NESTKASTJES MAKEN
Proficiat, je hebt vandaag een knappe nestkast gemaakt! In deze nestkast mag je de volgende
vogels verwachten:
-

de ringmus (bruin kopje) bij vlieggat 32 mm; is tegenwoordig uiterst zeldzaam.
de koolmees (zwart kopje) bij vlieggat 32 mm;
bonte vliegenvanger, ook bij 32 mm.
de pimpelmees (blauw kopje) bij vlieggat 28 mm.

De kast kan je gemakkelijk openen. Doe dit niet zolang de kast bewoond is, je zou de vogels
verjagen. Enkel openen om de nestkast te reinigen, nadat de jonge vogels uitgevlogen zijn.
Hang de kast zo'n 2 m boven de grond met het gaatje naar het oosten, in een schaduwrijke
omgeving.
Als er geen vogeltje interesse heeft voor de nestkast dan kan dat verschillende redenen
hebben:
-

er woont al een ander vogeltje van dezelfde soort dicht in de buurt;
in de buurt is te weinig natuurlijk voedsel voor het grootbrengen van de mezenfamilie te
vinden;
de kast is slecht opgehangen, niet windvast, in volle zon, enz.

We kunnen je enkel aanraden vlug de kast ergens anders op te hangen ... of te wachten tot
volgend jaar.
Wil je jarenlang plezier hebben van je huisje, dan kan je nog:
-

het dak bedekken met asfaltpapier;
de buitenkant insmeren met lijnolie;
's winters opbergen.

Zorg dat de kast stevig hangt: beter géén kast dan een die slecht bevestigd is! Vastmaken kan
met een ijzerdraad MAAR jaarlijks de aanhechting nakijken om te zorgen dat de draad niet in
de boom vastgroeit.
Je kan ook nestkasten maken voor andere vogels zoals boomklever of spreeuw. Op het
internet vind je informatie. Als regel geldt: hoe groter de vogel, hoe groter de kast en het
vlieggat.
Het uitkiezen van de nestplaats doen de vogelparen vanaf maart.
Dat kan met flink wat ruzie gaan. Om het nest te maken hebben de vogels twee dagen nodig.
Het leggen van de eitjes duurt een tiental dagen. Dan 14 dagen broeden, en daarna ... volgt
voor de ouders een helse tijd van af en aan vliegen met voer om zo'n tien hongerige kleintjes te
voederen. Als ze met dikke rupsen naar de kast vliegen weet je dat de jongen weldra zullen
uitvliegen.
Als de kleintjes de woonst hebben verlaten zullen ze er niet meer terugkeren. Je moet het oude
nest verwijderen en de kast reinigen wil je een volgend legsel hebben (en dat kan reeds
hetzelfde jaar). Indien je de kast niet reinigt overleven vlooien en mijten en die zijn een
bedreiging voor het volgende broedsel.
Vanzelfsprekend gaat niemand in de tuin vergif spuiten want de vogeltjes zoeken er insecten
om hun kleintjes te voederen.
Willen je ouders meer informatie over ECO-LOGISCH tuinieren kan je altijd bij ons terecht:
VELT, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren.

