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Verzoek aan boeren, burgers en buitenlui:
Help de vogels onder dak
Voor alle vogels in deze brochure geldt dat ze houden van mensen. Of eigenlijk houden ze van wat die
mensen allemaal doen. Want dankzij het feit dat er boeren en burgers in ons land wonen, kunnen zij hier
ook wonen. Deze vogels zijn voor hun voortbestaan van ons afhankelijk en daarom is het ook noodzakelijk om iets voor deze vogels te doen. Veel hoeft dat niet te zijn, onderdak is vaak al voldoende. Elk
van de vogels in deze brochure heeft zo ook zijn eigen wensen.
Als we bij de kerkuil beginnen zien we dat die noodgedwongen zijn religieuze onderkomen is kwijtgeraakt. Veel kerken zijn met gaas dichtgemaakt tegen duivenoverlast, maar de kerkuil was de dupe. Je
zou de kerkuil tegenwoordig beter schuuruil kunnen noemen. Zonder de hulp van de boeren die ze op
grote schaal onderdak hebben gegeven, waren er maar heel weinig kerkuilen overgebleven.
De steenuil heeft een heel andere geschiedenis. Aan het nestelen in oude stenen schuurtjes en ruïnes
dankt hij zijn naam. Maar in de oude hoogstamboomgaarden bleken holtes ook goede nestplaatsen.
De oude schuurtjes en de hoogstamboomgaarden verdwenen en met hen de steenuil. Door nu op verschillende plekken nestkasten op te hangen en goed voor de knotwilgen te zorgen, waar de steenuilen
ook in nestelen, kunnen we ze, net als de kerkuil, straks misschien weer van de rode lijst van bedreigde
vogels afhalen. Het aardige is dat ook de ringmus graag in knotwilgen nestelt, die profiteert dus gewoon
mee van uw steenuilbeschermingcwerk.
Op de rode lijst staan ook de huiszwaluw en boerenzwaluw. De huiszwaluw woont bij de burger, buiten
onder de dakgoot en de boerenzwaluw woont bij de boer, in de schuur. Zonder een goede plek om te
nestelen kun je als zwaluw niet en alleen wij kunnen ze daarbij helpen. Zelfs de huismus is op de rode
lijst terecht gekomen en al kom je de mussen op veel boerderijen nog volop tegen, nationaal gezien holt
de stand achteruit. Alle reden dus om te kijken of we de mussen letterlijk onderdak kunnen bieden en ook
hier is eeh kleine ingreep vaak al voldoende. Haal het "vogelschroot" weg en breng de "vogelvide" aan en
voor je het weet heb je weer een kolonie tjilpende huismussen gered.
Boeren, burgers en buitenlui, help de vogels onder dak en u geeft de fascinerende uilen, de zwierige
zwaluwen en vrolijke mussen weer een toekomst. Mede namens Vogelbescherming Nederland, bedankt!
Nico de Haan
Ambassadeur Vogelbescherming Nederland

Inleiding
'Een uiltje knappen'
'Eén zwaluw maakt nog geen zomer'
'De mussen vallen dood van het dak'
Bovenstaande spreekwoorden en gezegden verwijzen naar vogels. Kent u ook de vogels waar ze
betrekking op hebben: kerkuil, steenuil, boerenzwaluw, huiszwaluw, huismus en ringmus? Waarschijnlijk
wel, maar wist u dat het niet overal goed gaat met deze vogels? Dat is nu juist de reden dat u deze
brochure ontvangt. Een brochure waarin aandacht wordt geschonken aan uilen, zwaluwen en mussen in
het leefgebied van deze vogels: uw woonomgeving! Een brochure die mogelijk is gemaakt dankzij een
subsidie van Vogelbescherming Nederland en de Nationale Postcode Loterij.
Leden van de vogelwerkgroep van de KNNV afdeling Epe-Heerde houden in de gemeenten Epe en
Heerde al jarenlang de vogelstand bij. Onze woonomgeving is nog tamelijk rijk aan vogels. Een scherpe
waarnemer kan in de loop van de jaren en door de seizoenen heen wel honderd vogelsoorten zien! Dit
hangt vooral samen met de variatie in het landschap op de overgang van de Veluwe naar de IJssel.
Voor iedere vogelsoort ziet het ideale leefgebied er weer anders uit: van bossen, heidevelden, akkers,
houtwallen, boomgaarden, erven en tuinen, beeklopen en graslanden tot en met de uiterwaarden.
Sommige vogelsoorten zijn kieskeuriger dan andere. Voor alle vogels geldt dat ze behoefte hebben aan
voedsel en broedgelegenheid. Door wijziging in landbouwmethoden, verandering van het landschap en
verstedelijking blijft er voor sommige soorten steeds minder geschikt leefgebied over.
In 2004 is de 'Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels' gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het met veel
broedvogels niet goed gaat. In Epe en Heerde broeden 123 vogelsoorten. Daarvan staan er 34 op de
Rode Lijst. De huismus bijvoorbeeld, lijkt nog steeds een algemene vogel. Toch is de stand sinds de jaren
zestig gehalveerd! Een enkele soort, zoals de steenuil, wordt in zijn voortbestaan zelfs bedreigd.
Zes Rode Lijst-soorten die in uw directe omgeving voorkomen, staan in deze brochure centraal. U kunt
lezen over aspecten van het vogelleven. Ook wordt ingegaan op de oorzaken van achteruitgang, de
situatie in Nederland en in onze woonomgeving. Met eenvoudige middelen is het vaak mogelijk uw eigen
woonomgeving voor deze zes soorten aantrekkelijker te maken. Behalve deze vogels profiteren daarvan
ook andere bedreigde soorten, die net als u het liefst in hetzelfde kleinschalige cultuurlandschap wonen.
Ziet u kans hieraan een bijdrage te leveren? De vogels zullen u dankbaar zijn!
de leden van de Vogelwerkgroep KNNV Epe-Heerde

