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‘ROODBORSTJE TIKT tegen het raam,  
tik tik tik…’ Zo begint een liedje van  
vroeger. Ken je het? Vraag het anders  
aan oma of opa. Die zingt wel even voor. 
Het roodborstje vindt het koud en guur en 
vraagt om eten. Ja, in de winter heeft hij 
het moeilijk. Hij eet het liefst spinne tjes, 
rupsen, slakjes, vliegen, oorwurmen…  
Maar die zijn weg. In de winter vult hij 
zijn buik met andere hapjes. Zoals bessen, 
zaadjes en broodkruimels. Als die er ook 
niet zijn, loopt het slecht af. Snik… einde 
roodborstje. 

‘s Winters kunnen rood-
borstjes (en andere vogels) 
hulp gebruiken. Vooral 
als het vriest en sneeuwt. 
Vergeet ze niet!

HOI!
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IN DE WINTER hebben wij buitenlandse 
roodborstjes op bezoek. Ze komen vanuit 
het noorden hier de winter doorbrengen. 
Van ónze roodborstjes vertrokken er veel 
naar het zuiden. Denk je dat je steeds  
hetzelfde roodborstje ziet? De kans is 
groot dat het in de winter een ander is.

Bij veel vogels fluit alleen het mannetje. 
Zo lokt hij vrouwtjes, jaagt hij mannetjes 
weg en zegt hij: dit is mijn territorium, dit 
gebied is van mij. Bij roodborstjes fluit niet 
alleen het mannetje, maar ook het vrouw-
tje. Roodborstjes fluiten zelfs in de winter, 
als bijna alle vogels stil zijn.
  

Ook ’s nachts hoor je 
soms een roodborstje 
fluiten! 
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ALS ER EIEREN en jonkies zijn, hebben pa  
en ma roodborst samen een territorium. 
De rest van het jaar leven roodborstjes 
alleen. Ver weg van elkaar. Elk roodborstje 
heeft dan een eigen territorium. Streng 
verboden voor andere roodborstjes. In de 
winter zie je dan ook nooit twee roodborst-
jes tegelijk op de voedertafel.

Met driftig gefluit, beschermen ze hun  
territorium. Gaat de indringer niet weg? 
Dan maken roodborstjes zich groot en  
duwen hun rode borst vooruit. Rood  
betekent: stop! Ze doen stoer en bluffen. 
Helpt ook dát niet? Dan wordt het vechten. 
Soms op leven en dood!4



ROODBORSTJES SCHARRELEN het liefst 
op de grond. In bossen, parken en tuinen. 
Ze zoeken kleine kriebelbeestjes. Met hun 
puntige snavel pikken ze die uit een mols-
hoop. Ben je bezig in de tuin? Bladeren 
harken of zo? Dan komt het roodborstje 
kijken. Wie weet is er iets lekkers te halen. 

Met een beetje (veel) geduld, leer je een 
roodborst uit je hand te eten. Meelwormen 
bijvoorbeeld. Die kun je kopen. Roodborst-
jes zijn er gek op. Voer elke dag. Op dezelf-
de plek. Kom steeds wat dichterbij. En op 
een dag…pikpikpik!

Maak een lijstje van vogels die je deze  
winter buiten hebt gezien.
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ZIE JE GEEN roodborstjes buiten? Misschien 
wel op een kerstkaart! Het roodborstje is 
een kleurig kerstkaartvogeltje.

Wij van Het Limburgs Landschap wensen 
je vrolijk kerstfeest & een super 2016 (met 
veel roodborstjes)! 

Kleur jij de kerstkaart in?
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Veel mooie tekeningen met  
paddenstoelen. Rosa en Florianne  
maakten een leuke herfsttafel met wollige 
schaapjes. Bedankt voor al jullie inzendingen!

POST
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DOE JE MEE?  We vinden het heel leuk  
om van jullie een kerst- of nieuwjaarskaart 
te krijgen. Maak je hem zelf? Als-ie vóór  
30 januari 2016 in de brievenbus of mailbox 
van Het Limburgs Landschap zit, kunnen 
we er een paar in het volgende boekje  
zetten en op onze website.  

ROODBORST-WEETJE  In de wereld van de 
vogels hebben mannetje en vrouwtje vaak 
verschillende kleuren. Roodborstjes niet.  
Je ziet niet of het een hij of een zij is. Wel of 
het een jonkie is. Een jong heeft nog geen 
rode borst. 

Het Limburgs Landschap
Postbus 4301, 5944 ZG  Arcen
T 077 - 473 75 75 

info@limburgs-landschap.nl
www.limburgs-landschap.nl

Samenstelling en tekst  
Ditte Merle

Tekeningen Wil Kroon 

Extra natuurboekjes zijn  
voor scholen en natuur groepen 
gratis te bestellen bij  
Het Limburgs Landschap.
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