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Na zoveel Huiszwaluu,-inforrnatie in rleze Blar:we Klauvrier nnag het, volgende niet
achterwege blijven.

Wederom is het jaarlijkse tellen van d.e bewoontle Hrtiszwalu',cnesten ir;13re,ia ge-
sehi edt.
Evenals vorig jaren moesten Ad Nuyten en ondery,etekenCe constateren dat weer
minder succesvo]1e broedgevallen plaats vonden.

Overzicht van de populaties, de afgelopen vier jarenl
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Als deze afname-tendens zich in dezelfde orde van grootte doorzet, Can heeft
Sreda in 1985 of 1986 een belangrijke broedvogelsoort mj-nCer.

Wil1em ltreenhuizen.

Vinken en carnaval

Dat li jkt een rare combi.natie, l,;at heb;..,en clie nou lnet el-kaeirte maken. Dat zít z,oi irr 19?,4 werclen nij Z gevailcn bekcnil va.íiVinken die in huit nest confetti hadi',eri vervràrlib. Die confet Li
had" aI orjgeveer een niaanC op de fjroncl p;elegen iangs r1e strslcnr,vaar de carnavalsoptocht door r,nras gekornen. Het eeiste ne stzat in een boom langs de llarÍalaern in i.?eusel en werd gebour,,ir)
toen d,e bcom' een ha.r61beuk, nog kaal vias. De verblee kÉe confe t,L.L
d ie in grote hoeveelheden in d e bultenltant van het nest lvasverwerkt zorgde niet direiit voor camoufla.ge. Toch is het
broedsel- vraarschijnlijk .rocrspoedig uiigeílo;en.
het tvreede irest zai in een stru.i.r àchtei eerr huis i_i.;.:i rie
Seul<enlaan in lieusel. Dii nest v;er:.1 niet :rel eliaai af,;e;ou,,.ici
maar ook hj-er !"/as t'íeer veel confe tti gebruilct. Van dit nest
l"! ii{ n9e een dia gemr,ra}it. rn cit tvràece gevar b)-i;irt cl ecluidelijke voorkeur voor confetti onrlat dió op straàt f:ehaalci
inoe st r;orden.
Van l'1ere1s is het v,rel sf ge me e n belcend d at ze allcrlei inete:riaa,l-
zoa}s papier en plastic in hun nest verv,,erken meilr van Vinkenniet dat ze zo carnavalesk zíSn. Volgens Eisevicrs 3roerlvogel-gids versiert de \rink het nest met kórstrnos en cchorsschil f cr.s.
De confetti r,,rerd blijkbaar als vervanging hiervoor gebruikt.
fn: De eieren en nesten ven onze vogeÍs van '/an l{eÈ r,rorclt ver-meld dat er soms papier. of touvr in het nest ,,',:orrj.t verïJeykt.
Dus hel-emaal onverwachl is het conf ettigebruik niet, hoevrel-
ook van I'ies zegt dat d,e buitenjrant met iror"stmos woró"t geca-
moufle erd .
Komt dit alleen in Reusel voor of heeft i.eraancl het ook elders
via€rrEenomen? Dit jael.r zal hel in F.eusel nieb ilebeuren iiat iszeket. Dat ligt niet aan de Vinken, naar er ivas geen optocht.
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