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Zwaluwen zijn kleine zangvogels met lange spitse vleugels en brede bek, die tijdens hun 
wendbare vlucht vliegende insecten vangen. De snavel is klein en de poten zijn zo kort, dat 
ze er slechts moeilijk mee kunnen lopen. Meestal gebruiken ze hun poten alleen om ergens op 
te gaan zitten of aan te gaan hangen. De meeste soorten zijn lange-afstandtrekvogels die in de 
tropen overwinteren.
De geslachten zijn gelijk. Ze zijn voor hun voedsel zo afhankelijk van vliegende insecten, 
dat ze moeten wegtrekken uit streken waar insecten in het najaar schaars worden en geheel 
verdwijnen. De verschillende zwaluwsoorten foerageren ook op verschillende hoogten. Het 
nest is meestal een bouwsel van modder, strootjes en veren. Per soort is het nest verschillend 
van vorm, bevestigd aan rotsen en muren en beschut door overhangend gesteente of dakgoot. 
Ook nestelen sommige soorten in een zelf gegraven tunnel. Zwaluwen hebben twee tot drie 
broedsels en meestal vier tot vijf eieren. Deze zijn vaak langwerpig en wit van kleur of licht 

zelfs tijdens de trek. De grootste sterfte vindt kort na het uitvliegen plaats.
Gierzwaluwen Apodidae – wat zonder poten betekent – worden als een aparte soort gezien. 
Ze hebben kleine bevederde poten met scherpe klauwtjes, die alleen geschikt zijn om aan te 
hangen.

Zwaluwen komen wereldwijd voor behalve 
aan de polen. In Europa komen Gierzwaluw, 
Boerenzwaluw, Huiszwaluw en Oever-
zwaluw overal voor. De Rotszwaluw en de 
Roodstuitzwaluw komen alleen voor in het 
Middellandse-Zeegebied. In Nederland zijn 
Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw 
en Gierzwaluw algemeen als broedvogel. Hun 
aantallen liepen een aantal jaren alsmaar te-
rug. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw 
zijn de aantallen waarschijnlijk meer dan ge-
halveerd. Dat komt enerzijds doordat er min-
der geschikte broedplaatsen zijn en anderzijds 
doordat er minder insecten zijn als gevolg van 
bestrijdingsmiddelen. Zo is het oppervlakte-
water in Nederland zwaar verontreinigd met 
het neonicotinoide-insecticide imidacloprid. 
Daardoor zijn er minder muggen en vliegen. 
Ook de bijenvolken worden verzwakt en deze 
verzwakte volken zijn een makkelijke prooi 
voor parasieten als de faraomijt. In Engeland 
wordt sinds de jaren zestig van de vorige 
eeuw de hoeveelheid insecten gemeten met de 
Rotham stofzuiger. Vooral heel kleine vlieg-
jes, waar vooral de Huiszwaluw het van moet 
hebben, zijn er zo goed als verdwenen. De 
laatste jaren herstellen de aantallen zwaluwen 
zich weer enigszins mede door meer kunst-
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matige broedgelegenheid, meer paardenstal-
len en misschien ook door betere leefomstan-
digheden in de overwinteringsgebieden.

 Hirundo rustica
Onze meest algemene zwaluw is de Boeren-
zwaluw. Deze hebben een lange diep gevorkte 
staart en een snelle en sierlijke vlucht met 
veel wendingen. De zang – ook binnenshuis 
– is een mengsel van zacht kwetterende en 
kwelende tonen.
Ze vangen alle soorten vliegende insecten in 
volle vlucht, vooral boven water. Ze vangen 
heel veel muggen maar ook mestvliegen, 
zweefvliegen en dazen in en rond veestallen. 
De gevangen insecten blijven hangen in de 
borstelige haren bij de snavelwortel. Bij mooi 
weer jaagt de Boerenzwaluw hoog in de lucht 
en bij slecht weer laag bij de grond. Tijdens 
het opgroeien van jongen wordt gejaagd 
binnen 300 m van het nest met dagelijks meer 
dan vijfhonderd voedselbeurten. Met gemid-
deld tien insecten in een voedselbal komt dat 
op duizend tot tweeduizend insecten per jong 
per dag.
Boerenzwaluwen zijn algemene broedvogels 
en talrijke doortrekkers. Ze broeden vooral 

