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Watervogels
Ons land is een echt waterland. Er zijn veel plassen, rivieren en
sloten en daar leven heel wat dieren! Ook veel vogels en die noemen we met een verzamelnaam: watervogels. Je kent natuurlijk
wel een watervogel, want je hebt vast en zeker wel eens de eendjes gevoerd met brood. Nou, dat zijn watervogels. Ze hebben
water nodig. Ze zoeken er hun voedsel en ze bouwen hun nest in
of vlakbij het water. Maar er leven nog meer soorten watervogels
in Nederland en de bekendste zullen we hier in dit krantje eens
goed bekijken. We gaan naar ze op zoek. Wil je weten waarom
een watervogel eigenlijk blijft drijven? Lees dan gauw verder!

Beroemde eenden
Wie kent niet de wereldberoemde
eend Donald Duck en zijn neefjes
Kwik, Kwek en Kwak? Of Alfred
Jodocus Kwak en Het lelijke jonge
eendje uit het gelijknamige sprookje? Er is zelfs een auto die Eend
heet. Deze auto had zo’n slappe
vering, dat hij net als een eend
nogal waggelde. Laten we eens
gaan zien wat er zoal over eenden
te vertellen is. Lees er alles over in
deze krant!

Wat is een watervogel
We noemen een vogel watervogel, als hij zijn voedsel voornamelijk in of vlakbij het water vindt en als hij kan zwemmen. Er zijn vogels die wel veel in het water staan en lopen
en er ook hun voedsel vinden, maar toch niet kunnen
zwemmen, denk maar eens aan de Blauwe reiger. Dat is dus
geen watervogel, maar die noemen we ook wel waadvogel,
omdat hij vaak door het ondiepe water loopt te waden.

Waterhoentje

is heel donkerbruin met
rode snavel en voorhoofd
en gele snavelpunt en met
witte veren langs de staart, waarmee
hij wipt bij het lopen en zwemmen.

Soorten

Wilde eend

komt meestal meteen als je stukjes brood voert.

Aalscholver

zit meer onder dan boven
water en laat regelmatig zijn
veren drogen met uitgespreide vleugels.

Meerkoet

is zwart met een witte snavel en wit voorhoofd. Zwemmen
’s winters allemaal samen, maar maken in het
voorjaar met iedereen ruzie die te dichtbij
komt.

Fuut

ligt diep in het water en heeft in voorjaar en zomer opvallende
halsveren.

Knobbelzwaan

kunnen met opgestoken vleugels heel
hard zwemmen.

Grauwe gans

grote vogels die luid kunnen snateren.

Zwemvliezen

Waggelen

De meeste echte watervogels hebben speciale poten met zwemvliezen
tussen de tenen. Dat is zo bij eenden,
zwanen, ganzen futen en aalscholvers.
Hiermee kunnen ze krachtig door het
water peddelen. Wanneer ze naar achteren gaan met hun poten spreiden
de tenen zich en duwen ze zich door
het water. Als de poten naar voren
gaan vouwen de tenen samen
en gaan zo makkelijker door het
water terug. Konden wij maar
zulke zwemvliezen
kopen!

Bij de meeste watervogels, meestal
de vogels met zwemvliezen, staan de
poten ver naar achteren. Dit is om in
het water snel vooruit te komen en
om onder water te kunnen duiken en
zwemmen. Maar op de kant ziet dat
er erg onhandig uit. Eenden, ganzen
en zwanen waggelen daardoor als ze
lopen. Toch kunnen eenden nog wel
behoorlijk hard lopen, maar futen en
aalscholvers lopen niet zo handig en
die komen ook bijna niet op de kant.

Flappen en
lange tenen
Maar niet alle watervogels hebben
zulke zwemvliezen. De Meerkoet
heeft ze niet, maar die heeft grote
voeten met lange tenen en aan die
tenen zitten flappen. Dat gaat bijna
net zo als met zwemvliezen, maar
met poten met losse tenen kunnen
meerkoeten beter door allerlei waterplanten lopen en zwemmen zonder
erin verstrikt te raken. Waterhoentjes
hebben ook geen zwemvliezen
tussen hun tenen en ook geen
flappen. Wel
hebben ze erg
lange tenen
zodat ze
ook makkelijk tussen
allerlei waterplanten kunnen lopen en
zwemmen.

