Neem gratis mee!

Welke vogels van Terschelling heb jij gezien?
wit
rondom
snavel

Grauwe gans

witte
kop

Kolgans

zwar te
kop

Brandgans

Rotgans

Eidereend

Lepelaar

Bontbekplevier

Zilverplevier

Kanoet

roestbruine
plek op
achterhoofd
kor te
oranje
snavel

snavel
buigt
omhoog

Kluut

Scholekster

Strandplevier

Kievit

Hoeveel heb je er al gezien?
Vink de vogels aan en tel op!
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Moeite de vogels uit elkaar te houden?
Download de gratis Wadvogels app met
daarin maar liefst 190 vogelsoorten die je in
het waddengebied kunt zien, inclusief geluiden
en herkenningstips. De app is geschikt voor
smartphone én tablet.
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Ontdek de vogelschat van het

wad

Vogelbescherming Nederland organiseert met vijf andere natuurorganisaties het
programma ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’. Daarmee maken we mooie
vogelkijkplekken toegankelijk en ontwikkelen we leuke gratis vogelkijkproducten.
Tegelijkertijd geven we vogels meer rust door de aanleg van nieuwe broed- en
rustplekken. Deze gratis vogelherkenningskaart helpt je de vogelschat van
Terschelling te ontdekken. Kijk voor meer informatie en alle routebeschrijvingen op
www.beleefdewaddennatuur.nl

Boschplaat

Ontelbare vogels, waaronder lepelaars, broeden hier.
Rust en ruimte zijn daarom van levensbelang in de
maanden april - augustus. Hier houden de vogelwachters
van Staatsbosbeheer toezicht op. Zij verblijven in shifts
van een week in de twee vogelwachtershuisjes. De
huisjes zijn lopend of met een huifkartocht te bezoeken.
Luister naar de verhalen van de vogelwachters en gluur
door één van de telescopen.

De 10 mooiste vogelkijkplekken op Terschelling
11 Kroonpolders: Grootste duinmeer
op Terschelling, goed te overzien vanaf
de duintoppen. Een mooie plek om
watervogels te bekijken.
32 Bossen bij West: Tussen de bomen
vind je hier de grote bonte specht en
buizerd. Duizenden lijsters te zien tijdens
de voor- en najaarstrek.
3 Vogelkijkplek Baai Dellewal:
Vanaf de dijk met hoogwater veel
scholeksters, tureluurs, bergeenden
en bontbekplevieren te zien.
4 Kwelder bij Stryp: Kijk vanaf de
hoge Waddijk uit over deze belangrijke

8
		Grië: Kijk uit naar de slechtvalk,

hoogwatervluchtplaats met wulpen, rosse
grutto’s, kluten en in de nazomer lepelaars.
5 Polder: Prachtig weidevogelgebied met
grutto’s, kieviten en vele visdieven. In
voor- en najaar duizenden ganzen.
6 Liesinger Plak: Ondiepe duinplas
6
met tijdens broedtijd volop slobeenden,
wintertalingen en meerkoeten.
		
7 Noordzeestrand bij Paal 18:
Tel de duizenden meeuwen op dit
brede strand vanaf de duintoppen.
Zoek de grote mantelmeeuw!

 roenpootruiter en zangvogels in
g
de kooibosjes vanaf het puntje
van de Waddijk.
9 Jan Thijssensduin: Hoog duin
met berken- en eikenbos. Mooie plek
om trekvogels te bewonderen.
10 Boschplaat: Ervaar de echt ruige
natuur van Terschelling via de
onverharde fietsroute.
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Fietsroute 25 km
Fietsroute 19 km
(heen en terug)
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Help de strandbroeders
Op de Wadden broeden vogels als dwergstern, bontbekplevier en
strandplevier. Wandelaars kunnen deze kwetsbare strandbroeders
eenvoudig helpen door in het broedseizoen afstand te houden en
afgezette stranddelen niet te betreden. Bekijk waarom dat zoveel
scheelt op www.beleefdewaddennatuur.nl/strandbroeders

Wandelroute 6 km
Wandelroute 7 km
Uitzichtpunt
Vogelwachtershuisje
Verrekijkeruitleenpunt
VVV
Veerboot

WWW.BELEEFDE
WADDENNATUUR.NL

Bezoek de website vol tips om de wadden
natuur te ontdekken. Neem een kijkje in het
maandoverzicht met leuke natuuractiviteiten.
Op de interactieve kaart kun je zien waar
de laatste vogels en zeehonden zijn gezien.
Misschien wel vlak bij waar jij nu bent!

Rust belangrijk voor trekvogels

Vogels in het waddengebied hebben rust hard nodig.
Anders lukt het ze niet jongen groot te brengen of
overleven ze de zware trektochten naar Afrika of
het hoge Noorden niet. De animatiefilm laat zien
waarom rustplekken voor vogels in het waddengebied zo b
 elangrijk zijn. Bekijk de film op
www.beleefdewaddennatuur.nl/trekvogels

Met een verrekijker geniet je nog
meer van vogels. Heb je geen kijker?
Dan kun je gratis (€ 50 borg) een
hele dag een kijker lenen bij
Puur Terschelling (Oosterend 39).
GESPONSORD DOOR:

Het project ‘Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen’ is mede mogelijk gemaakt
door het Waddenfonds. Vogelbescherming Nederland realiseert dit project in
nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea,
Landschap Noord-Holland en Het Groninger Landschap.
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Verrekijker te leen!
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