Vogels van erf en tuin

Voor alle vogels geldt dat ze behoefte hebben aan voedsel en broedgelegenheld
Op veel (boeren-)erven voelen uilen, zwaluwen en mussen zich daarom thuis.
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Herkenning
De kerkuil is een middelgrote uil (ongeveer het formaat van een postduif), en heefl een kenmerkend hartvormig 'gezicht'. De kerkuil is een echte nachtvogel, die pas als het donker is, uitvliegt. Dit in tegenstelling
tot steenuilen of ransuilen, die bij licht of in de schemering al uitvliegen. De kerkuil zal ook voordat het
licht wordt op zijn nest of roestplaats terugkeren. Deze is bij voorkeur op een donkere rustige plaats
gevestigd. De onderzijde van de vleugels is licht. Daardoor lijken de vogels, als ze 's nachts met licht
worden beschenen, wit. Dit heeft samen met de geluidloze vlucht wat spookachtigs, waardoor u deze uil
nogal eens in griezelfilms of griezelverhalen tegenkomt.
:,&4%..x,a;*+*

Geen verschil tussen man en vrouw

i
l

In Europa komen twee ondersoorten voor. In Zuid- Europa, Frankrijk, België en Groot- Brittannië is
dit vooral Tyto alba alba. Deze kerkuil onderscheidt zich door een volledige witte onderzijde met
spaarzame stippels en vlekjes. In de rest van Europa, waaronder Nederland, komt de ondersoort
Tyto alba guttata voor. Deze vogel heefi een oranjebruine onderzijde en is ook in ons gebied de
meest voorkomende kerkuil. Het is een misvatting om te denken, dat het mannetje wit is en het
vrouwtje oranjetbruin. Er bestaat namelijk geen uiterlijk verschil tussen de geslachten.
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Geluid
De kerkuil maakt verschillende geluiden. De roep (meestal van het vrouwtje) is een herhaalde snorrende
schreeuw. Tijdens de balts laat het mannetje een 'ijselijke' kreet horen. Bij alarm klinkt het als een schelle
hese schreeuw. De zang is een herhaald wat ratelend, gorgelend geluid. Het klinkt ongeveer als 'sjrrriie'.
De jonge vogels maken langgerekte 'hijgende', 'blazende' of 'snurkende' geluiden.

vIDe belangrijkste prooidieren zijn verschillende muizen- en spitsmuizensoorten. Kerkuilen jagen over het
algemeen op het gehoor. In nachten met slecht weer (veel regen) jaagt de uil niet buiten maar probeert hij
zijn kostje in de schuur op te scharrelen. Uilen slikken hun prooi meestal in het geheel in en braken later
de onverteerbare resten in de vorm van braakballen weer uit. Als u deze vindt, weet u dat er een uil
geweest is. Aan de hand van de schedeltjes, onderkaken en botjes in de braakballen kan worden bepaald
welke diersoorten en aantallen d a a ~ a nals prooi hebben gediend. Hieruit blijkt dat in onze regio de
veldmuis en de huisspitsmuis samen 70% van het voedselpakket van de kerkuil vormen. Overige prooien
zijn andere kleine zoogdieren en in mindere mate vogels, amfibieën en ongewervelden, bijvoorbeeld
meikevers. Het voorkomen van de zeldzame waterspitsmuis is door deze voedselanalyses vastgesteld.
De overige
zoogdieren
(allen 4%)

huisspitsmuis

35%
overige zoogdieren
4%
vogels

bosmuis
6%

?Idmuis
35%

bosspitsmuis

bniine rat
huismus
dwergmuis
dwergmuis
waterspitsmuis
woelrat
rosse woelmuis
dwergspitsmuis
mol

1
1

16%

Het voedselpakket van kerkuilen bij Heerde (1996-2006) bestaat voor 70% uit veldmuis en huisspltsmuis.
De 'overige zoogdieren'uit de grafiek (tesamen 4%) zijn: bruine rat, huismuis, dwcrgmuis, waterspitsmuis,
dwergspitsmuis, woelrat, rosse woelmuis en mol.
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Voortplanting
Kerkuilen kunnen al halverwege hun eerste levensjaar geslachtsrijp zijn, maar de meeste uilen broeden
pas voor het eerst in het broedseizoen volgend op hun geboortejaar. Kerkuilen broeden bij voorkeur op
donkere, rustige en ruime plaatsen. Bij de kerkuil is de paarband sterk. De paren zijn trouw aan de
eenmaal gekozen nestplaats en blijven gewoonlijk het gehele jaar in de buurt d a a ~ a n .
Het mannetje kiest de nestplaats. Het wijfje keurt deze wel of niet goed. Een echt nest wordt niet
gebouwd, vaak bestaat het uit een kuiltje in fijn gestampte braakballen. De kerkuilen in onze regio
hebben een duidelijke voorkeur voor nestkasten. In ons gebied broeden alle bekende kerkuilparen in
nestkasten. De kerkuil legt meestal vier tot zeven eieren. Deze zijn bijna rond, glansloos en wit. Ze
worden om de dag gelegd en ongeveer 30 dagen door het wijfje bebroed. Het mannetje voorziet haar
tijdens deze tijd van voedsel. Na acht tot negen weken zijn de jongen vliegvaardig en verlaten zij het nest.
Hierna worden ze nog geruime tijd door de ouders gevoerd. Pas na ruim drie maanden zijn ze zelfstandig
en worden dan door de ouders uit het territorium verdreven.

