Nestgelegenheid voor huiszwaluwen

Dit type nestkast wordt geleverd door Vivara.
Doordat geschikt nestmateriaal (bijvoorbeeld leem en klei) verdwijnt, wordt het
voor huiszwaluwen steeds moeilijker om een stevig nest te maken. Door het
ophangen van een enkel of dubbel kunstnest onder de gevel van uw huis, helpt u
deze koloniebroeder aan passende huisvesting.
Kunstnest voor de huiszwaluw kunt u hangen onder oversteken van daken aan
bebouwing. Het liefst meerdere bij elkaar omdat de huiszwaluw een
koloniebroeder is.
Deze grijze hout-betonnen nestgelegenheid heeft een invliegopening specifiek
voor huiszwaluwen.
Lengte: 11 cm. Hoogte: 16 cm. Breedte: 37,5 cm.
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De huiszwaluw (Delichon urbicum) is een vogel uit de familie van zwaluwen (Hirundinidae). Het is
een trekvogel die broedt in Europa, Noord-Afrika en de gematigde streken in Azië en overwintert
in Sub-Saharisch Afrika.
De huiszwaluw dankt zijn naam aan de gewoonte om te broeden in menselijke bouwwerken en is
makkelijk te herkennen aan het blauwzwarte en witte verenkleed. Hij voedt zich met insecten die hij in
zijn vlucht vangt.
De huiszwaluw is een middelgrote zwaluw en bereikt een lichaamslengte tot 15 centimeter. Volwassen
vogels wegen ongeveer 18 gram en hebben een vleugelspanwijdte van 26 tot 29 centimeter. Het
verenkleed is blauwzwart op de korte, lichtgevorkte staart, de bovenste helft van de kop en
de bovenzijde, met uitzondering van het gedeelte achter de vleugels. Hier is het verenkleed wit, evenals
aan de onder- of buikzijde. Ook de korte, roze poten zijn voor een groot deel bedekt met witte veren. De
huiszwaluw heeft bruine ogen en een kleine, zwarte snavel.
Beide geslachten hebben een gelijk uiterlijk. De juveniel mist de blauwe gloed in zijn zwarte veren en
heeft bovendien witte vlekken en randen op zijn veren. De huiszwaluw is een dagactieve vogel. Hij
bevindt zich vrijwel altijd in grote kolonies met soortgenoten en andere zwaluwsoorten, waarmee hij
samen roest, broedt en jaagt.
De huiszwaluw is overdag luidruchtig, vooral in zijn broedkolonie. Het mannetje laat zijn lied, een
melodieus kwetterend gepiep, het hele jaar door horen. De contactroep is een luide tjirrrp en de
alarmroep een schrille tsiep.
Het voedsel van de huiszwaluw bestaat voornamelijk uit vliegende insecten die hij in de vlucht vangt.
Hij maakt lange glijvluchten en spaart zo meer energie dan de meeste andere insectenetende vogels. Het
is een behendige vlieger en is zelfs in staat om tijdens de vlucht water te drinken.
In zijn broedgebied jaagt de huiszwaluw op een gemiddelde hoogte van 21 meter en vangt
voornamelijk vliegen en bladluizen. Meestal jaagt hij binnen een straal van 450 meter rond zijn nest. Hij
volgt regelmatig dieren of landbouwvoertuigen die insecten verstoren. Met uitzondering van het gebied
rond de Middellandse Zee komen slechts twee andere zwaluwsoorten in Europa voor;
de oeverzwaluw die overwegend op kleinere insecten jaagt en de boerenzwaluw die zich vooral met
grotere insecten voedt. Door deze verschillende voedingspatronen en het grote aantal insecten bestaat er
weinig voedselconcurrentie. In het wintergebied jaagt de huiszwaluw op een gemiddelde hoogte van 50
meter en voedt hij zich vooral met vliegende mieren en andere vliesvleugeligen.
