
Welkom terug!
 

Vanaf eind februari verwelkomen we weer wat dieren in onze tuin. 
Sommige trokken naar het zuiden om er te overwinteren. 
Andere deden een winterslaap of -rust.
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>>> De boerenzwaluw is een trekvogel. >>> De egel houdt een winterslaap. 
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Gaat een dier in winterslaap? Dan ademt het tra-
ger, vertraagt zijn hartslag en daalt zijn tempera-
tuur. Zo verbruikt het net genoeg energie om in 
leven te blijven. Veel dieren gaan in winterslaap 
omdat er te weinig voedsel is. Ze komen goed aan 
tijdens de herfst. En hun reserves gebruiken ze op 
tijdens de winter. Sommige dieren gaan in winter-
rust. Dat betekent dat ze af en toe wakker worden 
tijdens de winter. Vooraf verzamelen ze voedsel. 
Wanneer ze even wakker zijn, eten ze een hapje. 

Wakker worden!
Breekt de lente weer aan? Dan worden de dieren 
opnieuw wakker. Wanneer dat precies is, hangt 
af van dier tot dier. Veel heeft te maken met de 
temperatuur van de omgeving. En met de grootte 
van het dier. Dieren van bij ons die een winter-
slaap houden zijn bijvoorbeeld egels, vleermuizen 
en slaapmuizen. Dassen en eekhoorns houden een 
winterrust. 

Trek 
Sommige vogels overwinteren in ons land. We 
noemen ze standvogels. Maar er zijn ook vogels 
die warmere gebieden opzoeken. Ze trekken naar 
het zuiden. We noemen ze trekvogels. De boeren-
zwaluw eet muggen, motten en kevers. Die zijn er 
in de winter minder of helemaal niet. Hij gaat dus 
op ‘vakantie’ naar plekken waar hij zijn buikje vol 
kan eten. 

Vroege vogels
In het voorjaar keert de zwaluw terug naar de plek 
waar hij geboren is. De boerenzwaluw is trouwens 
één van de trekvogels die je hier het eerst opnieuw 
ziet. Maar ook de zwartkop, gele kwikstaart en 
kwartel zijn er altijd vroeg bij. Kijk vanaf eind 
februari af en toe in de lucht. Misschien merk je 
de trekvogels op! 