tsd
In onze omgeving vinden we de meeste kerkuilen in hun optimale leefomgeving namelijk het halfopen
kleinschalige cultuurlandschap, waarin grasland vaak wordt omzoomd door heggen en houtwallen. Er is
een duidelijke positieve relatie tussen het voorkomen van houtwallen en de dichtheid van de kerkuilen.
Dit wordt veroorzaakt doordat kerkuilen in jaren met weinig veldmuizen (hun hoofdvoedsel) kunnen overschakelen op andere prooidieren, die zich vooral in of bij houtwallen ophouden. Hierdoor komen slechts
incidenteel kerkuilen voor in grootschalige landbouwgebieden, zoals in het open weidegebied (ten westen
van de dijk) langs de IJssel.

inge gen
Door schaalvergroting en intensivering van de landbouw zijn sommige ruige grasstroken en andere kleine
landschapselementen, die rijk zijn aan muizen, verloren gegaan. In andere situaties dreigen zij verloren te
gaan. Hierdoor verslechtert de voedselsituatie.
Door renovatie van oude gebouwen verdwijnen vaak geschikte nestgelegenheden. Ook kan er tijdens
slechte weersomstandigheden (regen en sneeuw) niet in de gebouwen gejaagd worden, waardoor er
honger geleden wordt en de jongen dood kunnen gaan.
Door toepassing van bestrijdingsmiddelen en dan vooral muizen- en rattenverdelgingsmiddelen vallen er
tot op heden nog steeds slachtoffers. De slome, vergiftigde muizen laten zich namelijk eenvoudig pakken.
Kerkuilen worden vaak gemeld als verkeersslachtoffer. Dit wordt veroorzaakt door de toename van de
verkeersintensiteit.

I

Kerkuil (TNa i h )
Landelijke situatie
Na een dieptepunt eind jaren zeventig gaat het weer beter en zijn er momenteel kansen voor de kerkuil.
Daar waar sprake is van een toename is dit vooral te danken aan velen van u, die op een geschikte
locatie een nestkast laten plaatsen. Ook zijn mensen over het algemeen meer uilvriendelijk geworden. De
tolerantie is toegenomen. Dit leidt vaak tot nog meer mogelijkheden voor kerkuilen. In Nederland broeden
in het begin van deze eeuw jaarlijks ongeveer 2000 paartjes.

Jaar

Met de kerkuilen gaat het de laatste jaren weer beter, mede dankij het aanbieden van broedgelegenheid.
In Nederland broeden jaarlijks rond de 2000 paaqes.

cakak situatb
In de regio is bovengeschetste trend ook te merken. De stand in 2006 is: de gemeente Epe elf broed-
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Kerkuil ( 7 ~ f dob a j
&i*
Door het aanbieden van broedgelegenheid en het creëren van muizenbiotopen kunt u de kerkuil helpen.
Te denken valt aan het toegankelijk maken van een schuur of ander gebouw voor de kerkuil en het
plaatsen van een kerkuilenkast. Voor de juiste plaats voor een kast kunt u overleggen met een lid van de
kerkuilenwerkgroep.
Ook de foerageermogelijkheden in o.a. wegbermen en dijk- en oevertaluds kunnen worden verbeterd.
Het is beter deze terreinen zo te beheren, dat er voldoende zaadvorming plaats vindt en er vooral in de
winter voldoende dekking is voor de muizen. De laatste maaibeurt kan beter niet na begin september
worden uitgevoerd.
Het is belangrijk om tussen wallen en heggen ten opzichte van de aangrenzende akkers of weilanden een
grazige strook te handhaven van minimaal 2,5 m, die als jachtgebied voor de kerkuil maar ook voor zaadetende vogels zoals de patrijs van belang is. Door de perceelranden van grasland en akkers te ontzien bij
de bemesting en bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen maakt u de omstandigheden voor een muizenbiotoop veel beter.

Het mannetje kerkuil kiest de nestplaats, het vrouwfje keurf deze wel of niet goed. In onze omgeving broeden alle
bekende kerkuilparen in nestkasten.
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Steenuilen leven in de nabijheid van mensen, vaak als 'onderhuurder' in gebouwen, waar de Nederlandse
naam steenuil op duidt. Kenmerkend zijn de platte, brede kop met grote ogen en duidelijke wenkbrauwen.
De katachtige kop en de sissende geluiden als van een kat leiden ook naar de volksnamen kat-oele of
kanekop. De steenuil is onze kleinste uilensoort met een grootte van iets meer 20 cm en een spanwijdte
van nog geen 60 cm. Steenuilen zitten graag in de zon en zijn hierdoor vaak in tegenstelling tot andere
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Geluid
Geluiden van vogels leiden nogal eens tot bijnamen. Zo dankt onze steenuil de bijnaam lijkenroeper,
liek-oele, doodsroeper en weeklager aan zijn vaak klagende roep. De mannetjes en vrouwtjes maken
overigens verschillende geluiden die gemakkelijk herkenbaar zijn en allemaal hun eigen betekenis
hebben. Tijdens de baltsperiode laat het mannetje een stijgende reeks 'goehk'geluiden horen; het vrouwtje
maakt ook dit geluid maar veel sneller en agressiever. Het best te herkennen zijn de alarmgeluiden,
wanneer er onraad dreigt. Zowel het mannetje als het vrouwtje laat dan een indringend kekkerend geluid
horen. Wanneer er jongen zijn laten de ouders een piepend geluid horen. De jongen maken een soort
snurkend geluid dat op tientallen meters van de nestplaats te horen is.