Grondelen
Is dat niet een gek woord? Als je
eendjes in een vijver ziet zwemmen,
zie je ze ook wel eens met hun kop
onder water en met hun kontje in de
lucht gaan. Zo zoeken ze naar voedsel
onder water, meestal naar waterplanten, maar ook slakjes of waterdiertjes
worden zo gezocht. Dat noem je dus
grondelen. Wilde eenden, ganzen en
zwanen gaan nooit helemaal onder
water. Zwanen grondelen ook en die
kunnen door hun lange nek weer iets
dieper komen. Futen en Aalscholvers
duiken wel helemaal onder en komen
pas een heel stuk verder weer boven,
vaak met een visje in hun snavel.
Deze dieren eten dus voornamelijk
vis. Meerkoeten duiken ook onder,
maar die eten geen vis, die duiken
naar dieper groeiende planten en
ook wel slakjes en waterdiertjes.
Waterhoentjes duiken nooit onder,
die zoeken hun voedsel tussen de
waterplanten en op de oever tussen
het gras en het riet. Ze eten insecten,

wormen en slakjes, en ook wel planten en plantenzaadjes. Ganzen eten
meestal niet in het water, maar die
grazen gras op het land. En omdat er
meestal zoveel tegelijk in een weiland
neerstrijken, worden boeren nog
wel eens boos: “ze vreten alles kaal!”
wordt er dan geroepen. Dat valt wel
mee, gras groeit bovendien heel snel
weer aan.

Slobberen
En wat is dat dan? Dat doen eenden en zwanen ook, met hun platte,
brede snavel net onder water slobberen ze het kroos naar binnen en alles
wat er tussen zit, dus ook slakjes en
waterdiertjes. Kroos zijn heel kleine,
los drijvende plantjes. Het kan soms
wel de hele sloot bedekken, dan lijkt
het of je er zo overheen kan lopen,
maar niet doen! Daaronder kan het
heel diep zijn. Wanneer eenden en
zwanen zo door een sloot geslobberd
hebben zie je precies waar ze geweest
zijn.

je bij ons mooi zien bij
ons speeksel. Denk maar
eens aan een zure sinaasappel
of citroen, wat gebeurt er dan in je
mond? Precies, er loopt water in je
mond. Dat zeg je ook als je aan iets
lekkers denkt: ik krijg het water in
mijn mond van die . . . . .. Dat doen
de speekselklieren die onder je tong
en helemaal achter in je wangen zitten en die met kleine kanaaltjes in je
mond uitkomen. Watervogels hebben
speciale olieklieren die vlak voor hun
staart, dus op hun stuit zitten. Door
met hun snavel over die plek te wrijven komt er olie uit kleine openingen
in de huid tussen de veren en die

Waarom zinken
watervogels niet?
Tussen de veren van een vogel zit
heel veel lucht en bovendien zijn
vogels heel licht gebouwd, dus ze
zinken niet. Maar de meeste watervogels worden niet nat, hoe zou dat
komen? Omdat de veren van watervogels vet zijn. Watervogels smeren
hun veren in met een speciale olie
die ze zelf maken in hun stuitklier.
Wat is nou weer een klier? Dat is
een speciaal orgaan waar iets wordt
gemaakt dat je nodig hebt. Dat kun

Wie eet wat en waarmee?
O, jee! Hier is iets verkeerd gegaan! Alle vogels kunnen niet meer eten want
ze hebben geen snavels meer! Zoek jij de snavel bij elke vogel? Als je dat hebt
gedaan, kunnen de vogels ook weer eten. Zoek je dan ook welk eten bij welke
vogel past?
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ten,
want
als er
ergens een
veer nat wordt, is
dat ook meteen heel koud!
Aalscholvers worden wel nat. Niet
helemaal op hun huid, want daar zit
een laagje veren dat niet nat wordt,
maar de bovenste laag wordt wel nat.
Daardoor kunnen ze beter lang onder
water blijven. Want aalscholvers vangen vis en daarvoor moet je wel snel
en wendbaar zijn onder water. Als
veren nat worden gaan ze plat zitten, de lucht gaat er tussenuit en dan
blijven die vogels goed onder water.
Maar als ze te nat worden gaan ze
ergens zitten met hun vleugels uitgespreid om ze te laten drogen.

Opdracht

3

c

olie smeren de vogels
met hun snavel flink
over al hun veren en dat
is een heel werkje. Daarom zitten
eenden altijd zo te poetsen en hun
veren te schikken. Heel
belangrijk
is het om die
veren goed in te
vet-

Ga eens met zijn allen naar buiten,
naar een vijver met watervogels. Ga
er eens rustig voor zitten om te
kijken hoe ze zwemmen en eten en
wat ze op de kant doen.
Schrijf het eens op en probeer er
een tekening van te maken!