in en rond stallen voor alle soorten vee en 
paarden. Het aantal broedparen in Neder-
land wordt geschat op 250.000. Na een forse 
daling van 75% in de vorige eeuw, zijn de 
aantallen de laatste tien jaar stabiel tot licht 
toenemend. Tijdens de trek zijn grote groepen 
Boerenzwaluwen samen met andere zwa-
luwsoorten te zien boven moerassen en ande-
re grote wateroppervlakten met veel insecten. 
Vaak wordt massaal overnacht in het riet. 
Boerenzwaluwen overwinteren ten zuiden 
van de Sahel in Midden- tot Zuid-Afrika en 
keren eind maart/april terug. Een klein aantal 
overwintert in Zuid-Europa en Noord-Afrika.

De Boerenzwaluw heeft een bijzondere band 
met de mens en maakt zijn nest bij voorkeur 
binnen in veestallen. Bij uitzondering op 
beschutte plaatsen aan de buitenkant van 
gebouwen of aan bomen. Veel nieuw gebouw-
de melkveestallen zijn minder geschikt als 
broedlocatie en melklokalen zijn ontoegan-
kelijk gemaakt. Daarvoor in de plaats is het 

weer redelijk veel broedgelegenheid is.
Hoe langer de staartpunten van een mannetje 
hoe meer succes hij heeft bij de vrouwtjes. 
Waarschijnlijk maakt hem dat wendbaarder, 
waardoor hij in staat is meer insecten te 
vangen. Vrijwel alle oudervogels keren op de 
oude broedplaats terug. Van de jongen vestigt 
zich 80% binnen 2,5 km van de geboorte-
plaats. Het broedsucces is mede afhankelijk 
van de gemiddelde temperatuur in mei en 
juni. Infanticide komt bij Boerenzwaluwen 
vrijwel uitsluitend voor in grote kolonies 
omdat deze een grote aantrekkingskracht heb-
ben op ongepaarde mannen. Mannen die hun 
nest niet of zwak verdedigen en kortstaartige 
mannen worden verjaagd door dominantere 
langstaartmannen. Die prederen de nestjongen 
en nemen de vrouw en het nest over. Infanti-
cide komt uitsluitend voor bij eerste broed-
sels, zodat er nog voldoende tijd is voor een 

Geolocator
Een Boerenzwaluw die met een geolo-
cator was uitgerust, leverde de volgen-
de gegevens: Het vertrek was op 17 
september 2011 vanuit Nederland. De 
aankomst in Angola was 25 dagen later. 
De afgelegde afstand was 7.500 km en 
de gemiddelde verplaatsingssnelheid 
driehonderd kilometer per dag. Het ver-
blijf in Angola duurde 153 dagen. Deze 
zwaluw vertrok uit Angola op 14 maart 
2012 en kwam in Nederland aan op 28 
april, na 46 dagen. De afgelegde afstand 
was dit keer 9.500 km. De vogel had ge-
middeld 205 kilometer per dag afgelegd. 
Voor tussenstops onderweg werden 32 
dagen gebruikt. Het aantal echte vliegda-
gen was veertien. Een andere zwaluw 
met geologger werd onderweg geteisterd 
door zandstormen. Deze vogel keerde 
terug en kwam na een opknapperiode in 
Ivoorkust pas eind mei terug in Neder-
land. Verder is gebleken dat Nederlandse 
Boerenzwaluwen niet gezamenlijk maar 
in diverse Midden- en Zuid-Afrikaanse 
landen overwinteren.

Boerenzwaluw.
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eigen broedsel. Circa 3% van de broedsels en 
een derde van alle nestjongensterfte komt op 
conto van infanticide.

 Delichon urbicum
De Huiszwaluw is een compacte zwaluw met 
korte gevorkte staart. Zij hebben een hogere 
vleugelslagfrequentie en vliegen met een 