Steenuilen leven in de nabijheid van
mensen, bijvoorbeeld In gebouwen en
holle bomen. Het aanplanten en knotten
van essen, wilgen en populieren is van
levensbelang.
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Voedsel
De steenuil eet wat eenvoudig te vangen is. Wanneer jonge mussen en spreeuwen uitvliegen, kunnen
steenuilen urenlang bij de broedholen van deze vogels posten, om vervolgens een prooi te verschalken.
Gedurende de zomermaanden zijn wormen, nachtvlinders en grote kevers belangrijk voedsel. In jaren dat
er veel meikevers zijn, kunnen daarvan grote hoeveelheden gevangen worden als voedsel voor de
jongen. Muizen zijn in de maanden dat er minder insecten zijn, belangrijke prooien.
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nen binnen een jaar geslachtsrijp zijn. Een paartje blijft vaak voor het leven bij elkaar.
Onze kleinste uil is zeer honkvast en bezet vaak jarenlang dezelfde broedplaats. Deze leefwijze heeft een
voordeel: wanneer u steenuilen aan een nieuwe broedplaats helpt, kunnen zij en u er jarenlang plezier
van hebben. De balts vindt plaats tussen eind februari en half april. Doorgaans legt het vrouwtje tussen
ieren; het broeden duurt gemiddeld 26 dagen. Voordat de jongen uitvliegen, verblijven ze
et nest. Na ongeveer 100 dagen zoeken de jonge uilen hun eigen weg en
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Steenuilen zitten graag iri de zon en zijn
hierdoor vaak in teaenstellinq
.tot andere
uilensoorten overdag goed waar te
nemen. Een paartje blijft vazk voor het
leven bij elkaar.
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Steenuilen op de Noordoost-Veluwe zijn vooral aanwezig in het gebied ten oosten van het Apeldoorns
kanaal en in de beekdalen tussen de Veluwe en het kanaal. Vooral 'rommelige' erven met voldoende
schuilmogelijkheden, hoogstamfruitbomen, schuurtjes en rustige plekken zijn in trek als leefgebied.
Belangrijk is dat in de directe omgeving van het broedgebied grasland aanwezig IS, dat niet te intensief
wordt gebruikt. Regenwormen en grote kevers komen voor in weilanden met kort gras die bemest zijn
met ruige stalmest. Het zijn ideale voedselgebieden.

Bedreígingen
Door het verdwijnen van de enigszins rommelige erven en knotbomen, door afbraak van oude schuren en
door het intensieve landgebruik verdwijnen veel geschikte leefgebieden. Vooral de omvorming van grasland naar intensievere teelten en het staken van het traditionele onderhoud van het kleinschalige landschap zijn oorzaken van achteruitgang.
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fG-"an steenuilen in ~Gdérlandwordt geschat op bijna 6000 broedparen. ongeveer
twintig jaar geleden waren dat er nog rond de 8000-12000 paren. De meeste steenuilen leven in het
gebied van de grote rivieren, in Zeeuws-Vlaanderen, in de Gelderse Vallei en in de Achterhoek. Het zijn
gebieden met voedsnlriikn oronden en overwegend kleinschalige landschappen.
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Bij gebrek aan geschikte gcbouwen en
holle bomen broedt de steenuil graag in
een speciale steenuiikast. De steenuil
is honkvast en bezet vaak jarenlang
dezelfde broedplaats.
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lijkheden, hoogsfamfruifbornen, schuurtjes en rustige plekken zijn bij de steenuil in trek.
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Interessante gebieden zijn vooral de kleine buurtschappen: Hoorn, Veessen, Vorchten, Oene, Zuuk en
Emst. Bij deze locaties op het platteland kunnen hoge dichtheden aanwezig zijn. Er kunnen op enkele
honderden meters van elkaar meerdere broed~arenaanwezig
- ziin.
. Voor de inventarisatie van steenuilen
is de hulp van bewoners zeer welkom, omdat zij vaak weten of er een steenuil op hun erf of landerijen
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Hoe kunt u er mede voor zorgen dat de steenuil weer een alledaagse vogel van ons platteland wordt? Er
zijn meerdere maatregelen mogelijk. Vooral het verbeteren van de voedselsituatie is erg belangrijk voor
de vestiging van broedparen. Ook is het aanbieden van nieuwe broedplaatsen erg belangrijk en eigenlijk
Ipen bij het vinden van mogelijkheden in uw
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Steenuil [Arfma nachrej
l

l
Instandhouden van oude (knot)bomen met nestholten;
Aanplanten en knotten van wilgen, essen of populieren;
Hoogstamfruitbomen goed onderhouden;
Aanleggen van hoogstamboomgaarden;
Zorgen voor vliegopeningen in schuren;
Bouwvalliae schuurties niet verwiideren:
Als overgangsmaatregel: het plaatsen van nestkasten.
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Toepaswn van een extensieve begrazing en bemesting van graslandjes;
Aanleggen van geriefbosjes met daarin open plekken;
Takkenhopen aanleggen;
In open landschappen zorgen voor uitkijk- en zitplaatsen.

Verstandig gebruiKen van lichtinstallaties bij paardenbakken;
Stimuleren maar vooral gebruik maken van landschapssubsidies;
Verdrinking in veedrinkbakken voorkomen door er een flink stuk hoi

leggen.

