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Inleiding

In Noord-Brabant zÍjn regelmatíg tellingen van lluiszwaluwen uitgevoerd. In
een grooE aanEal gevallen i-s daarbij ook de nesËstand met betrekking tot de
richting genoteerd. In dit artikel wordË een analyse gegeven van deze nest-
gegevens. Drie vragen staan cenÈraal-;
1. Vertoont de lÍuiszwaluw een voorkeur voor een bepaalde richting wat be-

treft de neststand;
2. Komen de gegevens over de neststand overeen met die in de literatuur;
3. Zijn een eventuele richtingsvoorkeur en veranderingen hierin in de loop

van de tijd te relateren aan de achËeruitgang van de }luiszwaluw.

MeLhode

llet materi4al bestaat uit de resultaten van de Huiszwaluwtellingen die zijn
uitgevoerd door de vogelwerkgroepen ile Kenpen en West-Brabant, waarvan de
deelnemers de windrdchtingen hebben genoteerd" In de sËeden Ei,ndhoven en
Breda zijn respectievelijk in de periode 1982:1985 en 1978-1985 jaarlijks
tellingen verricht. In de periode 1984-1-985 zijn bovendien in de Kempen
respecÈievelijk 1E en tr6 dorpen geteld en in WesË-Brabant respectievelljk
26 en 25, Voor de methotie vafl te11en wordt verr,Íezen naar Veenhuizen
(1986). De windrichting is genoEeerd in vier klassenr namelijk l(, 0, Z, eo
I^I, en heeft betrekkíng op de gevelzijde van het gebouw l{aaraan het nest
gesituëerd ís. Bij de analyse van de gegevens Ís uitgegaan van de nul
hypothese dat de lluíszwaluwen geen enkele voorkeur hebben voor eeR bepaalde
windrichting. Indi-en de windrichting geen invloed hreef,t op de nestplaats-
keuze, zolJ men een homogene verdeling verr*achten over de vier
windrichtingen. Deze homogeniteit werd statistisch getoetsÈ ruet behulp van
de chi-kwadraatloets (X2) met een 52 eenzijdÍg slgnificantíegebied.*
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ResulgrLten
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Tabel 1" Verriellng van het aantal- l{r.rj"szr,ral(}ï,;'::r#ÉLen r:ver de vler windrich-
tingen.

Lokatie
Windr icht Í r.E

*-%'q

l{8Zi{ïotaal y2
Afwijking van

homogenl te i t

Eindhoven 1982
Eincltroven I983
Eindhr:,ren 1984
Eindhr"rven 1985
Breda l-978
Breda 1979
Breda 1980
Breda 19Bl
Breda 1982
Breda I 983
Breda l" 984
Brerla i.985
Ie Ker:lpen i984
De Kempen 1985
West-Bratrant 198;i
West-Brabant I985

43 3V

32 39
33 21
L7 2L

115 90
104 74
7t &.6

55 49
47 &2

27 34
15 15

10 r"3

L|V r7B
84 LLz

323 310
224 2"í5

32 28
34 24
19 24
15 11
56 43
49 44
4L 38
37 32

'20 31
16 26
11 16
109

L23 L34
129 66
297 L49
208 t47

140 3,60
129 3,6tr
97 4,V t4

64 3,2t+
304 42,L9
271 33,50
l_96 t_3,84
173 7,78
L40 i.?,4CI
r03 6,39
57 1,03
42 0,85

582 1 1,65
391_ 24,31

1079 73,32
854 39, CIg

r5,eL signlfieant
rrier sigrrif,ieant
iri*:r s5-gr:lficant
ul er si gni f Í.cant
r;Ígni.f ie anL (p(0,005)
r;1-gr:if icant (p(0, 005)
sign1f icant {p(0,005)
nieË *eignificant
si-grrif icant (p(0,01)
niet signi.ficant
niet sÍ,gnif lcant
niet significant
*Í,gnif icant (p(0,0f )
s:-gnif icant (p(0,005)
significant (p(0,005)
significant (p(0,005)

Totaal L3t+7 L35'§ 1A97 A22 i!6:? t5-5,1 signi,f i"c.anr (p(0,005)

