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WINDRICHTINGSVOORKEUR BIJ DE NESTPLAATSKEUZE

VAN DE HUISZWALUW

JACK BOS

ïnleiding

De afname gedurende de.laatste jaren alsmede de gewoonte

van de Huiszwaluw om in losse kolonies aan gebouwen te
nestelen, roept de vraag op welke factoren van invloed zijn
op de nestplaatskeuze. Bén van deze factoren is mogelijk
de windrichting waarin de nesten gesituëerd zijn' Men kan

zieh nanrelijk afvragen of Huiszwaluwen bij het maken van

een nest een voorkeur aan de dag leggen voor een bepaalde
windrichting. 0m deze vra.ag te beantwoorden werden de re-
sultaten geana.lyseerd van Huiszwaluwtellingen in de Kempen

en Ïiest-Brabant.

Ivlethode

Het materiaal bestaat uit de resultaten van de Huiszwaluw-
tellingen die zijn uitgevoerd door de vogelwerkgroepen

'De Kempen' en 'West-Brabant' , waarvan de deelnemers
de windrichtingen hebben genoteerd. In de steden Eindhoven
en Breda zijn respectievelijk in de perioden 7gB2-L985 en

l-9?8-l-985 jaarlijks tellingen verricht. Ïn de periode 1984-

L9B5 zijn bovendien in de Kenpen respectieveliik 18 en 16

dorpen eeteld. en in YÍest-Brabant respectieveli ik 26 en 2J.
Voor de methode van te1len wordt verwezen naar Yeenhuizen

in,dit nummer .

De windrichting is genoteerd in vier klassen, nameliik N,

0, Z, en W, €r1 heeft betrekking op de gevelzijde van het
gebouw waaraan het nest gesituëerd is.
Bij de analyse van de gegevens is uitgegaan van de nuI-
hypothese dat Huiszwaluwen geen enkele voorkeur hebben

voor een bepaalde windrichting. Ind.ien de windrichting
geen invloed heeft op de nestplaatskeuze, zo1) men een

homogene verdeling verwachten over de vier windrichtingen.
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Deze homogeniteit werd statistiseh getoetst met behulp

van de chi-kwadraattoets gf I met een 5 y', eenzíiö,ig sig-
nificantiegebied.

Resultaten

In totaal zijn 4622 nesten geregistreerd. De verdeling
van het aantal Huiszwaluwnesten over de vier windrichtin-
gen is weergegeven in tabel 1.

Tabel 1. Verdeling van het aantal Huiszwalur^rnesten over
de vier windrichtingen.

Windrichting
Lokat ie T otaal * Afwijking van homogeniteit

Eindhoven 1982

,, 1983

,, 1984

" 1985

Breda 1978

,, t979

,, rg8o

,, 1981

,. L982

,, 1981

,. 1984

,, L985

De Kempen 1984

,. :-985

West-Brabant 1984

,, 1985

43 37 3?

3?. 39 34

33 2t 19

l? 2l t5

115 90 56

loll ?4 49

?1 46 41

55 49 3?

47 42 20

27 34 1ó

15 t5 11

10 13 10

L4? 178 L2-3

84 tl.z t29

)23 310 29?

2?.4 ??5 2o8

?8

?4

2t+

t1

43

4+

38

)2

3t

26

t6

9

r)4
66

L49

147

1,40

l?-9

9?

64

?olr

))1

'1 oA

't r?

140

I n2

57

42

582

39t

70?9

854

3,60

1,61

,+ 174

3,24

42,L9

)3,50

L),84

7,78

L2,4O

6,39

1' 03

0,85

LL,65

24,31

7),32

39,og

niet slgnificant

sie.,ificant (p < o,oo5)

niet significant
significant (p I 0,01)

niet significant

=ieniric"nt (pq0,01)

" (P<0,005)

ií

Totaal 1)4? ]-356 to9? 822 4622 t65,? slgnificant (p <0,005)

Uit tabel- 1 blijkt voor het totaal aantal nesten dat er
een significante afwijking bestaat van een homogene ver-
deling. De Huiszwaluw heeft dus een voorkeur voor een

bepaalde windrichting. De getallen in tabel 1 laten
zien dat deze voorkeur de noord.- en oostzijde betreft.
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De voorkeur komt het meest tot uitdrukking bij de Huis-
zwaluwen die in dorpen broeden. In Eindhoven werd geen

significante voorkeur gevonden. Voor Breda ge1dt, dat
tijdens de afname van het aantal Huiszwaluwen in de loop
van de tijd steeds rninder sprake is van een voorkeur.
Een factor die van invLoed kan zijn op de verdeling van
de windrichtingen is de ongelijke beschikbaarheid van
nestgelegenheid met betrekking tot zowel de ligging a1s

de lengte van de gevels van gebouwen. Dit probleem kan
vermeden worden door het verschil tussen de tegenover-
liggende windrichtingen met elkaar te vergelijken (8e11

1983). ïndien bijvoorbeeld een groep gebouwen of de

straten van een wijk overwegend in een bepaalde richting
liggen, dan moet de voorkeur het meest tot uitdrukking
komen in het verschil tussen de tegenoverliggende zijden
van de gebouwen waaraan de nesten zich bevinden. Een

overzicht van deze vergelijking wordt *ó""g"g"r", in
tabel Z.

Tabel Z, Ve:'ceIi jking van het aantal nestplaatsen rnet

te:enoverliggende windrichtingen ten opzichte
Van e-.faaf.