HU

~SZW
uw~ (Delichon
~
urbica)

Herkenning
Huiszwaluwen zijn kleine zwartwitte vogels. Ze hebben een kenmerkend zwaluwstaartje: het eind van de
staart is V-vormig ingekeept. De rug, de vleugels en de staart zijn zwart met uitzondering van een witte
vlek op de onderrug. De buik is geheel wit. Huiszwaluwen zijn actieve, snel vliegende vogels die een
groot deel van hun leven in de lucht doorbrengen.
Geluid
Huiszwaluwen maken onopvallende geluiden. Hun roep is een zacht, raspend 'tsirrip' Tijdens hun zang
produceren ze een gekwetter.
Voedsel
Het zal u misschien verbazen, maar een huiszwaluw eet per dag wel 9000 insecten, die in de vlucht
gevangen worden. Daarvoor bezoeken ze insectenrijke gebieden in de buurt van de
jagen ze boven water.
Voortplanting
Huiszwaluwen in Nederland zijn afhankelijk van de mens. Ze maken hun nesten aan gebouwen. Meestal
bevinden de nesten zich tegen de muur onder een overstekend deel van een dak. Hierdoor ztjn de nesten
gesloten, afgezien een kleine opening aan de bovenkant. De nesten worden gemetseld met kleine
bolletjes vochtige klei of leemrijke aarde. Om die te kunnen verzamelen, hebben de dieren een modderige
plaats op korte afstand van hun nestplaats nodig. Vaak maken meerdere paartjes hun nest dicht bij
elkaar: het zijn koloniebroeders.

Hurszwaluwen zijn afhankelijk van de
mens. Nesten worden gemetseld met
kleine bolletjes vochtige klei of leemrijke
aarde. Om die te kunnen verzamelen,
hebben de dieren een modderige plaats
op korte afstand van hun nestplaats
nodig.

Huiszwaluw (Delichon urbica)
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Huiszwaluw (Delichon urbica)
Bescherming
Op verschillende manieren kunt u huiszwaluwen helpen:
Aan het begin van het broedseizoen kunt u voor een modderplaats zorgen, door een paar emmers
water op een onbegroeide plek om te keren. U kunt ook drinkbakken regelmatig iets laten overstromen.
Schilderwerkzaamhedenstoren de broedende zwaluwen. Als het huis aan een verfbeurt toe is, kunt u
dit het best buiten het broedseizoen uitvoeren. Dat is bij huiszwaluwen wel vrij lang: van mei tot in
september.
Huiszwaluwen houden van een vrije aanvliegroute naar hun nest. Door tijdig te snoeien kan begroeiing laag gehouden worden.
Door ongeveer 50 cm onder de nesten een plankje te monteren wordt de mest opgevangen en overlast voorkomen. Deze afstand is belangrijk, omdat eksters en kauwen dan niet vanaf de plank bij de
nesten kunnen komen. Wanneer u 3 cm ruimte tussen het plankje en de muur laat voorkomt u dat de
zwaluwen er onder een nest gaan maken. Nog beter is het om het plankje aan draden op te hangen,
zodat het kan bewegen en gemakkelijk te verwijderen is na het broedseizoen. Als de vogels het jaar er
na jongen hebben, kan het plankje weer opgehangen worden.

Huiszwaluwen maken hun nest aan gebouwen, vaak onder
dakoverstekken. Vaak maken meerdere paartjes huiszwaluw
hun nest dicht bij elkaar: het zijn koloniebroeders.
. .
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Door ongeveer 50 cm onder de nesten
een plankje te monteren wordt de mest
opgevangen en wordt overlast voorkomen.

Boerenzwaluw (Hirundo rusflca)
~

.~
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Boerenzwaluw (Uirundo rustica)
Voartplanting
Het is heel normaal dat boerenzwaluwen tweemaal per seizoen broeden. Soms gebeurt het zelfs voor
een derde maal vlak voor de trek in september. Veelal overleven de nog niet uitgevlogen jongen van
dit legsel het niet doordat de 0 u d e ~ 0 g ewegtrekken
l~
naar het zuiden. Ze leggen meestal vier of vijf
eitjes in een open, ondiep komvormig nest van modderballetjes en plantendelen. Het nest wordt vaak in
gebouwen gemaakt. Stallen met vee en lage zoldering zijn favoriet. Soms nestelt de soort onder bruggen.
Het nest zit over het algemeen altijd tegen een balk of op een lamp vlak onder de zolder of onder overhangende planken.
In ruim twee weken worden de eieren uitgebroed. De jongen worden ongeveer drie weken in het nest
verzorgd. Als ze uitgevlogen zijn worden ze nog enige tijd door de ouders gevoerd. Dit voeren kunt u zien
als de jongen op een draad zitten. Het kan echter ook in de lucht gebeuren. In de eerste periode na het
uitvliegen keren de jongen naar het nest terug om te slapen.
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Boerenzwaluwen maken hun nest vaak
in gebouwen. Stallen met vee en lage
zoldering zijn favoriet. Soms nestelt de
boerenzwaluw onder bruggen.

Leefgebied
De boerenzwaluw komt in vrijwel heel Nederland voor. Ze kiezen bij voorkeur gebouwen waar dieren
worden gehouden om hun nest in te bouwen. De zwaluwen komen dan ook het meest voor bij veeboeren
en hobbyboeren met paarden of andere dieren in de schuren. Landbouwgebieden met veel vee kennen
een hoge dichtheid aan boerenzwaluwen. De boerenzwaluw is een trekvogel die vanaf eind maart tot
apnl terugkomt uit de overwintermggebieden in West- en Centraal-Afrika. Wanneer de oudervogels terugkeren, doen ze dat vrijwel altljd naar dezelfde broedplaats of zelfs naar hetzelfde nest.

