Vogelquiz
Individueel vogelvermaak ten tijde van crisis
Heb jij ook zo'n zin om te vogelen, maar deed je dat vooral samen en weet je nu niet zo
goed waar te beginnen? Of heb je gewoon wat extra uitdaging nodig? Doe dan mee met
de Vogelquiz van de West- Brabantse Vogelwerkgroep en daag jezelf uit!
De inzending met de hoogste score wint een vogelboek waarmee je nog meer tijd op een
leuke manier in afzondering kunt doorbrengen!

Je hebt de keus uit:
●Waarom heeft een vogel geen tanden?, door Monica Wesseling
●De Scharrelaar; vogeltijdschrift voor lezers Nr. 3
●De 22 levenslessen die vogels ons leren, door P. Dubois & E. Rousseau
Stuur je inzending uiterlijk 16 mei naar secretaris@westbrabantsevwg.nl, onder
vermelding van je naam, adres en het boek van je voorkeur en wie weet win jij!
(Tip: grote bestanden kunnen makkelijk in een keer via bijvoorbeeld WeTransfer worden
verzonden.)
In totaal zijn 90 punten te verdienen. De jury bestaat uit Piet van Iersel, Reinier van Loo
en Merel Roks. De jury beoordeelt de kennis- en meerkeuzevragen op juistheid en de open
vragen op inzet en creativiteit.
Eind mei maken we de uitslag via onze website bekend. De winnaar ontvangt tevens
persoonlijk bericht.

Onderdeel 1 – Thuis aan de slag
Vraag 1: Welke vogel zie je? (12 punten)
Geef de naam van de vogel die je op elke individuele afbeelding denkt te zien.
A. Bonte vliegenvanger

B. Buizerd

C. Appelvink

D. Nijlgans

E. IJseend

F. Witte kwikstaart

Vraag 2: Rode lijst (5 punten)
Welke van de volgende vogels die in het werkgebied van de West- Brabantse
Vogelwerkgroep voorkomen, staat niet onder de status 'Kwetsbaar' op de Rode Lijst
met bedreigde Nederlandse broedvogels (2017)? Is dat:
A. Koekoek
B. Torenvalk
C. Steenuil
D. Patrijs
E. Grutto

Vraag 3: Landenkennis (5 punten)
In welke van de volgende landen komt de scharrelaar niet voor volgens birdlife.org? Is
dat in:
A. Portugal
B. Zwitserland
C. Nigeria
D. Oman
E. Hongarije
Vraag 4: Broedgeval (5 punten)
Sinds welk jaar komt de Rode Wouw in Nederland succesvol tot broeden? 1976
Vraag 5: Tortel (5 punten)
Hoeveel jaar zit er tussen het eerste geregistreerde broedgeval van de Turkse Tortel in
Nederland (1950) en het eerste geregistreerde broedgeval in Groot-Brittannië
(1955)? 5 Jaar verschil.

Vraag 6: Make a match (12 punten)
Welke afbeeldingen horen bij elkaar en tonen twee delen van dezelfde vogelsoort?
A. Drieteenstrandloper
B. Huismus

C. Kluut

D. Zilvermeeuw

E. Huiszwaluw

F. Kluut

G. Heggemus

H. Huiszwaluw

I. Zilvermeeuw

J. Heggemus

K. Huismus

L. Drieteenstrandloper

Onderdeel 2 – Naar buiten
Vraag 7: Exoten (6 punten)
Maak een foto van een vogel die als zogenaamde 'exoot' wordt gezien en stuur ons
deze toe. Geef de foto als titel de naam van de soort en of deze soort in ons land als
invasief wordt gezien ja of nee.
(De foto hoeft niet van een bepaalde grootte of schoonheid te zijn, maar zorg dat de
soort waarom het gaat voor de jury herkenbaar is.)
Vraag 8: Vogelgeluiden (12 punten)
Ga naar buiten en maak (met je telefoon) drie geluidsopnamen van vogels die nu
tussen 10.00 en 15.00u zingen en bepaal welke vogel het is. Stuur de
geluidsopnamen naar ons door met als titel de naam van de vogelsoort.
Vraag 9: Natuurgebieden (12 punten)
Ga op onze website naar de gebiedsbeschrijvingen van de natuurgebieden die binnen
het werkgebied van de vogelwerkgroep vallen:
https://www.westbrabantsevwg.nl/C2843-Gebiedsbeschrijvingen.html
Kies drie natuurgebieden uit en bezoek ze. Geniet er allereerst van de vogels en van
het buiten zijn! Stuur ons vervolgens van elk gebied dat je bezocht een foto met in de
titel de naam van het gebied*.
*De vogelwerkgroep zou enkele van de ingezonden foto's kunnen gebruiken voor het updaten en verfraaien van haar
website. Vanzelfsprekend gebruiken we naamsvermelding. Mocht je niet willen dat we je foto gebruiken, geef dat dan
nadrukkelijk aan. Zonder bericht gaan we er van uit dat we je foto mogen gebruiken.

Vraag 10: Waarneming (16 punten)
Ga opnieuw naar de gebiedsbeschrijvingen van de natuurgebieden die binnen het
werkgebied van de vogelwerkgroep vallen: https://www.westbrabantsevwg.nl/C2843Gebiedsbeschrijvingen.html. Dit keer vragen we je drie natuurgebieden te kiezen en je
vogelwaarnemingen te registreren op Waarneming.nl. De natuurgebieden bij vraag 9
en 10 mogen hetzelfde zijn, maar dat hoeft niet. Geef aan ons door onder welke naam
en op welke datum je de vogels hebt geregistreerd en om welke soorten het gaat.
Heb je nog geen account op Waarneming.nl? Stuur ons dan een daglijst met de
soorten die je hebt gezien per gebied.