-
wen. Tijdens de vlucht houden ze regelmatig 
glijpauzes op rechte gestrekte vleugels. Bij 
abrupte zwenkingen zijn de witte onderzijden 
en de witte plek op de bovenzijde van de stuit 

met een vrijwel onophoudelijk een aange-
naam babbelend getjirp. Ze jagen op grotere 
hoogte dan Boerenzwaluwen en ze zijn veel 
minder aan vee gebonden. Ze vangen dage-
lijks circa negenduizend insecten. Dat komt 
neer op vijf miljoen per paar per seizoen.
De habitat bestaat uit plaatsen waar vooral 
open gebied is met groot open water dat 
grenst aan menselijke bebouwing zoals lint-
dorpen, gemalen, boerderijen en bruggen. De 
grootste kolonies bevinden zich dan ook in 

broedparen in Nederland met circa 110.000 
stabiel tot licht stijgend. Het aantal kolonies 
was toen 1168, met gemiddeld 27 nesten. 
Plaatselijke oorzaken van achteruitgang zijn 
veelal moedwillige verstoring door sloop, 
gevelreiniging, renovatie en schilderen in een 
donkere kleur van het houtwerk van gebou-
wen en schuren. Ze overwinteren in regen-
wouden van tropisch West- en Zuidoost-Afri-
ka, onder andere in Congo en Kameroen. 
Daar jagen ze boven de boomtoppen en daar 
brengen zij ook de ruiperiode door. Slapen 
doen ze waarschijnlijk net als Gierzwaluwen 
in de lucht. Waar ze precies overwinteren en 
waar ze slapen (mogelijk in de lucht?), daar-
over is onvoldoende bekend. Onderzoek met 
geolocators zoals bij de Boerenzwaluw kan 
daar wellicht meer kennis over verschaffen.
De Huiszwaluw is van oorsprong een klif-
bewoner. Het nest wordt tegen een verticale 
wand strak tegen overhangende bescherming 
gebouwd, zodat slechts een nauwe ingang 
aan de bovenzijde overblijft. Ze prefere-
ren eigen bouw boven kunstnesten. Witte 
zwevende veertjes worden vaak ‘gevangen’ 
voor bekleding van de nesten en die blijken 
ook ontsmettend te werken. Huiszwaluwen 

van eerdere legsels helpen soms met voeren 
van latere legsels. Predatie van jongen op het 

nest gebeurt nogal eens door Eksters, Gaaien, 
Grote Bonte Spechten en Kerkuilen. Na het 
uitvliegen door Boomvalken en Sperwers. 
Ook zijn er veel verkeersslachtoffers.
Omdat Huiszwaluwen in de lucht foerageren-
de insecteneters zijn zijn ze gevoelig voor ex-
treem weer. Plotseling invallende kou tijdens 
de trek of in de broedtijd kan desastreuze ge-
volgen hebben. Zo werden in 1974 miljoenen 
zwaluwen verrast door slecht weer bij de Al-
pen. Honderdduizenden verzwakte zwaluwen 
zijn toen met vliegtuigen en vrachtwagens 
naar Zuid-Europa getransporteerd.

 Riparia riparia
De Oeverzwaluwen is de kleinste Noord-Eu-
ropese muisbruine zwaluw. Ze hebben een 
korte ondiep gevorkte staart. De zang klinkt 
als een zwak gekwetter. De Oeverzwaluw 

boven water. Plaatselijk is het een talrijke 
koloniebroedvogel. Ze houden van open 
landschappen aan of in de buurt van water. 
In 2010 waren er circa 18.240 broedparen 
(Sovon) en vierhonderd onbewoonde kolo-
nies. Na een dieptepunt in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw is de soort overal in 
aantal toegenomen, vooral in de lage delen 
van Nederland. Waarschijnlijk kwam dat 
door het toegenomen aanbod van kunstmati-
ge oeverwanden. Regelmatig worden kleine 

Huiszwaluwen.
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incidentele kolonies ontdekt in 
tijdelijke zanddepots bij bouwwer-
ken. Oeverzwaluwen trekken weg 
vanaf eind juni (juvenielen van het 
eerste broedsel) en zijn tijdens trek 
talrijk op slaapplaatsen in rietvel-
den aanwezig. Ze trekken door en 
weg in grote aantallen in september 
naar tropisch Afrika, vaak samen 
met Boerenzwaluwen. Ze keren 
terug in mei. Karakteristiek voor 
Oeverzwaluwen is dat ze in duide-
lijk herkenbare compacte groepjes 
door de lossere groepjes Boerenzwaluwen 
heen vliegen.
De Oeverzwaluw is een echte pionier, die 
zich graag vestigt in zich veranderende mili-
eus en is dus niet erg honkvast. Dat verklaart 
waarom kolonies die reeds jaren werden 
bezet, zomaar verlaten worden. Het komt 
voor dat deze verlaten kolonies jaren later bij 
veranderde omstandigheden weer massaal 
worden bezet. De Oeverzwaluw nestelt in 
zelf gegraven gangen van circa 5 cm breed 
en 60 cm lang in natuurlijke of kunstmatige 
verticale leemzandwanden van zand-, steen-
groeves en beek- of rivieroevers. Ze broeden 
liefst hoog maar in de lage landen soms bijna 
op grondhoogte. Ook in kunstmatige holen, 
muurgaten of draineerbuizen.

