
spoorzoeken

Vogels die als bouwvakkers tunnels  
graven of nesten in boom stammen  

uithakken, onvermoeibare eileggers,  
jongen die opgroeien in jeugd- 

bendes … de voortplanting van  
vogels heeft het allemaal.

Vogelnesten
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12 naarbuiten

De meest kleurrijke vogel van Nederland heeft 
geen zin in pottenkijkers bij het broeden. De 
ijsvogel verbergt zijn kroost in een tunnel die 
hij zelf graaft. Waar steile oevers ontbreken, 
helpen mensen de ijsvogel soms door broed-
wanden aan te leggen met een nesttunnel erin, 
kant-en-klaar voor het ijsvogelgezin.

IJsvogel

Buidelmezen komen in maart naar ons land om hun 
naam eer aan te doen. Ze maken een spektakelstuk 

van hun kinderkamer, die lijkt op … jawel, een 
buidel bekleed met plantenpluis. Hun paarband 

nemen buidelmezen minder nauw. Ze gaan 
vreemd, maar een alleenstaande buidelmees 
met kroost kan zich prima redden.

Buidelmezen

De tapuit is een zeldzame broedvogel, wat  
onder meer samenhangt met de afname van 

konijnen in ons land. Eet deze kleine vogel dan 
konijnen? Nee, hij nestelt in verlaten konijnenho-
len, veilig ondergronds. Minder konijnen, minder 

broedgelegenheid. Ook zorgt stikstofneerslag door 
landbouw en verkeer voor afname van zijn voed-

selgronden: open, zandige plekken.

Tapuit

Elk jaar opnieuw hakt de zwarte specht een vers 
nest voor zijn gezin. Hij kiest voor dikke bomen, bij 
voorkeur een oude beuk. De nestopening is ovaal, 
in plaats van rond zoals bij andere spechtensoor-
ten. Aan leegstand wordt in het bos niet gedaan. 
Na gebruik betrekken boommarters, bosuilen of 
andere dieren het afgedankte spechtennest.

Zwarte specht 

Het nest van de ekster is een ondoordringbare vesting 
van takken, aarde en klei, hoog in de boom en met 
een verborgen ingang. Volgens verhalen komt zelfs 
een schot hagel er niet doorheen. Voordat ze zelf 
ouders worden groeien eksters drie jaar op in ‘jeugd-
bendes’, waar ze les krijgen in ouderschap.

Ekster

Een vogel die uitblinkt in slordigheid is de Turk-
se tortel. Het is een wonder dat zijn eieren niet 
uit het nest vallen, zo losjes liggen de takken 
erbij. Hun energie stoppen deze duiven liever 
in het aantal nakomelingen: ze krijgen wel vijf 
legsels per jaar met elk zo’n twee eieren.

Turkse tortel


