Samen in actie

Heb je al zwaluwnesten aan je huis of in de straat, of zie je vaak huiszwaluwen
vliegen? Dan ben je de geknipte zwaluwambassadeur. Neem contact op met de
Vogelwerkgroep van Natuurpunt Schijnvallei. Zij oordelen of je huis geschikt is voor
een kunstnest en volgen de kolonie mee op. Als er jongen zijn komen ze plankjes
onder de nesten installeren. Zwaluwen zijn namelijk erg propere vogels.
Alle uitwerpselen van de jongen worden netjes uit het nest gekiept. Een plankje
voorkomt overlast. Aanvragen via info@schijnvallei.be of 03-354 55 06.
Het schepencollege, de milieudienst en de milieuraad van de gemeente Schilde willen
samen met het Regionaal Landschap Voorkempen zo veel mogelijk kolonies redden
en steunen de actie ten volle.

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van Vlaanderen met 97.000
gezinnen als lid en beschermt al meer dan 50 jaar planten, dieren en hun
natuurlijke omgeving. En dat is nodig, want onze mooie natuur is
bedreigd. Met jouw steun kunnen we onze natuur verder helpen.
Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst meer van genieten.

Als lid
•

ontvang je 4x per jaar
Natuur.blad, ons ledenmagazine boordevol
informatie over de natuur,
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Word Lid!

geniet je 10% ledenkorting in de
Natuurpunt Winkel (op boeken,
verrekijkers, cadeautjes ...)

•

neem je een voordelig abonnement op onze magazines
Natuur.focus en Natuur.oriolus,

•

doe je dankzij je lidkaart heel wat
voordelen bij onze partners.

•

help je mee aan de uitbreiding van
het maatschappelijk draagvlak
voor natuur en landschap.

WILDE DIEREN
Enquête

Minivakantie
met gruttogarantie

•

download je gratis onze cd
met vogelgeluiden en meer dan
100 wandelkaartjes,

•

kan je hele gezin gratis deelnemen
aan de geleide wandelingen en
fietstochten,

•

•

Doe mee met de

ontvang je de nieuwsbrief van je
lokale afdeling over de natuur in je
buurt,

Natuurpunt schijnvallei
Turnhoutsebaan 343 • 2110 Wijnegem • 03-354 55 06
info@schijnvallei.be • www.schijnvallei.be

voor de

huiszwaluw

Zwaluwnest

H

et typische zwaluwnest is een staaltje van echt vakmanschap.
Met een mengsel van klei, zand en water metselen ze een
komvormig nest. Dit nest plaatsen ze bij voorkeur onder de
dakrand van huizen. Modder vinden is niet zo evident meer voor de
huiszwaluw en aan de kunststof dakranden blijft het moeilijker plakken.
Daarom kan jij helpen.
Op plaatsen waar er bestaande kolonies nestelen, kunnen kunstnesten een groot verschil
maken. Dankzij geschikte nestplaatsen kan een kolonie uitbreiden. Vliegen er vaak huiszwaluwen door je straat dan kan het nuttig zijn kunstnesten te plaatsen. Eens de nesten hangen,
volgt de vogelwerkgroep nauwgezet de activiteit van de zwaluwen op. Als het een succes is kan
het aantal nestplaatsen uitgebreid worden. De zwaluwen zorgen voor een straat vol leven.

De huiszwaluw

leefgebied
•

Helpen
•
•
•
•

Stel dakrenovaties uit tot na het broedseizoen (september),
zodat de vogels niet worden gestoord in hun broedactiviteit.
Plaats kunstnesten
Voorzie buiten een modderpoel en eventueel wat stro als nestmateriaal.
Gebruik geen insecticiden

•
•

De huiszwaluw komt in heel Europa voor en
overwintert in Afrika, ten zuiden van de Sahara.
Oorspronkelijk broedend tegen rotswanden
Aangepast aan leven in dorpen en steden met
de muur als “rotswand”

Korte, gevorkte staart

Zwarte bovenzijde met witte vlek
op de stuit (tussen staart en rug)

voeding
Insecten, insecten en nog eens insecten, meer
heeft een huiszwaluw niet nodig. Wanneer er
jongen zijn, kan de hoeveelheid insecten die
één huiszwaluw nodig heeft, oplopen tot wel
6000 per dag!

Spierwitte onderzijde

Voortplanting
•
•
•

Een koppeltje kan tot drie broedsels per
jaar grootbrengen,
Vier tot zes eitjes per nest.
Om de werkdruk voor de ouders wat te
verlichten, worden de oudste jongen
ingeschakeld bij het grootbrengen van
de jongere vogeltjes.

Veertjes op de poten

Lichaamslengte tussen
13 en 15 centimeter