Kwaak kwaak, kwaak, kwaak
Mannetjes en vrouwtjes
Als je naar eenden kijkt zie je verschillende ‘uitvoeringen’. Er zijn lichtbruine eenden met donkere vlekjes er zijn
er met een glanzende groenblauwe
kop, grijze groot geworden jonge
eenden zijkanten en een krulletje
boven de staart. Die bruine dat zijn
de vrouwtjes en de groot geworden
jonge eenden. Die met die glanzende
kop zijn de mannetjes. Waarom dat
verschil? Bij wilde eenden broeden
de vrouwtjes de eieren uit, verscholen tussen de oeverplanten. Door die
bruine veren valt ze helemaal niet op
en kan ze voor eventuele vijanden
verborgen rustig op de eieren zitten.
Dat noem je camouflage. Later zullen
de jonge eenden ook van elkaar gaan
verschillen. Er is nog een verschil tussen mannetjes en vrouwtjes: het geluid
dat ze maken. Vrouwtjes kwaken heel
hard en vaak: kwaak, kwaak, kwaak,
kwaak. Mannetjes, maken een beetje
een bromgeluid, maar ze kwaken niet.
Waarom is dat? Bij de wilde eend wor-

Puzzel
Wie hoort bij wie:
eend

gent

haan

woerd

gans

hen

(door middel van streepjes met elkaar verbinden)

den de jonge eendjes, de pullen door
de moeder grootgebracht en die moet
de kleintjes regelmatig roepen om bij
elkaar te blijven, daarom kwaakt ze zo
hard! Kinderen hier komen! betekent
dat.
Bij ganzen, zwanen, meerkoeten,
waterhoentjes, futen en aalscholvers
is er bijna geen verschil in verenkleed
tussen mannetjes en vrouwtjes. Bij die
vogels worden de kleintjes dan ook
door de mannetjes en vrouwtjes samen
grootgebracht. De mannetjes van die
soorten verdedigen de vrouwtjes en de
jongen heel goed tegen vijanden. Die
arme eendenvrouwtjes moeten alles
alleen doen!

Verliefd
Meestal al in het najaar gaan de mannetjes en vrouwtjes van de meeste
soorten op zoek naar een partner
voor het volgende voorjaar om samen
een gezinnetje te stichten. Ganzen en
zwanen doen dat meestal maar één
keer, want die blijven heel hun leven
bij elkaar. Maar de andere soorten vormen steeds weer een nieuw koppeltje.
Meerkoeten gaan pas in het voorjaar
op zoek naar een partner.
De mannetjes gaan opzichtig rondzwemmen en maken er nogal werk
van, dat noem je baltsen. In die tijd
maken de mannetjes ook flink ruzie
met elkaar en komt het wel eens tot
vechten, waarbij ze elkaar flink kunnen
trappen. Zwanen en futen maken er
een heel dansje van en het is een mooi
gezicht de paartjes dat samen te zien
doen.

Getrouwd
Als de partners elkaar dan gevonden
hebben moet er een nest worden
gemaakt.
Meerkoeten, waterhoentjes en futen
maken een soort eilandje met rietstengels, takken en ander materiaal en
leggen daarin hun eieren. Zwanen en
eenden maken een nest op de oever,
goed verscholen. Pas op, en komt nooit
te dicht in de buurt van broedende
zwanen of zwanen met jongen! Een
mannetjeszwaan kan wel twintig kilo
wegen, en heel hard met zijn vleugels
slaan! Ganzen broeden met tientallen
bij elkaar en aalscholvers maken met
elkaar nesten in een groep bomen, liefst
in een waterplassen gebied. Zoveel nesten bij elkaar noem je een kolonie. De
eigen veren worden gebruikt om het
nest mee te bekleden, zodat de eieren
warm blijven. Heb je zelf een dekbed
met (dons) veren? Dan weet je wel dat
je daaronder lekker warm blijft.
Als het nest klaar is worden er eieren

gelegd en het aantal verschilt per soort.
Dan worden er eieren gelegd en het
aantal verschilt per soort.
Eenden leggen wel acht tot twaalf
eieren, maar futen meestal twee. Soms
maken ze twee nesten per seizoen.
Bij eenden broeden alleen de vrouwtjes,
maar bij de andere soorten broeden
mannetjes en vrouwtjes om beurten.