Uit Label 1bli-jhf :r*or iret loteai aantal, i:esten eïa* er een signÍ.fÍcante
afwi-jking bestaat vafi eeÍ'r horriogerii: r,er:delj"ng, lle lir-riszwalr:w ireei:I Sus een
voorkeur voor een be*paa"1-r1e ri'inarlchting" De getal lec in tabel 1 l-aLen zien
dat deze voorkeiir ele noord- en oosLzi jeíe beuref t. jJe vcorkeur koml het
meest tot uitdrukking 'bij de H.uiszualuwen die in dorpen broeden" In
Eindhoven uerd geen sigr:ifikante voorkeur gevendei:. Voor Breda gel<lt, dat
tijdens de afname van iret aantal HuÍszwalut+en in ile lcoir ,,ran de tï.jd steeds
minder sprake is van een voorke!.rr.
Een facÈor: die va:r invloed kan zijn op de verdeling vaÍ: de wi.ndrÍehtl-ngen
is de ongelijke beschik-baarheicl van nestg-elegenheio If,ef, 'oefrekking tot
zowel <Íe ligging als Cre lengte van de gevels var: de gebct:wen" Dit probleem
kan vermedrn r,rorcler:l dc,or de aantallen lían Legeno'';erliggE::i,le wiadrichtingen
met elkaar te vergel r jken (Bel-I i983 ). ïndieri bi jr,=':orbeeld een groep
gebouwen at de strater val een wÍ jk overliiegend Í;l een bepaalrle rÍchting
liggen, dan moet de rrce-r1,leur het meesr tor uitcirtrkkiag komen {n het ver-
schil tussen de tegenoverliggende zi.jden van de get-rouwen riaaraan de aesten
zich bevj-nden. Een overzicht van deze vergel-Íjking wordt iíeergegeven in
tabel 2.



Tabel 2. Vergelijking van het aantal
windrlchtingen ten opzichte

nestplaatsen meï:

van elkaar.
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ï:egenove r lig ge nde

Lokatie
Noord : Zuid

f Verschil x2
0ost: h,Iest

Ve::schi1

Eindhoven 1982
Eindhoven 1983
Eíndhoven 1984
Eindhoven 1985
Breda 1978
Breda L979
Breda 1980
Breda 1981
Breda 1982
Breda 1983
Breda 1984
Breda 1985
De Kempen 1984
De Kempen 1985
West-Brabant 1984
West-Brabant 1985

nie'u significanË
niet significant
niec significant
nieL significant
significant (p(0,005)
significant (p(0'005)
significanÈ (p(0,005)
niet significant
significant (p(0,005)
niet significanÈ
niet significant
niet significant
niet signifieant
significant (p(0,005)
niet significant
niet significant

níet significant
niet significant
níet signifj,cant
niet significant
significant (p(0,005)
signif i"cant (p(0,0l )
niet signifícant
niet significant
niet significanË
niet signifícant
ni"et signif icant
nieL signÍficant
signifÍ.eanr (p(0,025)
significant (p(0,005)
significant (p(0,005)
signifieant (p(0,005)

1,61-
0,06
3,77
0r 13

20,36
L9,77
8,06
3,52

10,88
2,8L
0,62
0
? 11

9, 51
1 ,09
0,59

1,
3,5V
0, 20
3, 13

L6,64
7 ,63
0,76
3, 57
1,66
1,07
0,03
0,73
6,2L

11 ,81
56,4V
3E,82

Totaal ííí7 síiaiflcant(p(0,005) 1 significant (p(0,005)

Tabel 2 geeft een kleiner aantal lokaties met een significante afwÍjking
van een homogene verdeling dan tabel 1" ïn combinatÍe met de getall-en uit
tabel 1 blijkt dat de verschillen berrekking hebben op een voorkeur voor
respectievelijk de noord- en oostzijde. Voor de noord:zuid-richting bi-1jkt
hoofdzakelijk in de eerste teljaren van Breda een significante voorkeur
voor de noortlzi jde. Voor de oost:west-ri-chting bl-i jkt zowel voor de

tellingen van Breda als van de Keupen en ï^Iest-Brabant een signifíeante
voorkeur voor de oostzijde. In Eíndhoven werd evenals in tabel- 1 geen
significante voorkeur gevonden.

