Parelduikers
Een melangolieke roep klinkt over het meer, een slanke vogel zwemt ver van mij vandaan midden op het meer en roep
zijn partner. Het is eind april en ze zijn weer terug van hun verblijf op open water, de parelduikers (Gavia artica)
Het ijs op het meer is nog maar net gesmolten en het water is nog best koud, maar dat deert ze niet. Ze zijn hier gekomen om te broeden en hun jongen groot te brengen.
Een prachtige vogel die hoofdzakelijk op het water leeft van vis die hij onderwater vangt.
Hij is in staat om grote afstanden onder water te zwemmen en komt dan op een heel andere plek weer boven. Ook als
ze opgeschrikt worden duiken ze onder en verdwijnen uit het beeld. Een lastige vogel om vast te leggen. Ze kunnen zo’n
3 minuten onder water blijven en kunnen 50 meter diep duiken om hun voedsel te vangen.
Ze zijn afhankelijk van helder
water, gevoelig voor vervuiling. Het Bysjön dat bij ons
voor de deur ligt is helder en
schoon. Jaarlijks komen ze van
de universiteit van Uppsala de
visstand en waterkwaliteit beoordelen. Ze zijn daar ongeveer
een week mee bezig om dit te
analyseren. De kwaliteit is nog
steeds erg goed bevonden.
Voordat ze gaan broeden
zwemmen ze veel rond, iedere
dag zwemmen ze wel meerdere
keren het meer op en neer. Het
Bysjön is ongeveer 2 kilometer
lang. Het lastige om ze te fotograferen is dat ze meestal midden op het meer zwemmen en dus op grote afstand blijven. Een drijfhut of vlot met een
kleine elektromotor zou daar een goede uitkomst zijn, misschien iets om in de toekomst in te investeren. Waden in het
water met een flooting hide is geen optie omdat het meer daar te diep voor is.

Ze broeden op de drassige oeverkanten van het water en bewegen zich vrij onhandig op het land. Meestal leggen ze 2 eieren in een nest op de grond. Beide ouders broeden. Mannetje en vrouwtje verschillen niet van elkaar in kleurpatroon.
Ze hebben een mooie grijze kop en de veren zijn zo glad dat het haast geen veren meer lijken.
Ze verblijven en broeden op de wat grotere meren en trekken in de winter naar open zee. Vanuit Scandinavië gaan ze
meestal naar de Oostzee.
Bij ons op het meer zijn elk jaar een aantal paartje actief. Ik heb alleen nog niet kunnen ontdekken waar ze broeden,
maar ik vermoed dat het op een van de eilandjes is die in het meer liggen. Ze kunnen daar ongestoord hun gang gaan.
Het meer wordt namelijk niet bevaren, hooguit een visser die met een bootje ligt te vissen.
Als de eieren uit zijn gekomen gaan de jongen gelijk mee het water op en worden door de ouders gevoerd tot dat ze zelf
eten kunnen vangen.

Een prachtige vogel om te kunnen waarnemen een genot om naar te kijken en vooral te luisteren. Hierbij een link naar
het geluid. https://www.vogelgeluid.nl/parelduiker/
In de vroege morgen als er een beetje mist over het meer ligt is het bijna een sprookjes wereld.
Hun verspreidings gebied is vrij groot en strekt zich uit over het hele noordelijke halfrond en dan de noordelijke delen
daarvan.
Peter Koren

Alle beelden gemaakt met Nikon D800 en 5.6/200-500 mm
Met dank aan Maria Krainskij, waar ik de gelegenheid kreeg om de parelduiker op zijn nest te fotograferen. hij broed
daar op hun grondgebied vlak bij hun huis en laat zich niet verstoren.