 Apus apus
De Gierzwaluw is een roetzwarte zwaluw 
met lange smalle sikkelvormige vleugels, 
korte gevorkte staart, ronde kop met brede 
bek en kleine snavel. Zij hebben een zeer 
snelle vlucht die verschilt van die van andere 

zwaluwen door de meer directe vlucht met 
stijve vleugels. Ze leven in troepverband en 
zijn vrijwel altijd in de lucht, waar ze eten, 
drinken, slapen en paren. De vliegsnelheid is 
meestal 45 km/h, met maxima van 120 km/h.
Ze jagen normaal binnen een straal van 8 km 
van het nest en vangen dan insecten en spin-
nen door met wijd open bek rond te vliegen. 
Gedurende vaak langdurende jachtvluchten 
worden insecten vaak verzameld in de krop 
in een knikkergrote bal met circa vijfhonderd 
insecten. Ze vangen tot wel vijftienduizend 
insecten per dag. Gierzwaluwen zijn afhan-
kelijk van vliegende insecten die alleen bij 
goed weer de lucht in gaan. Daarom leggen 
ze in de broedtijd noodgedwongen vaak grote 
afstanden af om in streken met beter weer te 
foerageren. Soms is dat wel op honderden 
kilometers afstand. Een paartje kan tot twin-
tigduizend insecten per dag vangen. Ze jagen 
ook wel midden in de nacht en laag boven 
water.
De Gierzwaluw is plaatselijk een talrijke 
broedvogel in steden en dorpen. Het aan-

Oeverzwaluwen.

Gierzwaluwen.
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tal broedparen in Nederland bedraagt circa 
30.000-60.000, maar het zouden er ook veel 
meer kunnen zijn. Sommigen schatten zelfs 
160.000 paren. Voor zijn broedgelegenheid is 
de soort sterk afhankelijk van openingen in 
muren en daken die vooral in oudere gebou-
wen en huizen voorkomen. Door sloop van 
oude gebouwen en strakke gesloten nieuw-
bouw, is de broedgelegenheid sterk afgeno-
men en daarmee het aantal broedparen. Sinds 
een aantal jaren wordt bij nieuwbouw hier en 
daar weer rekening met de Gierzwaluw ge-
houden door middel van kunstmatige broed-
gelegenheid: speciale gierzwaluwstenen. De 
toekomstige aantalsontwikkeling zal hier 
sterk van afhangen. De Gierzwaluw verblijft 
slechts drie maanden (mei-juli) in Nederland 
en wordt daarom wel de ‘100-dagenvogel’ 
genoemd. Het zijn lange-afstandstrekkers die 
zich wel 7.000 km verplaatsen. Tot voor kort 
was niet bekend in welke Afrikaanse landen 
zij overwinteren. Van de 23.000 in Neder-

