LAUWERSMEER

WADDENZEE
WERELDERFGOED

Mannelijke kemphanen
houden schijngevechten om
de gunst van de vrouwtjes.

Bruine Kiekendief

Mysterieus richtingsgevoel
We weten dat trekvogels de zon, maan en sterren vaak gebruiken om zich te oriënteren en dat veel vogels een soort ingebouwd kompas hebben. Maar verder blijft
het feilloze richtingsgevoel van vogels nog raadselachtig. Sommige vogels leren
het van hun ouders. Brandganzen vliegen samen met hun jongen van Siberië naar
Nederland en blijven in de winter als gezin bij elkaar. Maar bij lepelaars gaan
de volwassen vogels vaak vooruit en vertrekken de jongen pas later. Die vinden
dus zelf hun weg. Bruine kiekendieven uit Zweden en Nederland
overwinteren in hetzelfde gebied in Afrika, maar komen elkaar
onderweg nooit tegen.
Zweedse kiekendieven vliegen namelijk aan de oostkant langs
de Pyreneeën, terwijl de Nederlandse kiekendieven langs de westkant
gaan. En het richtingsgevoel van de grutto is zo precies, dat hij vanuit
Afrika elk jaar weer zijn vaste weiland in Nederland terugvindt!

Grutto

Visdief

Visarenden zijn
doortrekkers.
In NLDelta zie je
ze de hele zomer,
want daar
broeden ze
sinds 2016.

NP NIEUW LAND

Veilige wegrestaurants
Als je zo ver reist als trekvogels,
moet je onderweg op veilige
plekken uit kunnen rusten en
eten. Dat geeft energie voor de
volgende etappe. Elk voor- en
najaar maken miljoenen doortrekkers een tussenstop in
Nederland. De waterrijke natuurgebieden hier zijn voor hen fijne,
veilige wegrestaurants. Daarmee
is Nederland een echte trekvogelhotspot.
Bontbekplevieren die vanuit
de poolgebieden komen, tanken
graag bij in het Waddengebied
of de Delta voordat ze verder
vliegen naar Afrika.

De snor klinkt als
een snorrend wieltje.
Je vindt hem in
uitgestrekte rietvelden.

NLDELTA

NP OOSTERSCHELDE

De strandplevier is
een zeldzame broedvogel
die je vooral vindt
in kustgebieden.

In Nederland zit je op de eerste rij.

En een groot deel van de
Nederlandse kluten verzamelt
zich op het Friese wad waar ze
zich vol eten voordat ze aan
hun lange tocht beginnen.
Ook elders langs de trekroute
zijn er plekken waar trekvogels
op krachten kunnen komen.
Zo maken smienten op hun reis
vanuit het hoge noorden eerst
een tussenstop zodat ze rustig
kunnen ruien.
In een nieuw verenpak vliegen
ze daarna verder naar ons land
waar ze overwinteren, vaak met

duizenden bij elkaar. Visdieven
volgen tijdens hun trektocht
de Afrikaanse kust, maar bij
riviermondingen vliegen ze juist
een stukje landinwaarts om vis
te vangen en uit te rusten.
Het is dus enorm belangrijk
om onze nationale parken en
andere natuurgebieden waar
vogels kunnen bijtanken
te beschermen.

Bontbekplevier

Kluut

De routes van de trekvogels lopen vooral langs de kust
van continenten, want daar kunnen ze veel voedsel vinden.
Eén hoofdroute loopt langs de westkust van Afrika en Europa en
dus ook langs de Nederlandse kust. Sommige vogels leggen maar een
klein stukje af langs deze route, maar er zijn ook vogels die helemaal
van boven de Noordelijke poolcirkel naar Antarctica vliegen in de herfst.
In het voorjaar gaan ze langs dezelfde route weer terug. In Nederland zit je
op de eerste rij om de vogeltrek mee te maken. Dat komt omdat trekvogels
hier volop voedsel en rust vinden. Er komen hier elk jaar tientallen miljoen
vogels langs - ruim 300 verschillende soorten. Je kunt ze bijvoorbeeld
zien in Nationaal Park Schiermonnikoog, Nationaal Park Lauwersmeer,
Nationaal Park Duinen van Texel, Waddenzee Werelderfgoed,
Nationaal Park Nieuw Land, Nationaal Park Oosterschelde en in NLDelta.
Op deze poster lees je wat voor bijzondere prestatie ze maar liefst
twee keer per jaar leveren!

Smient

Boerenzwaluw

Reizen vol gevaren
Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar kleine vogeltjes (van soms nog geen 20 gram) zoals
de boerenzwaluw, blauwborst en nachtegaal moeten op hun trektocht naar het zuiden de
Sahara oversteken. Omdat er in de woestijn geen voedsel of water is, vliegen ze er in één ruk
overheen. Tweeduizend kilometer! Een fikse tegenwind of zandstorm kan levensgevaarlijk zijn.
Door klimaatverandering wordt de trektocht over de woestijn, en dus ook de afstand die ze
moeten vliegen zonder bijtanken, steeds langer. En of dit nog niet spannend genoeg is, wordt
er in Zuid-Europa en Noord-Afrika ook nog eens veel gejaagd op kleine vogels.

Wil je de
trekvogels
beleven, kijk
dan hier!

Nachtegaal

Blauwborst
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