


De meeste adressen herbergen een 
klein aantal broedparen. Tussen de 
zeventig en tachtig procent van de 
adressen heeft minder dan 1 1 
broedparen. Bij de adressen met 
meer dan 10 broedparen vonden 
we in de onderzoeksperiode tussen 
de 61 en 68 procent van het totaal 
aantal (gevonden) broedparen. Op 
de adressen met 20 broedparen en 
meer vinden we ongeveer een 
kwart van de Waterlandse popula- 
tie. Dit geeft het belang van de 
grote kolonies weer. Topper is de 
aanwezigheid van 56 bewoonde 
nesten in een ligboxenstal in de 

omgeving van Schardam. Het 
bedrijf heeft zichzelf dan ook 
Zwaluwenoord gedoopt. 
Tot 1996 was het gemiddeld aantal 
broedparen 6,9 per bedrijf. Per jaar 
schommelt dit tussen de 6,2 in 
1993 (minimum) en 7.4 in 1995. 
De gemiddelde bezetting in 
Waterland per melkveebedrijf is 
8.7 broedparen, bij particulieren 
3.6. Hieruit blijkt de duidelijke 
relatie tussen de melkveehouderij 
en de aanwezigheid van de 
Boerenzwaluw. In 2000 was het 
gemiddeld aantal broedparen geste- 
gen tot 9.3 per bedrijf. Hier speelt 
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mogelijk het effect dat er minder 
geschikte broedplaatsen zijn 
waardoor meer broedparen zich in 
de resterende kolonies vestigen 
(Tijsen 2001). 

Nestlocaties 
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De vrijwilligers hebben de verde- 
ling van de nesten over de verschil- 
lende nestlocaties genoteerd (zie 
figuur 2). De ligboxenstal neemt 
een groot deel (30 %) van de 
broedvogels voor haar rekening. 
Als we de andere staltypen erbij 
rekenen zien we dat de boerenzwa- 
luw een sterke voorkeur heeft voor 
stallen (50%). Naast de aanwezig- 
heid van veel geschikte nestplaat- 
sen hangt dit samen met de voed- 
selsituatie in de directe omgeving 
van het nest. Door de aanwezigheid 
van vee zijn de vliegen voor het 
grijpen. ordi er zelfs gefoe- 
rageerd in I. Daarnaast zijn 
veel nesten - in totaal 40% - aan te 
treffen in (machine)schuren, de 
dar/deel (het deel van de stolp- 
boerderij waar het hooi wordt 
opgeslagen). 


