OPHANGINSTRUCTIES

BONTE VLIEGENVANGERKAST
VERRE REIZIGERS
Bonte vliegenvangers zijn, net zoals gierzwaluwen en vele andere vogels, trekvogels. Ze zitten slechts
vanaf laat in de lente tot einde zomer bij ons in het land, en trekken zodra het weer omslaat naar het
zuiden. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn ze perfect uitgerust voor het vangen van vliegende
insecten. Insecten zoals vliegen, muggen, vlinders en libellen, maar ook oorwurmen en sprinkhanen.
Vanaf hun zitplek maken bonte vliegenvangers korte vluchten achter vliegende insecten aan, en vangen
deze in volle vlucht. Ze broeden vanaf eind april tot juni, in Nederland het meest in nestkasten. Omdat
koolmeesjes zich graag vestigen in soortgelijke kastjes, ondervinden de soorten onderling behoorlijk wat
concurrentie. Daarom geldt, des te meer kastjes, des te beter!

1. OPHANGLOCATIE

3. EN VERDER

• Hang de kast het liefst op aan een stevige boom
(het liefst op een plaats waar meerdere bomen
aanwezig zijn).
• Kies een donkere plek, zodat de kast ’s avonds en
in de nacht niet wordt beschenen door tuinverlichting of een lantaarnpaal.
• Hang de kast op minimaal twee meter hoogte.
• Hang de kast op een rustige plek met weinig
verstoring door mensen en liever niet op een winderige plaats.
• Zorg ervoor dat er geen takken of struiken voor
de opening van de verblijfkast hangen. De vogels
moeten gemakkelijk in en uit kunnen vliegen.
• Hang de kast uit de buurt van andere kasten. Dit
heeft te maken met het territorium van vogels.
Laat ten minste tien meter tussen kasten open.

Omdat de bonte vliegenvanger pas laat in de lente
arriveert in ons land, is de kans groot dat zijn kast
door andere vogels in gebruikt wordt genomen.
Bijvoorbeeld door koolmeesjes. Sluit daarom het
vlieggat tot half april met een prop of afdichtplaatje af als je de vliegenvangers een kans wilt geven!

2. ONDERHOUD
• De kast kan in het najaar worden uitgeborsteld.
Dat is meestal wel voldoende.
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