land geringe Gierzwaluwen tussen 1911 en 
2011 kwamen slechts vier terugmeldingen uit 
Afrika. Onderzoek met geolocators in 2009 
heeft aangetoond dat alle Gierzwaluwen die 
in Nederland broeden, in Congo overwinte-
ren. De Zweedse soortgenoten gaan verder 
door, naar Malawi en Mozambique. Vrijwel 
alle West-Europese Gierzwaluwen bleken in 
het voorjaar Nigeria als belangrijk tankstation 
te benutten.
De Gierzwaluw broedt in holten en spleten 
van kliffen, rotswanden en gebouwen. Ook 
wel in boomholten (Scandinavië), nestkasten 
en huiszwaluwnesten. Ze zijn liefst in gezel-
schap van soortgenoten, maar ze bestrijden 
elkaar ook als nestgelegenheid schaars is. 
Ze kraken ook mussen- en spreeuwennesten. 
Gierzwaluwen bouwen het nest van zwevend 
materiaal als pluisjes, veren en bladeren en 
kitten die samen met speeksel tot een ondiepe 
kom. Ook stelen zij wel nestmateriaal van 
mussen en Spreeuwen. Gierzwaluwen zijn 
generaties lang zeer plaatstrouw en ze blij-
ven bij terugkeer in mei, wanneer de oude 
nestingang is verdwenen of dichtgemetseld, 
herhaaldelijk tegen de dichte muur aan 
vliegen. Vaak treffen ze daar ook hun oude 
partner aan. In feite bestaan er twee groepen: 
broeders en niet-broeders.
Tijdens de luidruchtige ‘giervluchten’ over de 
daken, waaraan hoofdzakelijk niet broedende 
vogels deelnemen, worden door te roepen 
(gieren) broedlocaties gelokaliseerd door 
beantwoording (al of niet welkom) uit de 
bezette nesten en ingeprent voor komende 
jaren. Voor sommige exemplaren kan het 
wel drie jaar duren voordat ze een geschikte 
nestlocatie en partner vinden. Gierzwaluwen 
zijn uitzonderlijk nesttrouw. Slechts één 
legsel met drie witte eieren. Alleen bij verlies 
produceert twee derde van de paren een 
nieuw legsel. Kunstnesten hebben gemiddeld 
een 15% hoger broedsucces. Vooral bij hoge 
temperaturen is het broedsucces hier bedui-

verzorgd en gevoerd met grote insectenballen. 
Gierzwaluwen vliegen niet af en aan zoals 
Boerenzwaluwen, maar komen slechts af en 
toe naar de nestplaats. Eén of beide oudervo-

Zwaluwen brengen geluk.
Een huis met zwaluwen wordt niet 

door de bliksem getroffen.

De hoogte in
Gierzwaluwen spreken enorm tot de 
verbeelding. Ze zouden behalve bij het 
nestelen, broeden en verzorgen van de 
jongen altijd in de lucht zijn. Gierzwa-
luwen zonder nest vliegen ‘s nachts in 
grote groepen (radarwaarnemingen) van 
wel duizenden vogels naar drie tot vijf 
kilometer hoogte, waar ze op thermiek, 
vaak boven grote wateroppervlakten als 
de randmeren, in halfslaap (wisselend 
wakende hersenhelft) rondzweven. 
Zowel aan het begin als aan het einde 
van de nacht stijgen de vogels op om 
vervolgens weer te dalen. In de ochtend 
zouden ze tot een hoogte van één tot 
tweeëneenhalve kilometer opstijgen, 
niet om weer te gaan slapen maar om 
informatie over het weer te verzamelen 
om te weten waar en op welke hoogte ze 
die dag het beste kunnen gaan jagen. Op 
twee kilometer hoogte hebben ze goed 
zicht op de landschapselementen aan de 
horizon, inclusief wolkensystemen tot 
meer dan 160 km afstand. Volgens een 
Noorse onderzoeker slapen sommige 
Gierzwaluwen ’s nachts gewoon hangend 
(als vleermuizen) aan takken in de 
bomen of op richels aan hoge gebouwen. 
Ook wordt bij slechte weersomstandig-
heden op het nest geslapen. 
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gels keren tijdens de ei- en jongenfase stee-
vast rond zonsondergang op het nest terug. 
Dit is dan ook de beste tijd om ze te tellen. De 
jongen kunnen, bij ongunstige weersomstan-
digheden, meerdere dagen zonder voedsel. Ze 
gaan dan half in coma en krijgen een lagere 
lichaamstemperatuur en lagere stofwisseling. 
Ze leven dan op lichaamsvet. De nestperiode 
wordt daardoor verlengd. Ook de eieren zijn 
bestand tegen dagenlange afkoeling. Na vijf 
tot acht weken (dat is meestal rond 25 juli) 
verlaten de jongen circa twee uur voor en één 
uur na zonsondergang het nest. Dat tijdstip 
is waarschijnlijk gunstig om predators, zoals 
een Boomvalk, te ontgaan. Ook Kauwen en 
Eksters komen af op het geluid van de jongen 
en vormen een gevaar. Hakend aan de rand 
van het nest laten Gierzwaluwen zich vallen 
en als ze dan vliegen zijn ze volledig onaf-
hankelijk. Dan blijven ze ook continu in de 
lucht en vertrekken vrijwel direct naar Afrika. 
De volwassen vogels volgen meestal één tot 
twee weken later in het begin van augustus. 
Gierzwaluwen vliegen jaarlijks meer dan 

of drie jaar, wanneer ze volwassen zijn, terug.