Discussie

Alvorens de resultaten te b+-sprekeli dienL verrlield ie wordÉn dat bi j heÈ

opstellen van <le nulhS,poLhese ervan r.iitgegaan ís tlat rie teilers niet selec-
tief te werk zíjn gegaan. lnctien iren bi"jvoorbeeld alleen beeoeken brengt
aan pi..aatsen liaar men i{ui.szwaluwen ve::'q+acht oi ieder: jaar aileen dezelfde
omgeving te1t, kan dir eeÍ verteker"ii beeid geven.
UiÈ de resultaten blijkr dat de neÉjten niet hr:mogeen verdeeld zijn over de

verschillende l+in,Críchïinger:. -let noordscsten heef 'u een voorkeur. Deze

conclusie sluir aan hij enkele andere onderzoek:i-ngen mei betrekking tot de

windrichtingsvoorkeur bí j de nes rplaaiskeuze van Ce I{r:i szr^iaiuw " Een over-
zicht wordt gegeven in tabel 3.
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Tabel 3. Llteratuur betreffende de
keuze van de Huiszwaluw.

windrícitEirigsvoorkeur bij de nestplaats

Auteur Lokatie
aantal
ne6 ten Voorkeur

BelL

Van den Bossche

Devriese

Dieperink

Ilazevoet

Kruysbergen

Derwent c Í<le
(Engetr-and ) i 981

Gent (Belgie)
'r (}71

Wemmel (België)
19 81

Het Gooi
ï979

regio Amsterdam
1981

Alphen 1983

s i gni f í- canL vo or de
r":crird- en ocsrzi jde

s.i-gnificant voor
noord-oost en zuid-oosÈ

s3".gníf,icant voor de
*ast* en ztridzijde

sÍ.gnif-ica;rt voor rle
nnord zÍ- jde

significant voor de
noorci- en oostzijde

r-llet signlficant

26t

375

61

486

405

57

Uit onderzoekingen van o. a. r ind ( l 96*) en llor-rlrïin i;939 ) i-e gebleken dat
de selectie van nesï:piaatsen zowel docr een groot aantal ecr:logische
f actoren als door gerlrags f actorel: i;,:rdt beinvloed. Tevens bestaat er bi j de
Huiszwal:w een dui<le1-i" jke tenderls om te rleste.'ren in een siLuatie, <lie zorg
draagt voor een zo constanl mrrgelilk,e omgevi.rrg en aldus de eieren en jongen
beschermr r-egen exLreme {weers)om;iandigheden (Lind i960). In dit kader
pasL een nogelijke verklarilg voor C,e voorkelrr <iie Huj.s:,*-aluwen aan de dag
leggen voor het nestelen aan de nocrdzijde van gebouioen. Omdat in Nederland
de wind meestal uit het !Ée,§ien waait eR de regenri.chiing zuídwest ís, is
het begrijpelijk dat de Huiszr,ra,lr-iw de ber.cheflade [.,ant van een gebouw klest.
Door het nest aaa de noordoosreijde te plmi:.tseo worit voori(omen dat de
regen door het vtieggat i"laar tji.nner: r,uaait.
De tendens die in de teÏlingen van Brerla tol Lrircrr.rltklng komt, namelijk dat
de voorkeur voor de noorciaosLzijcle steeds minder word,t naarmate de popula-
t.iegrootte afneent, ir.ou<lt mngelí-lk verband iriÉr iret sociale gedrag van
Huiszwaluwen. De vogeis *.ei"gen naar elkaar loe Ee trekken en hebben de
gewoonte om in -l-osse kol-oníes te nestelen. Dif rcir een aantal paren ertoe
kunnen bewegen om geschikte nestpiaate*n [e Laten va1len om zodoende in de

buurt te blijven van andere paren. In dit verband is het misschien zinvol
om de significantie van kolonies te Èoetsen. Nader onderzoek zaL moeten
uitwijzen welke ro1 de wj,ndrichrÍ-ng speelt ren opzichte vaÍr andere voor-
waarden die van invloerl zijn op ele nestplaatskeuze van de Huiszwaluw.


