
Jaar van de Huiszwaluw
Nestformulier - fotokaart
Op deze kaart zie je de belangrijkste fasen van het nestonderzoek afgebeeld. 
Meer over het nestonderzoek op www.jaarvandehuiszwaluw.nl

B1 Nest minder dan de helft af
Mannetjes beginnen met bouwen en lokken zacht zingend 
een vrouwtje.

B3 Nest af (inclusief kunstnesten)
De nestkom is af en alleen een halfronde, nauwe ingang 
resteert.

B2 Nest meer dan de helft af
Na de aanzet bouwt het paar gezamenlijk verder aan het 
nest. Dit duurt minimaal één week en vaak langer.

E1 Eerste deel eifase (eileg)
Oudervogels wisselen elkaar frequent af, vogels blijven 
slechts enkele minuten op nest (eileg). De fase van de eileg 
duurt 1-3 dagen.

E2 Tweede deel eifase (broeden)
Oudervogels broeden beide en wisselen elkaar om ca. 45 
min. af op het nest, geen gevechten bij de ingang. Het be-
broeden van de eieren duurt 13-16 dagen.



N1 Fase met kleine jongen
Beide oudervogels voeren en verlaten het nest met poep-
zakjes. Kleine jongen meestal onzichtbaar (soms wat gepiep 
hoorbaar en snaveltjes zichbaar). De totale jongenfase in het 
nest bedraagt 23-30 dagen.

C1 t/m C7 Nacontrole: succes of geen succes?
Zijn de fasen B1 tot en met N4 doorlopen, dan gaan we uit 
van een succesvol nest (C1).

Was het nest niet succesvol? Vul dan een andere C-code in.

N2 Fase met halfvolgroeide jongen
Jongen gevoerd door oudervogels en/of jongen bij nestope-
ning zichtbaar met verenpluimpjes aan beide kanten van de 
kop (halfvolgroeide jongen). Na 8 dagen poepen ze uit de 
nestopening.

N3 (Bijna) vliegvlugge jongen
Jongen volledig bevederd. De bruine kopveren onderscheidt 
ze van hun ouders. Ze steken hun kopjes steeds verder uit de 
nestopening.

N4 Vliegvlugge jongen in en bij het nest
Jongen nog af en toe gevoerd door ouders en/of grote, vol-
ledig bevederde jongen vliegen in en uit nest. Ze zijn dan te 
herkennen aan de witte veerrandjes in de vleugel (tertials). 
Deze fase duurt meestal ongeveer een week.
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