
 

 

Pullen spotten                 uitleg en stappenplan  

Het gezegde luidt: “in mei leggen alle vogels een ei”. Ontdek het met deze activiteit! 

Maar voordat je kunt beginnen met pullen tellen, eerst wat weetjes over de wilde eend 

en haar pullen. Pullen zijn de baby’s van de eend.  

De wilde eend is één van de vele eenden-soorten die je vaak ziet in onze omgeving. In 

sloten, singels en vijvers kom je ze veel tegen. Het mannetje, de woerd is herkenbaar 

aan zijn opvallende groene kop en witte halsband. Hij heeft als enige eenden-soort 

gekrulde staartveren. Het vrouwtje heeft een bruin verenkleed die ze gebruikt als 

schutkleur om niet op te vallen bij roofdieren. 

In de winter worden koppeltjes gevormd en paren de eenden.  

De vrouw gaat daarna op zoek naar een geschikte plaats om 

een nest te bouwen, waarin eieren gelegd kunnen worden. 

Het nest wordt gemaakt in een ondiep kuiltje in de grond in 

de buurt van water bij hoog gras, maar nesten worden ook 

wel onder struiken of in een lage boom gemaakt. Ze bedekt 

haar nest met mos, donsveertjes en kleine takjes. 

 

Broedseizoen 

Per dag legt moeder eend 1 ei. Zodra alle eieren gelegd zijn, begint ze met broeden (het 

warmhouden van eieren totdat ze uitkomen). Een nest bestaat uit ongeveer 6 tot 13 eieren.  

 

In februari begint ze met broeden. Ze blijft 24 tot 28 dagen op de eieren liggen totdat de 

pulletjes uitkomen. Vlak voordat de pulletjes uit het ei komen laten ze een piepje horen, dit 

wordt veroorzaakt door het doorprikken van het luchtzakje met hun snaveltje, dat om het 

ongeboren kuikentje heen zit. Omdat de eierschil zuurstof doorlaat halen ze zo voor het eerst 

adem en piepen daarbij. Heel handig, want hiermee communiceren ze met elkaar: wanneer veel 

eieren in een nest piepen is het tijd om tegelijk uit het ei te kruipen! Zo wordt hun kans om te 

overleven vergroot en hoeft moeder niet de hele tijd op loslopende kleintjes letten terwijl ze 

alsnog enkele eieren moet uitbroeden. De jongen hebben een donkerbruine rug en de buik is geel, 

een schutkleur waardoor vissen hen minder makkelijk kunnen zien als prooi. 

 

Nu je dit weet, kun je aan de slag met het spotten van de pullen! 

  



 

 

 

Werkblad                                    pullen spotten                            

Benodigdheden 

 potlood 

 enthousiasme en nieuwsgierigheid 

 werkblad  

 
Begin van de activiteit 

Print dit werkblad en ga op zoek naar een moeder eend en haar kinderen. Natuurlijk hou 

je veilige afstand van de sloot. 

 

Moeder eend en haar kinderen zoeken 

 

Waar denk jij dat je mij kunt vinden? Zoek deze plek bij jou in de buurt. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Is dit voor ons een goede plek? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Wat zijn we aan het doen? 

 

…………………………………………………………………………………………………  

 

Weet je hoe ik heet? Kijk op de zoekkaart watervogels. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Is de vader van mijn kinderen in de buurt? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Weet jij hoe hij genoemd wordt? Zoek zijn naam op de zoekkaart. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Als het goed is, dan heb je al mijn kindjes gezien. Weet je ook hoe ze genoemd worden 

als ze nog zo klein zijn? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Hoeveel kinderen heb ik? 

………………………………………………………………………………………………… 

Wil je de komende 7 dagen in de tabel hieronder voor mij bijhouden hoeveel kleintjes ik 

nog heb? 

Telling pullenstand 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

       

 

Hoeveel kindjes heb ik nog over? 

………………………………………………………………………………………………… 

Weet je ook hoe het komt dat dit aantal wel/of niet veranderd is? 

………………………………………………………………………………………………… 

Bedenk dat alle planten en dieren deel uitmaken van de 

voedselketen en voeding zijn voor bijvoorbeeld grote vissen en 

reigers. 

  



 

 

Zoekkaart watervogels 

 

 

 