Noord. r Zuid Oost r West
l,.okat i. e

X2 Yerschil x2 Verschil

Eindhoven

breoa 19 /ö

,, L9?9

,' 19BC

,, 1981

,' 198'2

,, r o8?

" 1984

tt I Uà \

De Kempen

t982

19Bl

1984

tg35

i, ó1 niet significant

1)'

,r,1J

2),)6 significant (p < o,oo5)

\a '77 
,, tr

i, ,'ö

),5? niet significant
lC,38 siqnificant (p < 0,005)

2,El niet significant
. í)
c',

9,51 significant (p40,00J)

1,09 niet significant
a ,59

1,25

3,57

0,20

a t2

L6,64

? ,6j
o,76

1(a

1, Oö

1,07

0,0J

6,?-l

11, 81

56 ,47

1Q Q.

niet significant

signj.fj,cant (p< 0,005)

,, (p 1 0,01)

niet significant

si-gnif Lcant (p < 0,025 )

,, (p < o,oo5)

1S84

t9B5

West-Brabant 1984

T otaal

7985

)< <') significant (pq 0,005) 130,9 significant (p < 0,005)
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Tabel 2 geeft een kleiner aantal lokati-es met een sig-
nifieante afwijking van een homogene verdeling dan tabel
1. In combinatie met de getallen uit tabel 1 blijkt dat de

verschillen betrekking hebben op een voorkeur voor respectieve-
lijk de noord- en oostzijde. Voor de noord:zuid-richting bliikt
hoofdzakelijk in de eerste teljaren van Breda een siEneificante
voorkeur voor de noordzijde. Voor de oost:west-richting
blijkt zowel voor de tellingen van Breda als van de Kempen

en tYest-Brabant een significante voorkeur voor de noord-
zijde. ïn Eindhoven werd evenals in tabel 1 geen signifi-
cante voorkeur gevonden.

Discussie

Alvorens de resultaten te bespreken dient vermeld te worden

dat bfj het opstellen van de nulhypothese ervan uitge-
gaan is dat de tellers niet scleetief te werk zijn gega€m.

Indien men bijvoorbeeld a11een bezoeken brengt aan plaat-
sen waar men Huiszwaluwen verwacht of ieder jaar alleen
dezelfde omgeving te1t, dan kan dit een vertekend beeld
geven.
Uit de resultaten blijkt dat de nesten niet homogeen ver-
deeld zijn over de verschillende windrichtinsen. Het

noordoosten heeft een voorkeur. Deze conclusie sluit aan
bij enkele andere onderzoekingen met betrekking tot de

windrichtingsvoorkeur bij de nestplaatskeuae van de Huis-
zwaluw. Een overzicht wordt weergegeven in tabel 3.
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betreff end.e de windrichtingsvoor-
nestplaatskeuze van de Huiszwaluw.

Auteur Lokat ie
aantal

. Voorkeurnesten

Be11

Van den Bossche

Devriese

Dieperink

Hazevoet

Kruysbergen

Derwentside
(Engeland) 19BI

Gent ( België)
I a7l

,^/emmeI (Be1gië)
t o3t

Het Gooi
''t o70

regio Amsterdam
. aQr

-iphen 1983

significant voor de
noord- en oost.ijde

significant voor
noord-oost en zuid-oost

significant voor de
oost- en zuidzijde

significant voor de
noordzijde

significant voor de
noord- en oostzijde

niet significant

26l-

)75

A-tUT

486

bo<

57

Uit onderzoekingen van o.?. Lind(1960) en Bouldin (1959) is
s:ebleken dat de selectie van nestplaatsen zowel door een groot
a:,nta1 ecologisc:e factoren aIs door gedragsfactoren wordt be-
invloed. Tevens bestaat er bij de Huiszwaluw een duidelijke
tendens om te nestelen in een situatie, die zot1. draagt voor
een zo constant :rogelijke omgeving en aldus de eieren en jongen

beschermt teger ertreme (weers)omstandigheden (f,ina 1960). In dit kader
past een mogeli j.<e verklaring voor de voorkeur die Huiszwaluwen
aan de dag 1e€íen voor het nestelen aan de noordoostzijde van
gebouwen. Orndat in liederland de wind meestal uit het westen
waait en de rerenrichting zuidwest is, is het begrijpelijk dat
de Huiszwaluiv Ce beschermde kant van een gebouw kiest. Door het
nest aan de noorcocstzijde te plaatsen wordt voorkomen dat de

regen door het vlieseat naFr binnen waait.
De tendens die in de tellingen van Breda tot uitdrukking komt,
namelijk dat de voorkeur voor de noordoostzijde steeds minder
wordt naarmate de popuJ-atiegrootte afneemt, houdt mogelijk
verband met het sociale eedrag van Huiszwaluwen.
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De vogels neigen naar elkaar toe te trekken en hebben de

gewoonte om in losse kolonies te nestelen' Dit zou een

aantal paren ertoe kunnen bewegen om geschikte nestplaatsen

te laten vallen om zodoende in de buurt te blijven van andere

paren. In dit verband is het misschien zinvol om de signifi-
eantie van kol0nies te toetsen. Nader onderzoek za1 moeten

uitwijzen welke ro1 de windriehting speelt ten opzichte van

andere voorwaarden die van invloed zijn op de nestplaats-

keuze van de Huiszwaluw.
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