Vliegenvangers Muscicapidae
Vliegenvangers zijn kleine zangvogels, die 
gewoonlijk rechtop en onbeweeglijk op een 
open uitkijkpost zitten. Vandaaruit onderne-

men ze plotselinge uitvallen op rondvliegende 
insecten. Meestal worden deze prooien in 
de vlucht gevangen. Ze maken vaak ruk-
kende bewegingen met vleugels en staart. 
Vliegenvangers hebben grote donkere ogen, 
korte poten en een spitse snavel met brede 
bases, welke is voorzien van borsteltjes. Ze 
broeden in open bossen, parken en tuinen 
en trekken in de winter naar tropisch Afrika. 
Een uitzondering is de Kleine Vliegenvan-
ger, die overwintert in Azië. Als gevolg van 
opwarming door klimaatverandering komen 
ze te laat in het voorjaar terug en ze missen 
daardoor de insectenpiek. De geslachten zijn 
gelijk. De zang stelt weinig voor. Vliegenvan-
gers nestelen in donkere hoekjes van bomen, 
in holen en nestkasten. Meestal is er slechts 
één legsel met vier à vijf eieren. Deze zijn in 
nestholtes effen blauw maar in open nesten 
zijn ze blauw/bruin gevlekt.
Het vrouwtje broedt de eieren uit. De jongen 
worden door beide ouders gevoed met in 

hebben een gevlekt verenkleed. In Nederland 
zijn de Grauwe Vliegenvanger en de Bonte 
Vliegenvanger algemene broedvogels. De 
Kleine Vliegenvanger is vooral doortrekker. 
De Withals-, Bruine en Balkanvliegenvanger 
komen hier zelden of nooit voor.

 Muscicapa striata
De Grauwe Vliegenvanger is een slanke 
grijsbruine vogel met licht gestreepte kruin en 
borst. Het is een snelle en behendige vlieger, 
die soms ook bidt. Ze zitten vaak langdurig 
stijf op een uitkijkpost. Meestal maken zij van 
verschillende uitkijkposten gebruik en maken 
van daaraf regelmatig een bliksemsnelle sier-
lijke jachtvlucht. Ze jagen dan op vliegende 
insecten en keren daarna direct weer terug op 
de uitkijkpost. Grauwe Vliegenvangers zien 
met hun grote ogen ook insecten bij donker 
weer en in de regen. Wanneer zij met hun 
brede snavel naar een insect happen, is een 
klikkend geluid hoorbaar.
Het zijn algemene broedvogels van oudere 
loofbossen met open lichte plekken, parken 
en lommerrijke boerenerven. In Nederland 
zijn er circa 25.000 broedparen, vooral in de 
oostelijke helft. De aantallen zijn dalend tot 
stabiel. Ze trekken weg naar tropisch Afrika 
met veel tussenstops, omdat zij weinig vetre-
serves opbouwen. Het zijn talrijke doortrek-
kers. De soort is gevoelig voor droogte in het 
overwinteringsgebied.
Grauwe Vliegenvangers zijn ‘halfholenbroe-Grauwe Vliegenvanger.
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ders’, die op verrassende plaatsen hun nest 
bouwen. In een klomp, in de klimop, zelfs 
in oude zwaluwnesten. Maar ook in open 
nestkasten.

Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca 
Bonte Vliegenvangers zijn compacte bonte 
donker/witte vogels met opvallende witte 
vleugelstreep. Ze zitten meer horizontaal dan 
de Grauwe Vliegenvanger en ze wippen met 
de staart. 
Het zijn algemene broedvogels van hogere 
zandgronden en algemene doortrekkers. In 
Nederland circa 15.000 broedparen. Ze ne-
men in aantal toe, vooral daar waar nestkasten 
worden opgehangen.
De Bonte Vliegenvanger is een echte holen-
broeder, die vooral in gesloten nestkasten 
broedt. Met Koolmezen wordt vaak een strijd 
van leven of dood gevoerd om het bezit van 
een nestkast. Vijf procent legt dan het loodje. 
Polygamie komt voor. Het broedsucces lijdt 
onder mismatch met insectenpiek, maar ze 
passen zich aan. Vroeger was het begin van 
de eileg half mei, tegenwoordig begin mei.
Bonte Vliegenvangers worden niet oud. In het 
eerste jaar sterft 80%. Van de overgebleven 
20% overleeft ongeveer de helft het volgende 
jaar. De meesten halen dus de vijf jaar niet.