BoerenzwaluW (Hinrndo rustica)
Door het afnemende aantal boerenbedrijven met open koeien- en varkensstallen heeft de boerenzwaluw
het moeilijk. Ook de steeds strengere hygiënische maatregelen die opgelegd worden, doet het aantal
boerenzwaluwen afnemen. Om de stallen schoon te houden worden koeien-, varkens- en paardenstallen
afgesloten. De zwaluwen kunnen dan geen
nestplaats meer vinden. Ook het voor langere tijd insluiten
.
van jongen of oude vogels kan voor hen dodelijk zijn.
Er zijn minder open mestvaalten. Die vallen daarmee af als belangrijke insectenbron. Veel kleine veeschuren zijn afgebroken waardoor veel goede nestplekken zijn verdwenen. Open ligboxenstallen bieden
aan roofdieren betere mogelijkheden om de zwaluwen of hun jongen te bemachtigen. Het gebruik van insecticiden is eveneens nadelig. Daarnaast worden veel erven verhard en ontwaterd. Daardoor verdwijnen
geschikte plekken om modder voor de nestbouw te verzamelen.
De weersomstandigheden tijdens de trek en het voedselaanbod in het overwinteringgebied kunnen veel
zwaluwen het leven kosten. Daarnaast wordt er in Afrika nog op zwaluwen gejaagd. De plaatselijke bevolking eet de gevangen dieren.

Eén boerenzwaluw eet duizenden insecten per dag. Omdat het een insecteneter is, oveiwintefl de boeren-zwaluw iri
Afrika. Oudervogels keren ieder voorjaar terug naar dezelfde broedplaats of zelfs hetzelfde nest.
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Lar "'ke situatie
Tot _ veer 1990 nam het aantal boerenzwaluwen in Nederland sterk af. Daarna is het aantal broedparen waarschijnlijk op hetzelfde niveau gebleven. De onzekerheid wordt veroorzaakt doordat vogelaars
niet gemakkelijk een boerenerf oplopen om de soort te tellen. De veranderingen op de melkvee- en
varkensbedrijven worden eveneens als een oorzaak gezien. Ook de omstandigheden tijdens de trek en in
de overwinteringgebieden zijn van invloed op het aantal boerenzwaluwen.
n

Lokale situatie
In tegenstelling tot de huiszwaluw worden de nesten van de boerenzwaluw nog niet structureel geteld.
Wel wordt de soort vaak gezien op adressen waar ook huiszwaluwen zijn. Het aantal broedsels op een
adres kan oplopen tot wel 25 of meer. Meestal gaat het om kleine aantallen of een enkel broedgeval. De
indruk is dat de afname niet afwijkt van de landelijke trend.
Door de aanwezigheid van veel hobbyboeren en veel veehouderij is onze omgeving een belangrijk leefgebied voor de boerenzwaluw.
Bescherming
Boerenzwaluwen hebben in het broedseizoen een open stal of schuur met veel insecten in de buurt
nodig. Wanneer u de deur niet open wilt laten is het vaak al genoeg als u één raam openlaat waardoor de
vogels vrij in en uit kunnen vliegen. Gebruik geen insecticide, maar laat de zwaluwen vliegen in de stal
bestrijden.
Net als bij de huiszwaluw is een modderplaats tijdens de nestbouw van belang. Wanneer de mest overlast veroorzaakt kan een simpel plankje onder het nest uitkomst bieden. De boerenzwaluw zal niet zoals
de huiszwaluw onder het plankje gaan broeden. Het plankje kan dus gewoon aan een balk bevestigd
worden.
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Landelijke situatie
Tot ongeveer 1990 nam het aantal boerenzwaluwen in Nederland sterk af. Daarna is het aantal broedparen waarschijnlijk op hetzelfde niveau gebleven. De onzekerheid wordt veroorzaakt doordat vogelaars
niet gemakkelijk een boerenerf oplopen om de soort te tellen. De veranderingen op de melkvee- en
varkensbedrijven worden eveneens als een oorzaak gezien. Ook de omstandigheden tijdens de trek en in
de overwinteringgebieden zijn van invloed op het aantal boerenzwaluwen.
Lokale situatie
In tegenstelling tot de huiszwaluw worden de nesten van de boerenzwaluw nog niet structureel geteld.
Wel wordt de soort vaak gezien op adressen waar ook huiszwaluwen zijn. Het aantal broedsels op een
adres kan oplopen tot wel 25 of meer. Meestal gaat het om kleine aantallen of een enkel broedgeval. De
indruk is dat de afname niet afwijkt van de landelijke trend.
Door de aanwezigheid van veel hobbyboeren en veel veehouderij is onze omgeving een belangrijk leefgebied voor de boerenzwaluw.
Bescherming
Boerenzwaluwen hebben in het broedseizoen een open stal of schuur met veel insecten in de buurt
nodig. Wanneer u de deur niet open wilt laten is het vaakal genoeg als u één raam openlaat waardoor de
vogels vrij in en uit kunnen vliegen. Gebruik geen insecticide, maar laat de zwaluwen vliegen in de stal
bestrijden.
Net als bij de huiszwaluw is een modderplaats tijdens de nestbouw van belang. Wanneer de mest overlast verdonaakt kan een simpel plankje onder het nest uitkomst bieden. De boerenzwaluw zal niet zoals
de huiszwaluw onder het plankje gaan broeden. Het plankje kan dus gewoon aan een balk bevestigd
worden.
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Herkenning
Op het eerste gezicht lijken huismus en ringmus sprekend op elkaar. Daarom worden ze hier ook in een
hoofdstuk behandeld. Maar kijkt u goed naar de vogels dan vallen toch een aantal duidelijke verschillen
op. Het huismusmannetje heeit een witte wang en een zwarte bef en een donkergrijze kruin. Het vrouwtje
heen dat niet: dat is egaler van kleur. De ringmus heefl ook zo'n witte wang, maar hier zit er een opvallende
zwarte vlek op. Bovendien hebben ze vaak een witlgrijze ring om de nek. Vandaar de naam ringmus. Hun
kruin is chocoladebruin. Mannetjes en vrouwtjes van de ringmus zien er hetzelfde uit.

