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Hoi! De winter is nog maar net voorbij.
Maar vogels vliegen al met takjes.
Ze popelen om hun nest te bouwen.
Wat hebben ze het druk-druk-druk!

Een eend maakt geen merelnest. Een
merel geen kraaiennest. Elke vogel bouwt
zijn eigen nest. Dat is aangeboren. Een
groot of een klein nest. Slordig of juist
keurig netjes. Een bolletje of een
kommetje. Een nest in een boom, op het
water of gewoon in een kuiltje op de
grond. Soms bouwen vogels hun nest op
een gekke plek.
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Vogels zoeken voor hun nest een veilige

plek. Meestal goed verborgen. Wil je
weten waar een nest komt? Let dan op
vogels die met iets rondvliegen. Met
takken of grassprietjes of zo. Ze zijn vast
op weg naar de plek van hun nest. Bekijk
alles op afstand. Anders worden vogels
onrustig en stoppen ze met de bouw.
Eksters zijn al vroeg in het jaar aan het
werk. Als de bomen nog kaal zijn.
Daardoor kun je alles goed volgen. Ze
bouwen een groot en rommelig nest. Met
een dak erop. Zie jij de ingang?

eksternest
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Ook kraaien, reigers en buizerds bouwen

van takken grote nesten. Hoog in de bomen.
Daar hebben ze goed uitzicht. En… zo hoog
komen geen katten. Toch is die plek niet
zonder gevaar. Wat kan een gevaar zijn?
Maak jij het nest van de buizerd af? Dikke
takken onderop. Dan dunnere. Als zacht
bedje: gras, mos en takken met bladeren.

4

Veel buizerds komen in het voorjaar
terug naar hun oude nest. Ze repareren
het en leggen er takken bij. Zo wordt hun
nest steeds groter en hoger. Ook zwaluwen
zoeken hun oude nest weer op. Is het weg?
Dan metselen ze een nieuw nest. Het is
een kommetje van stukjes klei met
strootjes.

Bosuilen bouwen geen nest. Ze zoeken een
holte in een boom. Torenvalken broeden
in oude kraaiennesten. En de koekoek?
Die maakt geen nest en broedt zelfs haar
eieren niet uit! Dat doen andere vogels.
Stiekem legt ze haar eieren in hun nesten.

Een zwaluwnest herken je zo. Vaak zit het tegen een
muur, onder een dakrand.
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Je kunt vogels helpen met de bouw van
hun nest. Leg een stapel takken neer. Of
hang een nestkastje op. Wat ook leuk is: neem
het lege netje van vetbollen of citroenen.
Vul het met draadjes, touw, veertjes, hooi,
papier, (honden)haren… Hang het op
zodat de vogels hun bouwspullen eruit
kunnen pikken.

Op www.beleefdelente.nl kun je vanaf 1 maart
in de nestkasten van allerlei vogels kijken.
Er hangen webcams. De vogels hebben
niets in de gaten. Maar jij kunt zien wat er
gebeurt. Hoe ze paren, eieren leggen,
jonkies krijgen en voeren. Alles live op je
pc, dus ook de ruzies. Spannend! Ga je ook
kijken?
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Post Bedankt Ruben, Daniëlla

van der Schrier [48 jaar jong]
en Renate de Vries voor: hoe het
sneeuwklokje aan haar naam kwam.
Uit jullie mooie verhalen blijkt dat het
sneeuwklokje de mensen blij maakt.
Niemand die aan dat kleine
bolletje denkt. Maar dan opeens,
midden in de winter, een wit bloemetje dat
boven de sneeuw uitsteekt. Het mooiste
bloemetje dat ze ooit hebben gezien. Klokje,
wit, sneeuw… ja dan is de naam snel bedacht.
Er zaten ook
gedichtjes in
onze brievenbus.
En zelfs een
schilderijtje van
gedroogde
sneeuwklokjes!
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Doe je mee?

Maak een
gedicht, verhaal
of tekening over
‘lentekriebels’. Wat
lentekriebels zijn, mag je zelf weten. Mail
of stuur je inzending vóór 2 mei 2011 naar
Het Limburgs Landschap. De mooiste
lentekriebels zetten we in het volgende
natuurboekje.
Vogelnesten-weetje De grote bonte specht

hakt met zijn snavel in een boomstam.
Binnenin hakt hij verder. Na een maandje
is de nestholte klaar. Die kan wel 30 cm
diep zijn.

Stichting het Limburgs Landschap
postbus 4301, 5944 zg Arcen
telefoon [077] 473 75 75
fax [077] 473 75 76
e-mail info@limburgs-landschap.nl
Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon
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Deze kinderbijlage is mogelijk
gemaakt door de Nationale
Postcode Loterij.
Extra natuurboekjes zijn voor
scholen en natuurgroepen
gratis te bestellen bij Het
Limburgs Landschap.

