
 

Dieren die in een schuur wonen 
De torenvalk, de gierzwaluw en de vleermuis! 
 
Sommige dieren maken geen eigen nest, maar leven het liefst in door mensen gemaakte 
ruimtes, zoals een schuur! 
 

Dit is een torenvalk. Die woont in oude nesten van kraaien of eksters, maar een doos vindt 
hij ook geen probleem. Deze heeft een mol gevangen. Torenvalken zijn vrij zeldzaam en 
zouden eigenlijk beschermd moeten worden.  

Het mannetje en vrouwtje vliegen boven een veld op zoek naar mollen. Ze hebben al een 
nest met eieren die uitgebroed moeten worden. Het mannetje en vrouwtje broeden om de 
beurt. Zo kunnen ze allebei op jacht gaan. 

Vroeg in de zomer zijn de nachten niet zo donker.  

Vogels leven vaak in de buurt van meertjes, waar het wemelt van de insecten. Zie je die 
snelle vogeltjes met hun sikkelvormige vleugels? Die wonen samen met de torenvalk in de 
schuur, grappig hè? 

Wat spannend! Wie woont er op die donkere zolder? 

Dit zijn jonge gierzwaluwen, ze zijn al best groot. Maar wat een rommel in het huis!  Ze zijn 
nogal onhandig, want ze hebben hele korte pootjes en hele lange vleugels. Maar als ze 
vliegen zijn ze ware luchtacrobaten. Ze zijn misschien wel de snelste vliegers ter wereld. 

Eén kuiken kan niet stilzitten. Misschien wil hij gaan vliegen, of hij heeft honger en hij 
hoort zijn moeder eraan komen. Daar is ze. Wat een dikke krop heeft ze. Die zit vol met 
insecten die ze zo uit de lucht heeft geplukt! 

Moet je kijken, wat een honger hebben die kuikens! Hun moeder heeft alles eerlijk 
verdeeld, maar ze willen nog meer. Dus moet ze er weer op uit om nog een maaltje insecten 
te vangen. 

De vogels zijn zo druk bezig dat ze het geritsel niet horen. Behalve torenvalken en 
gierzwaluwen telt de schuur nog meer bewoners.  Zijn het spoken? Waar zitten ze 
verstopt? Nee, het zijn vleermuizen. Ook al zien ze er misschien eng uit, het zijn gewoon 
kleine insecteneters die niemand kwaad doen. 

Ze leven op donkere plekjes, zoals deze zolder. Overdag houden ze zich schuil, en als het 
donker wordt, gaan ze op jacht.  Je ziet ze vaak ‘s avonds in de buurt van lantarenpalen, 
waar wolken insecten hangen. Vleermuizen hebben vleugels, maar het zijn geen vogels; het 
is het enige zoogdier dat kan vliegen. 

Het is juli en de jonge torenvalken zijn nog meer gegroeid. Hun moeders vliegen af en aan 
om ze allemaal te kunnen voeden.  



 

Nog even en ze gaan leren vliegen en hun eigen voedsel zoeken.  
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