Geluid
Mussen leven in groepen. Het zijn sociale dieren. Ze praten met elkaar door te tjilpen en te kwetteren.
Vroeger hoorde je overal bij huizen en boerderijen het getjilp van mussen. Vooral als ze ruziën en
vechten om eten. In het voorjaar, wanneer de mannetjes luidkeels gaan 'slieren' achter een vrouwtje aan,
maken ze een opgewonden kabaal.

Mannetjes en vrouwtjes van de ringmus zien er hetzelfde uit Ze lilken op het mannefie van de huismus, maar dan
met een opvallende zwarte vlek op de wiite wang, een chocoladebniine kwin en een wit/grqze ring om de nek.
,
Vandaar de naam ringmus.
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Voedset
Mussen hebben een stevige, dikke snavel. Daaraan kunt u zien dat het zaadeters ztjn. Eerst pellen ze de
zaden door ze te ontdoen van het kaf. Mussen zijn nlet kieskeurig. Huismussen eten het liefst graan en
graszaden, maar zijn ook tevreden met het zaad van (0n)kruiden. Ringmussen geven juist de voorkeur
aan grassen en zaden van wilde planten en minder aan zaad van cultuurgewassen.
Vooral in de winter leven mussen vooral van wat mensen achterlaten en morsen. Overal waar gevoerd
wordt in kippenhokken, maneges of kinderboerderijen pikken zij een graantje mee. Hoewel mussen
's winters voornamelijk zaden eten, verorberen ze in het broedseizoen ook insecten. Vooral voor nestjongen vormen insecten een zeer belangrijk bestanddeel van het voedsel.
Voortptanting
Voordat een mussenman op zoek gaat naar een partner, moet hij kunnen beschikken over een territorium
met een nest. Dat nest hoeff niet helemaal afgebouwd zijn, want zodra hij een vrouwtje heeft veroverd,
bouwt het paar samen het nest af. Typisch voor een paartje ringmussen is dat zij net als tortelduiven af
en toe een tijdje dicht bij elkaar zitten.
Van april tot augustus hebben huismussen drie of vier keer een nest met eieren. Ze maken die nesten het
liefst dichtbij elkaar onder dakpannen en in allerlei holten van gebouwen en schuren.

Huismussen broeden van april tot augustus. Ze maken hun nesfen het liefst dicht bij elkaar onder dakpannen en in
clllerlei holten van gebouwen en schuren. Ook accepteren zij specfale nestkasten
Deze nestkast is o.a te koop bij Vogelbescherming Nederland
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In bossen, hekievelben en waterrijke gebieden voelen mussen zich niet thuis. Ringmussen hebben, meer
dan huismuswn, behoefte aan begroeiing met knotwilgen, elzen, hakhout en momgaarden. Daar vinden

Bedreigingen
Er zijn steeds minder mussen in ons land. Als u kijkt naar de huizen, stallen en boerderijen van tegenwoordig, dan valt op dat er bijna geen oude daken meer zijn met holten onder de dakpannen en bij
schoorstenen. Door de bouw met veel isolatie is er geen nestplek meer te vinden. Vooral de huismus is
daar de cíupe van. Verder zijn Mnen en erven erg kaal geworden en 'versteend'. Dichte hagen, heggen
en gerlefbosjeszijn veelai gemoid en in de dorpen vervangen door schuttingen. Ruige bermen en stroken
met wilde planren worden bespoten of gemaaid. Deze maatregelen hebben grote, nadelige gevolgen voor
insecten, vagds, kleine zoogdieren en wilde planten. Zonder insecten kunnen mussen hun jongen niet
gootbrengen.
Veilige slaap- en zangplaatsen voor de groepen mussen en beschutting tegen katten en sperwers zijn
mèt de! geschikte begroeiingverdwenen.
Door de milieuhygi6nische eisen aan hef agrarische bedrijf wordt het leefgebied voor mussen steeds
kleiner.

Landelijke situatie
In het hele land is het aantal huismussen de laatste dertig jaar sterk gedaald. Onderzoekers schatten dat
de stand met 50% is afgenomen tot 750.000 broedparen.
In 2006 werden van de ringmus 200.000 tot 500.000 broedparen geteld. De oorzaken van de terugloop
zijn een tekort aan nestgelegenheid en onvoldoende voedsel.
L o b l e situatie
Tijdens een telling van de KNNV in 2001, samen met inwoners van de gemeenten Epe en Heerde
werden 549 huismussen waargenomen: gemiddeld zes huismussen per groepje mussen. Het aantal
ringmussen bedroeg 97, gemiddeld iets meer dan drie ringmussen per groepje. In de winter werden de
meeste mussen waargenomen. Deze telling was lang niet volledig, maar gaf toch een aanwijzing: de
huismus is algemener dan de ringmus. Opvallend veel mensen gaven aan nooit meer een mus te zien.
Waar er gevoerd werd, waren beduidend meer mussen aanwezig.

Bescherming
Als u rekening houdt met de manier van leven van de mussen, is het niet moeilijk deze vogels voor uw erf
te behouden of er naar toe te lokken. Zorg voor nestplek, voor veiligheid en voor voedsel.
Laat een oud schuurtje staan, waar mussen onder de pannen kunnen nestelen.
Houd een dichte haag in stand, kap het geriefbosje niet en onderhoud uw knotbomen.
Plant in de tuin een groep stekelige struiken aan als slaap- en vluchtplaats en maai de mus het gras niet
voor de voeten weg. Gun ze een overhoekje, een ruige berm of een strook met wilde planten, die in het
zaad kunnen schieten. Laat de mussen met de kippen mee eten.

