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Achtergrondinformatie over nesten

Doel van het nest.
Nesten zijn bestemd voor het bebroeden en grootbrengen van de
jongen. Ook speelt een nest een belangrijke rol in het sociale leven
van de vogels, vooral bij paarvorming. Daarnaast is het voor de broedende vogel een bescherming tegen gevaar en ongunstig weer. Later
beschermt het de jonge vogels, vooral die van de nestblijvers, die
lang in het nest blijven.
Het maken van een nest.
Voor het maken van het nest gebruiken de vogels meestal plantendelen.
Al naar gelang de grootte van de vogel zijn het takken of takjes, die
van de grond rondom het nest worden verzameld, of die de grotere
vogels uit de kruinen van de bomen breken. Ook andere materialen
zoals plastic worden wel aangetroffen. Veel soorten zijn heel trouw
aan een bepaalde nestplaats. Een vogelpaar kan in de loop der jaren
twee of drie plaatsen om de beurt gebruiken. De nesten zelf worden
ook heel vaak opnieuw gebruikt.
Merels en huismussen gebruiken hetzelfde nest vaak driemaal in een
seizoen en richten het elke keer opnieuw in. Reigernesten worden
vaak enorm groot, doordat er jaarlijks nieuw materiaal aan wordt
toegevoegd.
Nestvormen.
Het eenvoudigste nest is in feite helemaal geen nest. Bosuilen bijv.
leggen hun eieren in een gat in de boom en bontbekplevieren in een
kuiltje in de grond. De meeste nestvlieders maken eenvoudige
nesten, die soms weinig meer voorstellen dan een kuiltje in de grond.
Als een nestje echter op het water wordt gebouwd, zoals dat van een
waterhoentje en de meerkoet, kan het ondanks zijn eenvoudige constructie vrij stevig in elkaar zitten. De meest ingewikkelde nesten zijn
die van zangvogels. Merels en zanglijsters maken knusse
nestkommen, die van binnen met klei worden bestreken. Anderen
zorgen voor een extra koepel over hun nest.
De keuze van de nestplaats
Soms heeft het mannetje de nestplaats al uitgekozen, in andere
gevallen wordt die door het vrouwtje bepaald.
In ieder geval zoeken zij een veilige plaats.
In een hoge boom, in een struik, tussen het riet, in het hoge gras...
Dat zijn veilige plekjes voor de eieren en de jongen.
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