Vroege Vogels in de klas
Texel, het vogeleiland
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO onderbouw

Samengevat
Op Texel komen veel verschillende soorten vogels
voor. Het eiland ligt ideaal ten opzichte van
trekroutes en er is veel voedsel te vinden in de
Waddenzee. Onder andere lepelaars, sterns en
eidereenden strijken er neer.
Vakgebied
Biologie: Dieren & natuurlijke omgeving
Kerndoelen
Mens en natuur, kerndoel 40:
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel
voorkomende planten en dieren onderscheiden
en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun
leefomgeving.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer
video’s uit dit programma.

Kijkvragen
1 In tegenstelling tot de andere Waddeneilanden
verplaatst Texel zich niet. Hoe komt dit?
A. Texel ligt uit de wind
B. Texel zit vast aan een keileembult
C. Op Texel groeit veel duingras dat het eiland op
z’n plek houdt
2 Vul in:
Texel is een echt vogeleiland. In totaal zijn er wel …….
verschillende vogelsoorten. Het eiland ligt ideaal ten
opzichte van …………………. van veel vogels. Daar komt bij
dat er veel ……………….. is te vinden in de Waddenzee.
3 Schrijf de juiste namen bij de vogels. Kies uit
stern/meeuw/lepelaar/eidereend.
a.

b.

c.

d.

Antwoorden
1 B: Texel zit vast aan een keileembult
2 300 / trekroutes / voedsel
3 a. Lepelaar/ b. stern/ c. eidereend / d. meeuw
4 Oostkant
5 Grote stern / Noordse stern / Dwergstern /
Visdief
6 De slufter

4 Omcirkel het juiste antwoord: De vogelboulevard
bevindt zich aan de westkant/oostkant van het eiland.
5 Er komen op Texel vier soorten sterns voor.
Welke vier?
6 Hoe heet het gebied op Texel dat is ontstaan doordat
de zeedijk niet kon worden afgesloten?
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Samengevat
Op Texel komen veel verschillende soorten vogels
voor. Het eiland ligt ideaal ten opzichte van
trekroutes en er is veel voedsel te vinden in de
Waddenzee. Onder andere lepelaars, sterns en
eidereenden strijken er neer.
Vakgebied
Biologie: Dieren & natuurlijke omgeving
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer
video’s uit dit programma.
Profielwerkstuk
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit
gebruiken voor je profielwerkstuk?
Het thema ‘trekvogels’ is te gebruiken als
onderwerp voor je profielwerkstuk voor de
vakken biologie en aardrijkskunde.

Kijkvragen
1 In tegenstelling tot de andere Waddeneilanden
verplaatst Texel zich niet. Hoe komt dit?
A. Texel ligt uit de wind
B. Texel zit vast aan een keileembult
C. Op Texel groeit veel duingras dat het eiland op
z’n plek houdt
2 Vul in:
Texel is een echt vogeleiland. In totaal zijn er wel …….
verschillende vogelsoorten. Het eiland ligt ideaal ten
opzichte van …………………. van veel vogels. Daar komt bij
dat er veel ……………….. is te vinden in de Waddenzee.
3 Schrijf de juiste namen bij de vogels. Kies uit
stern/meeuw/lepelaar/eidereend.
a.

b.

c.

d.

Studiekeuze
Ben je benieuwd welke studies passen bij het
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het
volgende kunnen studeren:
MBO:
Dieren, planten en voedsel
Natuur en leefomgeving
HBO:
Milieukunde
Management van de leefomgeving

4 Omcirkel het juiste antwoord: De vogelboulevard
bevindt zich aan de westkant/oostkant van het eiland.
5 Er komen op Texel vier soorten sterns voor.
Welke vier?
6 Hoe heet het gebied op Texel dat is ontstaan doordat
de zeedijk niet kon worden afgesloten?

WO:
Biologie
Bos- en natuurbeheer
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