De boomvalk (Falco subbuteo) en andere valkensoorten zijn de voornaamste natuurlijke vijanden van
de huiszwaluw. Valken vliegen overwegend sneller dan de huiszwaluw, maar ze zijn minder behendig
en de meeste aanvallen mislukken. Een andere natuurlijke vijand is de huismus (Passer domesticus).
Wanneer huiszwaluwen hun nest bouwen worden ze regelmatig door de huismus verjaagd, waarna deze
hun nest verovert.
Tussen april en mei keren de huiszwaluwen van hun overwinteringsgebied naar het broedgebied
in Eurazië terug. Oorspronkelijk bouwde de huiszwaluw zijn nest vooral tegen klifranden en in grotten.
Naarmate er meer bruggen, huizen en andere menselijke bouwwerken verschenen ontstonden steeds
meer alternatieven en tegenwoordig bestaan er slechts een klein aantal kolonies die in kliffen hun jongen
groot brengen.
In tegenstelling tot de boerenzwaluw maakt de huiszwaluw zijn nest meestal aan de buitenkant van een
woning. Een paartje bouwt samen het nest en kiest als locatie meestal een geborgen hoek onder een
overhang, zodat het nest aan meerdere zijden bevestigd kan worden. Een onderzoek in
de Brenne in Frankrijk door de Katholieke Universiteit Leuven wees uit dat huiszwaluwen kennelijk

een voorkeur hebben voor schuin overhangende dakranden boven dakranden die loodrecht op de gevel
staan.
Als bouwmateriaal gebruiken huiszwaluwen modder die ze verzamelen in hun snavels en vervolgens
vermengen met hun speeksel. Het nest wordt gebouwd in de vorm van een halve bol en van binnen
bekleed met gras, haar of andere zachte materialen. De nestopening bevindt zich aan de bovenzijde en
is zo klein gemaakt dat huismussen het nest niet kunnen binnendringen. De huiszwaluw broedt
gewoonlijk in kolonies waarin de nesten zo dicht op elkaar worden gebouwd dat ze elkaar vaak raken.
Gewoonlijk bevinden zich minder dan tien broedpaartjes in een kolonie, maar er zijn kolonies
aangetroffen met duizenden nesten.
Gewoonlijk blijven koppels huiszwaluwen voor de rest van hun leven bij elkaar, al wordt er ook met
andere huiszwaluwen gepaard. Mannetjes vliegen regelmatig een ander nest binnen om met een
broedend vrouwtje te paren. Een studie in Schotland wees uit dat 15 procent van de kuikens niet
afkomstig waren van de vaste partner van het vrouwtje en dat 32 procent van de broedsels een nakomer
bevatte.
Gewoonlijk legt een huiszwaluw vier à vijf witte eieren die 1,9 bij 1,33 centimeter meten en ongeveer
1,7 gram wegen. Het vrouwtje broedt aanzienlijk meer dan het mannetje en na 14 tot 16 dagen komen
de eieren uit. De juvenielen verlaten het nest na 22 tot 32 dagen, afhankelijk van het weer.
Meestal worden er per jaar twee broedsels grootgebracht, waarbij de jongen van het eerste broedsel vaak
hun ouders assisteren bij het tweede. Het nest wordt door een koppel voor beide broedsels gebruikt en
meestal goed onderhouden en gerepareerd, zodat hij ook in latere jaren gebruikt kan worden.
In zijn broedgebied heeft de huiszwaluw een voorkeur voor open landelijk gebied met lage vegetatie en
genoeg water in de buurt. De huiszwaluw roest in bomen en op andere plaatsen waar hij een goed
uitzicht op zijn omgeving heeft. In landelijk gebied deelt de huiszwaluw zijn broedterritorium met
boerenzwaluwen, maar hij heeft zich meer aangepast aan stedelijk gebied en broedt soms in stadscentra
waar weinig luchtvervuiling is. Ook in het overwinteringsgebied deelt de huiszwaluw een groot deel
van zijn habitat met die van de boerenzwaluw. (Bron: Wikipedia)

