
Trek naar het zuiden
Kraanvogels leven op verschillende plaatsen in de wereld. Je kan ze zien  
in Europa en Azië. De Grus grus is een kraanvogel. Deze soort leeft in  
Europa. De vogels verblijven niet in ons land. Toch kan je ze zien. De drie  
laatste maanden van het jaar trekken ze immers naar het zuiden. 

Kraanvogels zijn trekvogels. In het voorjaar zoe-
ken ze een plek om te broeden. Dat doen ze het 
liefst in moerasgebied. Zulke gebieden vind je in 
Duitsland, Polen en Zweden. Wordt het kou-
der? Dan bereiden ze zich voor op een tocht naar 
Zuid-Frankrijk en Spanje. Ze wachten op het juis-
te moment om te vertrekken. De luchtdruk moet 
stijgen. Ze willen ook rugwind en open weer. En 
het mag niet te warm zijn. 

Herkenbaar
De kraanvogels trekken in grote groepen. Ze zijn 
met honderdduizenden. In golven trekken ze rich-
ting zuiden. Een volledige groep bestaat uit enkele 
tienduizenden kraanvogels. Die worden verdeeld 
in kleinere groepjes. Trekkende kraanvogels zijn 

goed te herkennen. Ze vliegen altijd in een V-vorm. 
Daarnaast hoor je ze al van ver aankomen. Ze 
maken een trompetterend geluid. Op de weg van 
noord naar zuid rusten de vogels. Ze doen dat op 
een viertal vaste plekken. Wil je de kraanvogels 
zelf zien? Dan ga je het best naar het oosten van 
ons land. Daar heb je de meeste kans om ze waar te 
nemen. 
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>>> Kraanvogels zijn op weg naar het zuiden van Europa. (Foto Shutterstock)

Identiteitskaart
Een kraanvogel wordt tot 1,2 meter lang. 
De spanwijdte van zijn vleugels is tot 2,2 
meter. Een kraanvogel lijkt van veraf een 
beetje op een ooievaar. Maar hij is gro-
ter en slanker. Hij heeft een lange nek en 
steltpoten. Zijn verenkleed is grijsblauw. Je 
herkent de kraanvogel aan zijn specifieke 
kop. De achterkant van zijn kop is wit. En 
zijn keel is helemaal zwart. Bovenaan de 
kop heeft hij een donkerrode kruin. 


