Voorjaar aan het meer
Het begint al in maart, dan komen
de eerste broedvogels weer terug naar
onze regio. De kraanvogels en de wilde zwanen zijn vaak het eerste. Soms
ligt er nog ijs op het meer en valt er
af en toe nog een sneeuwbui. In maart
kan het soms nog even goed winteren.
In april begint het voorjaarsgevoel
echt te komen, de parelduikers zijn
terug van hun verblijf op open zee gedurende de wintermaanden. Ze baltsen dan heel wat af op het meer, luid
roepend zwemmen ze het hele meer in
het rond.
De canadaganzen en de grauwe ganzen zijn ook weer van de partij en ze
foerageren op de weilanden. Deze zijn
eerst nog bruin van de afgelopen winter, maar na een paar dagen met wat regen en hogere temperaturen worden ze snel
groen. Genoeg voedsel voor allemaal.
Ook de reeën zien we nog regelmatig op de weilanden, ze worden nu niet meer bijgevoerd door ons maar zijn nog wel vaak
in de buurt van de voerruif om te kijken of er soms nog wat te halen valt. Zo af en toe geven we ze nog wel wat broodresten
en appelschillen als het eens wat minder weer is.

De kleinere vogelsoorten keren in de loop van april en mei ook weer terug en je moet dan denken aan de rietgors en het
paapje, witte kwikstaart en vink. Veel van deze soorten broeden aan de rand van het meer.
Ook de oeverloper en de bosruiter zijn vogels die het hier naar hun zin hebben, verschillende paartjes broeden hier in de
omgeving. Ze houden van drassige stukjes grond aan de rand van het meer, dat in de winter onder water heeft gestaan. Je
ziet ze vaak pas als ze opvliegen als je te dicht in de buurt komt.
De bruine kiekendief inspecteert regelmatig het hele gebied, hij vliegt een paar keer per dag over de rietkragen op zoek
naar voedsel. Veelal wordt hij dan op de huid gezeten door de stormmeeuwen en de kraaiensoorten. Bonte kraai en kauw
zijn hier veel aanwezig.
De kraaiachtigen verjagen veel andere soorten vogels. Ik heb aan de stal een torenvalken kast gemaakt en daar zaten
gelijk een paartje torenvalken bij. Maar de kauwtjes waren zolang aan het jagen en verstoren dat de torenvalken het opgegeven hebben, erg jammer.
Eenden zoals wintertaling en de wilde eend zijn er in de loop van mei al met jongen, vele overleven het niet door predatie
en de soms erg koude dagen die er nog regelmatig zijn.

Als het broeden eenmaal is begonnen wordt het een stukje rustiger, je ziet dan wel vaak paartjes die niet tot broeden zijn
gekomen of die later nog een poging gaan wagen misschien.
De boerenzwaluwen komen in mei en broeden in de verschillend schuren en stallen in de omgeving. Meestal hebben we
in de paardenstal 3 broedparen en het lijkt erop dat ze terug komen naar de plek waar ze voorheen gebroed hebben. Een
goede zaak want het is een soort die onder druk staat.

Meestal zijn er in juni al jonge kraanvogels, ze broeden in de afgelegen moerassige gebieden. De jongen gaan met de ouders mee en worden door hun gevoerd totdat ze zelf voedsel
kunnen vinden.
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