Huismus (Paseer domesticus)en Ringmus (Passer mo
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zoveel ruimte niet, dan is een kllrnap tegen de schuur of een dichtgegrtieide sierheester in de
border al een mogelijkheid. Om mussen aan broedgelegenheid te helpen zijn er ook nestkasten te k
waarin mussen naast elkaar kunnen broeden. Nestkasten moeten onder de dakrand hangen en v
niet de hele dag in de zon. In een dergelijke afgesloten kast wordt het te heet. Een plankje, dat op 25 cm
afstand onder de nestkast bevestigd is, kan de uitwerpselen opvangen.
Als u de vogels wilt voeren, doet u dat dan op vaste tijden en een vaste plaats en niet te veel. Als er vo
blijft liggen kunnen er ongenode gasten, zoals ratten en muizen gelokt worden. Maar misschien weten
kerkuilen en steenuilen daar wel raad mee.
Zorg altijd voor een ondiepe schaal met water. Vogels die droog zaad eten hebben altijd dorst, helem
als het vriest. Dan legt u een stukje gaas in de schaal, zodat de vogels niet kunnen baden en hun vere
. . .,".j.
.,:t'
nmeld brood, bedorven en zoute-."
st. Hygiëne is ook voor vogels belangrijk! Gooi
iken, v'oederhuisjes en nestkastem'
CCjntainer, want de vogels worden ei* ziek v:m. Vc
moéten af en toe worden schoonqemaakt. Zo zal het zeker lukken om deze vogel van erf en tuin een
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Meer weten of meedoen?
KNNV Vereniging voor veldbiologie
De KNNV Vereniging voor Veldbiologie afdeling Epe-Heerde heeft ongeveer 145 leden. Hiervan zijn er
30 leden aangesloten bij de vogelwerkgroep. Onderzoek, educatie en bescherming van vogels zijn
thema's waarop activiteiten worden gebaseerd. De KNNV kent ook werkgroepen voor bijvoorbeeld
planten, paddestoelen, insecten en zoogdieren. Interesse in de natuur om u heen of meer informatie
gewenst over de activiteiten van de vogelwerkgroep?
Secretariaat algemeen: Margriet Maan-Everaars, Veesserenkweg 42,8149 NM Veessen
e-mail: margriet.maan@hetnet.nl, tel (0578) 631244
Coördinatie vogelwerkgroep: Gert Prins, e-mail: gah.prins@wxs.nl, tel (0578) 627016
Vogelwaarnemingen doorgeven of vogeladvies nodig?
Van drie vogelsoorten uit de brochure verzamelen leden van de vogelwerkgroep al jaren gedetailleerde
gegevens op adresniveau. Dit betreft de kerkuil, de steenuil en de huiszwaluw. Komt één van deze
soorten op uw erf voor en vermoedt U dat wij hiervan niet op de hoogte zijn? Of wilt u vogeladviezen?
Neem dan contact op met één van onderstaande contactpersonen. Voor de kerkuil worden de activiteiten
gecoördineerd door de Kerkuilenwerkgroep Veluwe.

Steenuil
Adrie Hottinga

a.hottinga@planet.nl,tel (0578) 631459

Huiszwaluw
Frans Bosch

fransbosch@gmail.com,tel (0578) 620313

Kerkuil
Kerkuilenwerkgroep Veluwe (voor Epe en Heerde)
Epe:
Gerrit Jan van Dijk:
gerritjan-esther@hotmail.com, tel (0578) 614793
Heerde:
Rudi Heideveld:
r.heideveld@planet.nI,tel (0578) 693879
Gert de Vos:
g.devos1 @chello.nl, tel (0578) 695151
Welsurn: Nico Horstink:
c.n.horstink@hccnet.nl, tel (0571) 292949

Vogelbescherming Nederland
De vereniging Vogelbescherming Nederland heefi tot hoofddoel de bescherming van vogels. De bescherming loopt via de Rode Lijst (aandacht), aanwijzing van Belangrijke vogelgebieden, bescherming van
soorten en biotopen (herstelplannen, natuurontwikkeling),juridische bescherming en internationale activiteiten (bescherming langs trekwegen). Op de website is veel informatie over vogels, vogelgebieden, tips
om vogels te kijken, het vogelinformatiecentrum (voor al uw vragen), het aanvragen van gratis brochures,
een winkel met artikelen, informatie voor de jeugd, hoe lid worden enzovoorts. Nieuwsgierig geworden?
Postbus 925, 3700 AX Zeist
tel (030) 6937700
e-mail: info@vogelbescherming.nl
www.vogelbescherming.nl
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
De stichting zet zich samen met anderen in voor het landschap en de natuur en de cultuurhistorie in dat
landschap. Het landschap met haar op natuurlijke wijze ontstane landschapselementen zoals rivierduinen, beekdalen etc. de flora en fauna en de invloed door de eeuwen heen van de mens op dit landschap,
maken ons buitengebied tot wat het is. Door middel van soortenbeheer en o.a. erfbeplantingsprojecten
wil de stichting haar doelen realiseren. Meer informatie over de projecten en over subsidies is te vinden

www.landschapsbeheergelderland.nl
Andere websites met betrekking tot vogels:
Meer weten over vogels en over vogeltellingen:
Meer weten over de steenuil:
Meer weten over de boerenzwaluw:

www.sovon.nl
www.stone.nl
www.boerenzwaluw.nl
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