natuurboekje
van

lente 2018

HOI!
OF JE NU IN DE STAD woonde, in een dorp
of ergens tussen de koeien… je zag vroeger
bijna overal huiszwaluwen. En veel! Dat is
nu niet meer. Hoe zit dat precies? En ook,
hoe komt het dat er de laatste jaren juist
weer wat méér zwaluwen zijn? We weten
veel over deze blauwzwartwitte vogel,
maar ook heel veel niet! Daarom is 2018
uitgeroepen tot het Jaar van de Huiszwaluw.
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Overal in ons land gaan mensen dit jaar
huiszwaluwen en nesten tellen en allerlei
onderzoek doen. Zo komen we steeds meer
over zwaluwen te weten. Dan kunnen we ze
helpen om het hier weer goed naar hun zin
te krijgen.

DE HUISZWALUW IS een trekvogel. In de
herfst vliegt hij naar Afrika. Als bij ons
de winter voorbij is, in april of mei, is de
huiszwaluw terug. Dan zijn er weer veel
insecten waarmee hij zijn buikje vult.
Huiszwaluwen kun je goed herkennen.
Meestal zijn ze met een groep en zwieren
hoog door de lucht. Ze zwenken alle kanten
op. Je ziet dan hun wit met zwarte kleur en
een korte, gevorkte staart. Je hoort hun hoge
geluidjes: prrriiit - prrriiit, prrriiit - prrriiit.
Ze vliegen snel en met hun snavel wijd open
vangen ze insectjes uit de lucht. Ook zie je ze
vaak bij een waterplas. Ze scheren rakelings
over het water en pikken insecten op.
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HUISZWALUWEN LEVEN in de buurt
van… huizen. Het zijn echte metselaars.
Van kluitjes modder of klei metselen ze
hun nest. Meestal bouwen ze het onder de
dakrand van een huis, van een boerderij
of een oud gebouw. Ook onder bruggen.
Het nest is een kommetje met bovenin
een smalle opening.
Voor één zo’n nest zijn hon-der-den kluitjes
modder nodig. Met hun spuug plakken ze
die aan elkaar. Binnen in het nest komen
veertjes, haren en gras.
Teken er zelf nog een huiszwaluw bij.
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ZIJN DE ZWALUWEN na de winter terug,
dan zoeken ze hun oude nest op. Als het
nodig is, repareren ze het of maken ze een
nieuw nest. Het vrouwtje legt meestal
4 of 5 witte eitjes. Man en vrouw broeden
en voeren allebei. Ze vangen voor hun
jongen duizenden insecten per dag.
Dat scheelt heel wat lastige muggen als je
zwaluwen bij je huis hebt! Zijn de jonkies
uitgevlogen, dan legt het vrouwtje al gauw
nieuwe eitjes in het nest. Soms zelfs nog
een derde keer.
Ga eens kijken of je hun nest vindt. Meestal
is er water in de buurt. Aan de rand zoeken
de zwaluwen natte kluitjes. Anders kunnen
ze niet metselen.
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ALS DE JONKIES ZIJN uitgevlogen, worden ze
nog een tijdje gevoerd. Ze wachten op een
draad of een tak op een voedzaam hapje
insect. Jonkies uit het eerste nest helpen
vaak bij het voeren van de jonkies uit het
tweede of derde nest.
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Mensen zijn niet altijd blij met zwaluwen
bij hun huis. Poep op de stoep of de venster
bank (of op hun kop)! Ze steken het nest
weg. Komt de zwaluw volgend jaar terug
naar zijn oude nest… weg nest!
Kan hij opnieuw beginnen. Wat goed werkt:
een halve meter onder het nest een plank
hangen. Die poeptroep is dan een
stuk minder!

POST
We kregen weer leuke inzendingen over
het vorige natuurboekje Mergelgroeve.
Bedankt allemaal!
Van Sabina (11 jaar) uit Maastricht ontvingen
we een heel mooi elfje. Dat is een gedicht met
11 woorden (tel maar na!).
Mergel
Limburgse steen
Oer- en oeroud
Skeletjes van dode zeediertjes
Samengeperst!
Bram Pilet (8 jaar)
mailde: In de tuin staat
een klein beeldje dat mijn
opa van mergel heeft
gemaakt. Omdat het al
een tijdje staat, is het
begroeid met mos.
Mooi Bram! Heeft het
beeldje een naam?
Wat vind je van: het
mergelmosdier?
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Het Limburgs Landschap
Postbus 4301, 5944 ZG Arcen
T 077 - 473 75 75
info@limburgs-landschap.nl
www.limburgs-landschap.nl
Samenstelling en tekst
Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon
Extra natuurboekjes zijn
voor scholen en natuurgroepen
gratis te bestellen bij
Het Limburgs Landschap.

DOE JE MEE? Heb jij een zwaluwnest
bij je huis? Of heb je ergens anders een
zwaluwnest ontdekt? Maak er dan een
foto van of een tekening. Vertel ons waar
en wanneer je het nest zag en wat je verder
opviel. Stuur je inzending vóór 9 mei 2018
naar Het Limburgs Landschap. We zijn
heel benieuwd.
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HUISZWALUW-WEETJE Soms maken huis
zwaluwen een nest bij de ingang van een
ondergrondse mergelgroeve. In de Cannerberg
bij Maastricht hing eens een nest op 60 meter
afstand van de ingang!

