14: Koolmezenkast

15: Roodstaartkast

16: Vleermuiskast
Leeft van insecten die hij in de vlucht vangt. Insecten zijn niet actief als het koud is. Daarom
houden vleermuizen een winterslaap. Maar ook overdag kan het in de zomer koud zijn; dan
raken de vleermuizen in een slaaptoestand. Wanneer tegen de avond de insecten actief
worden, ontwaakt ook de vleermuis en gaat hij jagen. In slaap hangt de vleermuis aan zijn
achterpoten met de kop naar beneden.

IVN / ‘T Weetpunt

Nestkasten wandeling

17: Pimpelmezenkast
18: Vliegenvangerkast
Vangt insecten zoekt zijn voedsel op de grond; wipt voortdurend met de staart. Geluid:
Metaalachtig it of tik en explosief tsjist. Zang wuudjieh, wuudjieh oplopende strofe.
19: Koolmezenkast
Houd nu eens op een afstand stilletjes de nestkast in het oog, misschien heb je het geluk
een in en uitvliegende koolmees te zien, met een vuile luier want ze houden hun babykamer
goed schoon.
Nestkast 20: Huiszwaluwnest. (Achterzijde Weetpunt.)
Huiszwaluwen bouwen hun nest onder een dakrand. Ze
zijn 12.5 cm. En hebben een korte gevorkte staart met
witte stuit. Ze voeden zich met insecten. Broedt van half
april tot begin juni trekt dan weg en door van half augustus
tot eind oktober. Geluid: Helder tsjirrip, alarm roep een
schel tsiep Zang: een zacht, maar aangenaam tjilpend
gekwetter.
K1: Koolmezenkast

P1: Pimpelmezenkast

R1 en R2: Roodstaartkast
S1 en S2: Spechtenkast
Grote Bonte Specht talrijke broed en stand vogel van
parken en tuinen. Overwintert in sommige jaren talrijk bij
ons. Verenkleed bont met zwarte rug, grote witte
schoudervlekken en vuurrode onderstaart
U: Uilenkast
De ransuil en kerkuil
broeden regelmatig in nestkasten.

Het is heel belangrijk voor vogels dat wij
de nestkasten in de winter laten hangen. Vogels slapen er
dan in. Soms een heleboel tegelijk. In het vroege voorjaar maken we de nestkasten schoon.
Zodat de vogels weer opnieuw hun nestje kunnen bouwen in een schone kast.

’t Weetpunt in ‘t Arboretum Munnike Park Develpad 169, Zwijndrecht
Kijk voor meer informatie op: www.natuur-zw.nl
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3: Vleermuizenkast
De vleermuis is geen vogel maar een zoogdier, die levende jongen
ter wereld brengt. In het voorjaar brengt de vleermuis een jong ter
wereld en heel soms twee. Het jong hangt na de geboorte enkele
weken aan de moederbuik tot het zelf zijn lichaamstemperatuur
kan regelen.

Vogelnesten
Vogels bouwen een nest om te broeden. Een vogelnest is een kunstwerk. Het is een
wieg, die vogels vlechten uit wat je afvalmateriaal kunt noemen. De meeste vogels
bevestigen hun nest tussen takken zo stevig, dat het er niet uitwaait.
Niet alle vogels bevestigen hun nest tussen takken. Er zijn ook vogels die op de grond
broeden en anderen, die hun nest in holen bouwen. Die noemen we holenbroeders. In
ons keurig nette landje zijn niet zoveel holen meer. Daarom proberen we met
nestkastjes de vogels een beetje te helpen. Ook beschermen we ze dan beter tegen
gevaar wat overal dreigt. Denk maar eens aan de vele katten die buiten lopen.

Porties

4: Boomkruiperkast
Boomkruiper 12 cm. Kleine vogel met gebogen snavel.
Tere poten, korte staart. Maakt een los in elkaar gezet
nest van takjes, grashalmen, bladeren, schors en mos.
Gevoerd met spinrag, wol, veertjes. Broedt tweemaal per
jaar: in april en in juni tot juli zes tot acht eieren. Geluid:
hoog sie en soms een schel srie. Zang helder fluitend
tietietiet.
5: Pimpelmeeskast.
12 cm. Blauw petje, witte wangen met zwarte of
donkerblauwe rand. Gele buik, groenige rug, blauwe
vleugels en staart. In februari zingen de mezen al. Zodra
er paartjes zijn gevormd, zoeken ze een geschikte
nestplaats. Broeden van april tot juli twee maal. Zeven tot
twaalf eieren. Vaak gebeurt het dat een broedende mees
door indringers wordt gestoord. Gelukkig weet ze die
meestal wel te verjagen.

‘t Weetpunt

Nestkastenwandeling
Rechts van ‘t Weetpunt bij de insectenmuur begint de nestkastenwandeling.
Daarna verder achter de insectenmuur en aan het eind van dit pad via het
fietspad naar links. Fietspad volgen tot aan het schelpenpad aan de rechterkant,
dit pad volgen. Vervolgens weer via de andere kant van het park naar de
achterzijde van ‘t Weetpunt. Hier eindigt de wandeling.
Onderweg hangen in willekeurige volgorde genummerde nestkasten in de
bomen. Hieronder staat welk kastnummer voor welke vogel is.
Plezierige wandeling.

1: Koolmezenkast
Koolmees 14 cm. Zwarte kop en borst, witte wangen,
gele buik met zwarte streep over het
midden, groenige rug. De zwarte
das is bij het mannetje iets breder
dan bij het vrouwtje.
2: Roodstaartkast
Groter dan een huismus, met
opvallend kastanjerode staart.

6: Roodstaartkast

7: Pimpelmezenkast

8 en 9: Koolmezenkast
Broed van april tot juli twee maal. Nestelt in struiken, bomen op diverse hoogtes. De
koolmees nestelt in allerlei holtes zelfs in brievenbussen. De vliegopening is iets groter dan
een muntstuk van twee euro. Beide koolmees ouders verzorgen de jongen zo goed
mogelijk. Toch zijn er maar weinig mezen die ouder worden dan twee jaar. Overal loert het
gevaar. Denk maar aan roofvogels en loslopende katten. In de winter zoeken ze in troepjes
naar voedsel. Als het ware hangen ze als acrobaten aan pindasnoeren en vetbollen.
’s Zomers eten ze insecten en ’s winters zaden. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Heeft een
zeer gevarieerd geluid, nogal schel en herhaalt veel. Een oude fietspomp geluid.
10: Vliegenvangerkast
13 cm. Bovenkant zwart met een grote witte vlek op de
vleugel, onderkant wit. Broedt half april tot eind mei. Trekt
dan weg. Broedvogel in meestal gemengd hout in bossen
bij voorkeur nabij water.
11: Pimpelmezenkast
Ingang van de kast zo groot als 1 Euro. Maakt een nest
van takjes en pluisjes, mos, wol, gras en bladeren. Zit
hoog op dunne takjes en zoekt daar naar voedsel. Het geluid van de pimpelmees is net een
belletje.
12: Koolmezenkast

13: Pimpelmezenkast