Kleine Vliegenvanger Ficedula parva 
De Kleine Vliegenvanger is de kleinste en 
meest behendige vliegenvanger. Ze lijken qua 
grootte en gedrag op de Tjiftjaf en ze bidden 
soms ook. Ze laten de vleugels vaak wat han-
gen. Het mannetje heeft in de zomer en winter 
een grijze kop met oranje keel. In Nederland 

Bonte Vliegenvanger.

is het een incidentele broedvogel. Het zijn 
doortrekkers in klein aantal in het struweel 
langs de gehele kust. Kleine Vliegenvangers 
overwinteren in het zuidelijke deel van Azië.

 Laniidae
Klauwieren zijn middelgrote (16-25 cm) 
zangvogels met een lange staart, krachtige 
haaksnavel en dikke poten met scherpe na-
gels. De scherp getekende volwassen vogels 
hebben een donkere band door of achter het 

De geslachten zijn gelijk, maar de vrouwtjes 
zijn aan onderzijde heel licht gebandeerd. De 
jongen zijn minder getekend en hebben een 
aan de bovenzijde een overwegend grijsbruin 
en aan de onderzijde een licht gebandeerd 
verenkleed.
Ze jagen vanaf een uitzichtpunt en leggen 
voorraden aan van op doorns of prikkeldraad 
vastgeprikte prooidieren: grote insecten, 

Aan het vastprikken van prooien danken ze 
hun naam.
Alle klauwieren beschikken over een voor 
zangvogels relatief grote kop. Die is nodig 
voor de relatief zware kaakspieren en snavel. 
Ook de poten zijn dikker en zwaarder en 
voorzien van sterke gekromde klauwen met 
aan de onderzijde van de tenen geschubde 
kussentjes. Klauwieren zwaaien bij opwin-
ding hun staart heen en weer. Ze maken een 
eksterachtige vlucht en geluiden, subtiele 
maar muzikale zang. Klauwieren houden van 
kleinschalige, open, ruige landschappen met 
lichte begroeiing van kleine bomen en door-
nige struiken. De meesten zijn lange af stands-
trek ker en overwinteren in zuidelijk Afrika.
Wereldwijd zijn er 73 soorten klauwieren. 
Onderverdeeld in echte klauwieren laniidae, 

Kleine Vliegenvanger.
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struikklauwieren malaconotidae en brilklau-
wieren prionopinae. De in Nederland voor-
komende soorten behoren alle tot de echte 
klauwieren. De Grauwe Klauwier is hier 
broedvogel, Klapekster en Roodkopklauwier 
zijn wintergast. De Kleine Klapekster is een 
zeldzame dwaalgast in Nederland.
Klauwieren werden vroeger ingezet voor 
de vangst van roofvogels. Zij zien prooien 

het onrustige gedrag van de klauwier kon de 
-

valk naderde, hoewel hijzelf deze nog lang 
niet kon zien.

 Lanius collurio
De Grauwe Klauwier is een kleine vogel die 
vaak rechtop zit en zo nu en met de staart ze-
nuwachtig zijwaarts heen en weer zwaait. De 
vlucht is laag en rechtlijnig. Ze maken korte 
uitvalsvluchten vanaf een uitzichtpunt. Het 
zijn schuwe vogels. De alarmroep is: ‘wieuw’, 
bij opwinding maken ze een ‘tjsek’-geluid. 
De zang is subtiel maar muzikaal en is maar 
weinig te horen.
Ze vangen hoofdzakelijk insecten bij lagere 
temperaturen en vooral kleine vogels en 
muizen.
De Grauwe Klauwier is zeer kieskeurig wat 
zijn biotoop aangaat. Het landschap moet 
kleinschalig en zeer gevarieerd zijn, als ga-
rantie voor voldoende grote insecten en veel 
nestgelegenheid. In Nederland leven circa 
vierhonderd broedparen. Ze komen vooral 
voor in het oosten van ons land, de duinen, de 

ook in de Oostvaardersplassen en op de Wad-
deneilanden. Het Bargerveen in Drenthe heeft 
de grootste deelpopulatie met vijftig paren. 
Het aantal broedparen neemt in Nederland 
langzaam toe. Ze overwinteren in tropisch 
Afrika.
Ze nestelen op een hoogte van één tot drie 
meter in doornige struiken en coniferen. De 
nesten zijn groot, zacht bekleed en ze zitten 

produceren ze één legsel met vijf à zes licht 
pastelkleurige eieren met opvallende spikkel-
zone. Het vrouwtje broedt hoofdzakelijk ge-
durende twee weken. Het mannetje verzorgt 
het vrouwtje en de jongen. Nadat zij zijn 
uitgevlogen worden de jongen nog circa drie 
weken door beide ouders gevoerd.

