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HUISZTIIALUW (delichon urbica) IN DE STAD EINDHOVEN 1984.

Een jaarlijks terugkerend gebeuren is het tellen
van de bewoonde Huiszwaluwnesten in de bebouwde komvan Eindhoven.

De telling geschiedde op 26 juIi, 2 en B augustus.

Resultaten van de afgelopen drie jaren.

7982 1983 I9B4

TONGELRE 9 B ínieuw:STRATUI4 9 B (B ) 13 lErettenstr. 1GESTEL(Benneket)45t(Cerlachtstr.4
GESTEL (Hagenkamp) 10 11 2 5STRIJP 37 22 74
WOENSELSE WATERMOLEN t7 16 20-Geteld Jack BosWOENSEL(Rapenland) 6 9 5WOENSEL(Vlokhoven) 2 5 2
WOENSEL (W.heide) :4 25 24
WOENSEL (Heesterakker) 0 4 A_Geteld Guus Nas
WOENSEL (Mensfort) niet B 4

ontdekt
WOENSEL (Oude Gracht) 6 B 4

140 729 (BB)9: = 2,3/tOO ha.
V \/ (r 3800 ha.)n=gg

I ,92 31, BZ 
-procentuele 

afname
per jaar

9pucrErlse!_per_wtl\/E !sC:Ècel.
TONGELRE

rn het gehele seizcen hi-er geen huiszwaruw gezien.waarschij"lijk niet aanwezig ars gevolg van renovatie.In PauI Kriigerlaan geen oorzaak aàr, te wi)zen.
STRATUM

Nieuwe vindpraats, Erettenstraat (1), Gerlach straat (4)hier meerdere oude nesten c.q. resten van nesten zicht-baar.
Deze niet meegeteld, is de populatie aldqor gelijkgebleven.

cESTEL (Bennekel)
Afname.
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§E§:g! (Hasenkamp)

Afname; Deze grote afname kwam tot stand dankzij rj.e
bewoners aan de lrlenzelweg.
Deze hadden namelijk langs de daklijsten glinsterende
papierstri.ps hangen om de zv.,aluv,,en het nestelen t-e
beietten. Wat een stadse rnentaiiteit !

STRIJP

Afname, Scheltemaweg (6) in 1984, (12) in 1983,
(14) in 1982.

WOENSELSE WATERMOLEN

meer zwal-uwen tot s,r:ksesvolle
bewoners de broedenCe vogels
Bos).

Toename. Er zouden veel
broedsels komen als de
met rust laten (med. J.

WOENSEL

Afname

WOENSEL

(i:lapenland)

(!'Iokhoven)

Stabiel.

WOENSEL

Afname

WOENSEL 11t. Heid-:)
Stabiel.

WOENSEL (Heesterakker)

(I4ens f ort )

Afname

WOENSEL (Cude Gracht)
Afname

Oorzaken r;an afname: het blijft bij vermoedens.
De-àf;;me-;;;-bïj;; 322 ten ópzichÉe van voris jaar
is vrij groot. Het broedseizoen voor de huiszwaluw
was dit_j-qar t.g"v. vele regenval en het lange koude. nrztvoorlaar'i.ïptimaal te noemen.
Een toch wel belangrijk lokale afname is het doelbe-
wust verwijderen van de nesten door de betreffende
bewoners, het argument lawaai, vervuiling aIs gevolg
van uitwerpselen en het aantrekken van insekten in
het nest na de broedtijd zijn de voornaamste grieven.
Het nest wordt vaak vernietigt als het al bijna afge-
bouwd is, a1s gevolg van een dan afnemende bouwdrift
komen beide zwaluwen niet meer aan een vervolg bouwsel
toe, vooral omdat bij het vrouwtje de eilegdwang dan
groter 1s"
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BELANGRIJK

Onderzoek in de overwinteringsgebieden is een
noodzaak.

Vervolgtellingen, gedegen studie, voorlichting en
aktie naar het publiek en het allerd zLln op de
milieuomstandigheden blijft onze aandacht vrageu:
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