
Zwarte roodstaart 
is stadsmus

Biodiversiteit in jouw gemeente



Dol op oude gebouwen

In Vlaanderen broeden de meeste zwarte roodstaarten in oude gebouwen. Ze maken dankbaar gebruik van spleten en hoekjes onder 
dakpanen en in muren.  Ook oude schuren en loodsen kunnen hen wel bekoren. We vinden de soort vrijwel overal in Vlaanderen terug, 
zowel in stedelijk gebied als in kleinere dorpskernen, industriezones en zelfs bij alleenstaande boerderijen in een agrarisch landschap.
Naast de steden houdt hij van het heuvelachtige gebied van de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland en het Hageland.

Deze trekvogel overwintert vooral in het Middellandse-Zeegebied en is een van de 

eerst terugkerende zomergasten. Vanaf begin maart kan je de mannetjes makkelijk 

terugvinden hoog op hun zangpost, zoals de nok van een dak, vanwaar ze met hun 

zang hun territorium verdedigen.

De zwarte roodstaart is oorspronkelijk een typische bergvogel waar hij zelfs tot op 

hoogtes van 2400 meter in schraal begroeide bergweides, ver boven de boomgrens, 

tot broeden komt. Door zijn enorm aanpassingsvermogen heeft deze soort zich 

vanuit de Alpen in het noordwesten van Europa weten te vestigen. De rotsen zijn als 

broedplaats vervangen door gebouwen.

Wat kan je doen?

Hoewel deze vogel de laatste decennia steeds meer voorkomt in Vlaanderen kan deze 
soort het toch nog moeilijk krijgen. Moderne bouwtechnieken en renovatie van oude 
gebouwen wegen op het aantal geschikte broedplaatsen. Ook worden steeds meer oude, 
vervallen industriezones - een paradijs voor deze vogels - afgebroken en gesaneerd.
Het plaatsen van nestkasten voor deze soort kan soelaas brengen. Nestkasten kan je 
ophangen aan muren of onder dakgoten. Probeer steeds de nestkast zo hoog mogelijk te 
plaatsen en respecteer een minimumhoogte van 2,5 tot 3 meter. Hang de nestkasten op 
waar al zwarte roodstaarten in de omgeving voorkomen. Dat biedt de grootste kans op 
succes. Gun jij deze fraaie vogel een extra plekje?



Zwarte roodstaart,

Muggen zijn gewaarschuwd!

Zwarte roodstaarten zijn typische insecteneters. Ze plukken hun prooi rechtstreeks uit de lucht of zoeken naar allerlei insecten, 
spinnetjes en andere kleine beestjes op daken en verstopt tussen spleetjes en kiertjes van gebouwen.
De zwarte roodstaart kan per jaar 2 legsels met 5 tot 7 eieren voortbrengen.  Probeer je eens voor te stellen hoeveel tienduizenden 
vervelende muggen, zeker in de stad, bij het opvoeden van de jongen het loodje moeten leggen?



Biodiversiteit in jouw stad of gemeente

Natuurpunt zet zich in voor het behoud van de natuur en het 
landschap in Vlaanderen. Met de steun van duizenden vrijwil-
ligers, ruim 200 afdelingen en werkgroepen en bijna 55.000 
leden beheren we meer dan 400 grote en kleine natuurgebie-
den. We willen die natuur ook dichter bij de mensen brengen: 
we leggen wandelpaden aan, organiseren wandelingen, fiets-
tochten en cursussen. Daarnaast doen we aan natuurstudie 
en kloppen we bij de politici aan met onze verlangens. Waar-
om? Omdat de natuur alle hulp nodig heeft. En omdat wij de  
natuur nodig hebben. 

Word ook lid van Natuurpunt! Voor slechts 20 euro ont-
vang je een welkomstpakket met onze exclusieve wan-
delgids, een cd met vogelgeluiden en een abonnement op  
Natuur.blad. Het lidmaatschap is geldig voor het hele gezin. Lid 
worden kan via www.natuurpunt.be, via info@natuurpunt.be of  
telefonisch op 015-29 72 20.
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Natuurpunt
Natuur voor iedereen

Voor de verschillende trajecten heeft Natuur-
punt een brochure uitgewerkt met algemene 
informatie over de soort en over de mogelijke 
beschermingsmaatregelen.
Die brochures kan je bestellen bij:

Natuurpunt

Michiel Coxiestraat 11
2800 Mechelen

015-29 72 20
biodiversiteit@natuurpunt.be

Meer info vind je ook op 
www.natuurpunt.be/biodiversiteit

Je kan ook terecht bij de werkgroep of afdeling 
in je buurt.

Samen met steden en gemeenten wil Natuurpunt op 
lokaal niveau concreet werken aan de bescherming 
van bepaalde soorten planten en dieren, ook in een 
stedelijke omgeving. Dat gebeurt via soortbescher-
mingstrajecten. Het gaat om 14 trajecten die betrek-
king hebben op vogels, planten, zoogdieren, insecten 
en amfibieën.

Het uitvoeren van de trajecten houdt in dat we de 
soorten gaan bestuderen, monitoren en dat we con-
crete beschermingsmaatregelen nemen. Om goede 
resultaten te bereiken moeten we vaak jaren inten-
sief aan een project werken.
Natuurpunt wenst dit niet alleen te doen. Naast de 
steun van de Vlaamse Overheid en de hulp van ge-
meenten en steden zijn bepaalde doelgroepen een 
belangrijke partner in dit project. We denken hierbij 
vooral aan landbouwers, bedrijven, scholen maar 
ook particulieren.

Gemeenten of steden die dat wensen kunnen altijd 
een beroep doen op Natuurpunt voor het uitwerken 
van een beschermingsplan voor één of meer soor-
ten.

Coverfoto: Gerard Mornie
Andere foto’s: Misjel Decleer, Willy Ceulemans, François Van Bauwel, 
Schwegler Vogel- & Naturschutzprodukte, AC Zwaga, Marcel Vos
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