 Lanius excubitor
Klapeksters zijn grote witgrijze klauwie-

Grauwe Klauwier.

ren. De kop is kenmerkend met het zwarte 
boevenmasker. De zwarte snavel heeft net als 
bij roofvogels een neerwaarts gerichte punt 
en een zogenaamde valkentand. Het vrouwtje 
is gelijk aan het mannetje, maar heeft zwak 

-
tig. Opvallend is daarbij is lange trapvormige 
staart. Ze bidden soms. Er bestaan veel onder-
soorten, waarvan de meeste in Zuid-Frankrijk 
(Iberische Klapekster) Lanius meridionalis en 
in noordelijk Centraal-Azië de Steppeklapek-
ster L. pallidirostris. De Kleine Klapekster 
L. minor lijkt op de gewone Klapekster. 
Vanaf een uitkijkpost speurt de Klapekster 
naar muizen, kevers (driehoornmestkevers), 
kleine zangvogels en aan het einde van de 
winter ook naar hagedissen. Op de Veluwe 
bijvoorbeeld bestaat in begraasde delen de 
helft van het voedsel uit mestkevers. Maar 
het grootste deel van de benodigde energie 
halen ze uit muizen. Bij een prooi op de 
grond vliegt hij naar beneden en na een paar 
snelle sprongen wordt een muis met de snavel 
gepakt en met enkele houwen of door de nek 
door te bijten, gedood. Vliegende insecten 
worden in de vlucht gevangen. Soms aas, 
bessen of vruchten. Ze leggen bij voldoende 
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prooien één of meer ‘provisiekasten’ aan door 
prooien op doorns of prikkeldraad te spietsen. 
In de winter worden lang niet al deze prooien 
opgegeten. Onder de vaste uitkijkposten 
liggen vaak braakballen. Bij een tekort aan 
zitposten bidt de Klapekster als een Torenvalk 
en achtervolgt een prooi wild en grijpt deze 
met poten en snavel. Vogels worden op sper-
wermanier verrast op de grond of op een tak 
en kunnen langdurig achtervolgd worden.
Het laatste broedgeval in Nederland was in 
2002. Sindsdien is de soort alleen nog winter-
gast. De in Nederland circa 350 overwinteren-
de vogels zijn afkomstig uit Noordoost-Euro-
pa. Ze arriveren gewoonlijk in oktober en een 
deel trekt door. Vanaf half november bestaat 
er een stabiele winterbezetting. Ze verblijven 
hier op open, ruige, licht beboste terreinen, 
vooral in het oosten, de Waddeneilanden en 
de duinen. Ze dulden in hun winterterritori-
um, dat gewoonlijk enkele tientallen hectaren 
beslaat, geen soortgenoten. Half april hebben 
de meeste Klapeksters ons land alweer verla-
ten. Klapeksters zitten rond de Middellandse 
Zee en op de Canarische eilanden vaak op 
elektriciteitsdraden.

 Lanius senator
De Roodkopklauwier is een kleine zwart/wit-
te vogel met rode kop. De Roodkopklauwier 
jaagt overwegend op grote insecten.
Het zijn broedvogels van open cultuurland-
schappen met struiken en (vrucht)bomen rond 
de Middellandse Zee en Noordoost-Frankrijk. 
De soort broedt niet meer in Nederland (het 
laatste broedgeval was in 1956). De mees-
te Roodkopklauwieren (enkele tientallen) 
worden in Nederland solitair gezien tijdens de 
voorjaarstrek in mei en juni, vooral in een ty-
pische klauwierenbiotoop. Ook wel tijdens de 
najaarstrek in augustus en september. Vanaf 
augustus trekken ze naar hun overwinterings-
gebieden in en ten zuiden van de Sahel.

Klapekster.

Roodkopklauwier.
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