Kinderen
Na twee tot drie weken broeden
komen de eieren uit en behalve bij de
aalscholvers die als kale kuikens geboren worden en hulpeloos zijn, hebben
de jongen van de andere soorten een
donspakje en kunnen meteen zwemmen, dat noem je nestvlieders. Ze
zwemmen meteen mee en leren wat
ze kunnen eten, doordat de ouders ze
allerlei hapjes toestoppen. De jonge
fuutjes zitten als ze klein zijn en nog
een zwartwit gestreept pyjamaatje

Weet je wat?

vers, die als kale kuikens geboren
worden en hulpeloos zijn, hebben
de jongen van de andere soorten een
donspakje en kunnen meteen zwemmen, dat noem je nestvlieders. Ze
zwemmen meteen mee en leren wat
ze kunnen eten, doordat de ouders ze
allerlei hapjes toestoppen. De jonge
fuutjes zitten als ze klein zijn en nog
een zwartwit gestreept pyjamaatje
dragen, vaak bij vader of moeder op
de rug tussen de omhooggehouden
vleugels. De andere jonge dieren gaan
in het begin nog regelmatig terug
naar het nest om te rusten, maar eenden komen meestal niet op het nest
terug en rusten ergens op de kant. Bij
Kuikens en pulletjes
meerkoeten helpen de jongen uit het
Na twee tot drie weken broeden komen eerste legsel bij de opvoeding van de
de eieren uit en behalve bij de aalschol- volgende kleintjes.

dragen, vaak bij vader of moeder op
de rug tussen de omhooggehouden
vleugels. De andere jonge dieren gaan
in het begin nog regelmatig terug naar
het nest om te rusten, maar eenden
komen meestal niet op het nest terug
en rusten ergens op de kant. Bij meerkoeten helpen de jongen uit het eerste
legsel bij de opvoeding van de volgende kleintjes.
Eenden leggen wel acht tot twaalf
eieren, maar futen meestal twee. Soms
maken ze twee nesten per seizoen.
Bij eenden broeden alleen de vrouwtjes,
maar bij de andere soorten broeden
mannetjes en vrouwtjes om beurten.

Raadsel

Je kunt wel begrijpen dat de eieren van grote vogels
verschillen van de kleinere soorten. Kijk maar eens
naar het verschil op de tekening tussen het ei van
een Waterhoentje (43 bij 31 mm) en dat van een
Knobbelzwaan (114 bij
74 mm). Maar als je dan bedenkt
dat een Waterhoentje maar ongeveer 300 gram weegt en een
Knobbelzwaanvrouwtje al gauw
10 kilo: wie legt er nou eigenlijk het
grootste ei?

• Een Wilde eend heeft altijd een
spiegeltje bij de hand: als een eend
opvliegt kun je en opvallende glanzende blauwe vlek op de vleugels zien,
dat noem je een spiegel.
• Er zijn mensen geweest die zwanen
zo elegant en mooi vonden, dat ze
geïnspireerd werden om balletmuziek te schrijven. Denk maar
aan het Zwanenmeer van de beroemde klassieke componist Peter Tsjaikovski.
Misschien kun je hem zelfs eens beluisteren.
• Bij de Meerkoet en het Waterhoentje zie je een voorhoofdvlek, en net als
bij een paard noem je dat een bles.
• Jonge eendjes worden helaas vaak opgegeten door roofvissen of roofvogels. Dat is jammer, maar als ze allemaal bleven leven kwamen er wel heel
veel eendjes, nietwaar? Als een moedereend meer dan drie jonkies heeft, gaat
ze niet op zoek als ze ze kwijt is, maar zodra het er minder dan drie worden, gaat
ze zoeken naar degene die ze mist.
• Je ziet tegenwoordig in kanalen en watergangen ook witte eendjes of bruine met
witte borstvlekken. Sommige soorten zijn siersoorten en deze zijn ontsnapt uit kinderboerderijen of dierentuinen. Ook zie je veel ganzen die gemengde groepen
vormen, witte met grijze soorten en ook wel witte ganzen met grijze vlekken. Dit zijn
boerderijganzen die zich met grauwe ganzen mengen. Meestal trekken ze niet weg.
• De meeste zangvogels hebben 4 grijptenen, maar bij watervogels als de eend en de
zwaan is de achterste teen heel klein: ze hoeven zich immers niet aan takken vast te
houden zoals zangvogels dat doen!

