Nestkast voor grauwe vliegenvangers

Instructies
Ophanghoogte boven 3 meter.
Bevestiging op (noord- of zuid-) oostzijde in bomen.
Liefst met wat beschutting in de buurt om rustig te kunnen aanvliegen.
Jaarlijks vóór of na het broedseizoen schoonmaken.
Nestkasten jaarrond laten hangen. Worden ’s winters vaak als slaapplaats gebruikt.

U steunt ons werk voor slechts € 15.- per jaar: word lid!
Haagse Vogelbescherming (HVB) en Vogelopvang “De Wulp”
Heliotrooplaan 15
2555 MA Den Haag
Contact: info@haagsevogels.nl
Websites: www.haagsevogels.nl en www.vogelopvangdewulp.nl
Giften: IBAN NL 12 INGB 0003 58 61 85

De grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata) is een kleine, onopvallende zangvogel uit
de familie van vliegenvangers (Muscicapidae). Open loofbossen en gemengde bossen,
bosranden met struwelen, parkachtige gebieden en lommerrijke dorpen en boerenerven zijn
een prima leefgebied voor grauwe vliegenvangers. Er moet veel ruimte zijn in de kroonlaag
om te kunnen foerageren.
Het verenkleed is grijsbruin met een gevlekte kruin en een donkerbruine vleugeltekening
zonder wit. Verder heeft de vogel een iets gestreepte borst. Bovendelen dofgrijs gekleurd,
de onderdelen vuilwit. Ongestreept met uitzondering van donkere streping op het
voorhoofd, keelzijden en de borst. Vrij langgerekt door lange vleugels en lange staart. Geen
verschil tussen mannetje en vrouwtje.
Grauwe vliegenvangers vallen voornamelijk op door hun gedrag: stilzittend vanaf een
uitkijkpost (tak, paaltje of prikkeldraad) en vanaf daar vliegende insecten vangend. Met
name vliegende insecten zoals vliegen, bijen, wespen, vlinders, kleinere libellen, juffers,
maar ook kevers, spinnen en dergelijke; in najaar ook wel bessen. De grauwe vliegenvanger
vangt vliegende insecten op zeer karakteristieke wijze door telkens vanaf een uitkijkpost
naar een prooi toe te vliegen en hierna weer terug te vliegen naar de uitkijkpost.
Zijn zang is een laag en bescheiden geluid, als een knarsen van een rad.
Grauwe vliegenvangers komen tijdens het broedseizoen in heel Europa voor. Ze broeden
in gevarieerde loofbossen, dorpen met oude bomen en kleinschalig agrarisch landschap.
Territoriaal. Mannetje zingt vanaf eind april tot in juli. Broedt vanaf half mei tot soms half
augustus, waarbij vaak één, soms twee nesten met 4-5 eieren worden bebroed. Bouwt
nesten in scheuren of grote holen in bomen, in klimop tegen de stam, maar ook tegen
schuttingen en gebouwen. Ongeveer 13 dagen later komen alle eieren tegelijk uit, en 1217 dagen later kunnen de jongen vliegen. Hierna worden de jongen nog 12-32 dagen
gevoerd, waarna het ouderpaar aan het tweede nest begint. Vindt het fijn om een open
uitzicht te hebben vanuit het nest, en kan geregeld in halfopen nestkasten broeden.
Het is een trekvogel die overwintert in tropisch Afrika. Lange afstandstrekker bij uitstek.
Gaat vanaf augustus 's nachts vanuit Europa (en Noord-Afrika) naar Afrika voorbij de
Sahara, en overwintert langs de rand van westelijk Afrika en verder zuidelijk. Deze tocht
wordt vaak geleidelijk uitgevoerd, waardoor ze soms pas half november aankomen. De
terugtrek begint eind februari, maar wederom langzaam zodat de eersten niet voor eind
april terug zijn.
In Nederland arriveert de grauwe vliegenvanger in april/mei en in oktober zijn ze praktisch
weer verdwenen. (Bron: Wikipedia)