Opdracht

c

b

Kijk toch eens! Deze vogelouders
zijn hun jonkies kwijt! Breng jij ze
weer bij elkaar?

d

Veren

a

In de rui
Door al dat gepoets, gevlieg en
gezwem slijten de veren en daarom
moeten ze eens per jaar vernieuwd
worden. Dat heet ruien, het gebeurt
aan het eind van de zomer en die
periode noem je de rui. Bij de meeste
vogels (niet alleen watervogels) gaat
dat geleidelijk, want ze moeten wel
kunnen vliegen, maar bij eenden en
ganzen ruien alle slagpennen tegelijkertijd, zodat ze een paar weken
niet kunnen vliegen.

Wintertijd
Aan het eind van het jaar, in de
herfst, beginnen verschillende
vogelsoorten elkaar op te zoeken,
vaak met hun hele familie bij elkaar
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beginnen ze grote groepen te vormen. Dat zie je vooral bij ganzen,
zwanen, en meerkoeten gebeuren.
Deze soorten trekken vaak naar een
plassengebied, waar ze kunnen eten
en rusten. Als je eens in zo’n gebied
komt, moet je maar eens goed
kijken, je zult veel verschillende
ganzensoorten en eendensoorten
zien dobberen op het water. Veel van
deze dieren zijn trekvogels, die, óf
van ons land naar het zuiden vliegen, óf vanuit het noorden in ons
land komen. Ganzen kunnen ook
’s nachts vliegen, ze houden dan
contact door te gakken, luister maar
eens als het weer kouder wordt, dan
kun je ze goed horen. Waar zouden
ze heen gaan, denk je?
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1 water 2 vissen 3 planten 4 peddelen 5 jas 6 zwemmen 7 nest 8
veren 9 dons 10 ruien 11 broeden
12 zwemvliezen 13 grondelen

Eend-woerd, gans-gent, haan-hen

Vogels verschillen van andere dieren
door hun veren.
Ze hebben twee soorten veren: donsveertjes en dekveren. De donsveertjes
zijn los en pluizig. Daardoor houden
ze veel lucht vast. Lucht isoleert goed,
dat houdt warmte vast. De donsveertjes vormen dus een soort warm
ondergoed. Daar overheen zitten de
gekleurde dekveren en aan de staart
en de vleugels zitten de slagpennen,
die dienen om mee te vliegen.
Je ziet dat er aan de sprietjes (dat
noem je baarden) aan een veer
haakjes zitten waarmee ze aan elkaar
vast gaan zitten, zo krijg je een dicht
geheel. Nu snap je dat daarvoor veel
gepoetst moet worden.

Opdracht
Ga eens naar buiten op zoek naar een paar veren en donsveertjes. Kijk er eens
naar met behulp van een vergrootglas of loep.
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waarin zwemmen alle eendjes?
wat eet een aalscholver?
wat eet een meerkoet voornamelijk?
wat doen wij in een kano?
waarin stoppen wij ook wel dons?
wat kunnen alle watervogels
waarin leggen alle vogels een ei?
waarmee zijn vogels bedekt?
waarmee houden watervogels zich
vooral warm?
hoe heet het als vogels hun veren
vernieuwen?
wat doen vogels met hun eieren?
wat hebben de meeste watervogels
om mee te zwemmen?
hoe heet het als een eend op zijn
kop staat in het water?

J
K
L
M

Oplossing puzzel Wie eet wat?

Omdat het verenpak voor vogels
zo belangrijk is moet water
schoon blijven. Maar voor alle
dieren is dat belangrijk. Laten we
met zijn allen zorgen voor een
schoon milieu en schoon water
voor alle dieren!

Het is mogelijk bij een
plaatselijke KNNV afdeling te vragen of een echte
vogeldeskundige met jullie
mee naar buiten wil gaan,
op zoek naar al die mooie
watervogels, kijk ook op
www.knnv.nl
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Bovenste rij, op volgorde:
Zwaan, Eend, Fuut, Waterhoentje,
Aalscholver, Meerkoet, Gans
Zwaan:
7 + a/c/f
Eend:
4 + a/c/f
Fuut:
5 + b
Waterhoentje: 6 + a/c
Aalscholver: 2 + b
Meerkoet:
1 + d/a/f
Gans:
3 + g

Belangrijk

Colofon

Samengesteld door en
op aanvraag te verkrijgen bij
KNNV
Postbus 310
3700 AH Zeist

www.knnv.nl
Veel watervogels op één kaart,
geplastificeerd e 2,50 per stuk.
Bij 10 of meer e 1,50.
Te bestellen bij de KNNV of te koop
bij natuurcentra in het land.
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kijk ook eens op
www.plompdigitalvideo.nl

Eend bij a
Fuut bij b
Waterhoentje bij c
Zwaan bij d

