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Algemeen heerst onder ornithologen, 
vogelbeschermers als het gewone publiek 
de mening, dat in ons land de zwaluwen 
als broedvogel bezig zijn sterk in aantal af 
te nemen. Het wegblijven van nesten op 
plaatsen, waar ze vroeger veelvuldig voor
kwamen, deed de gedachte ontstaan, dat er 
werkelijk minder zwaluwen zijn dan 
vroeger. 

Vergelijkende cijfers over de stand in de 
loop vam enige jaren ontbreken echter ge
heel. Het leek daarom interessant en van 
belang om eens na te gaan in hoever de 
stand in een plaats als Kampen, gedurende 
een tijdsbestek van vijf jaar zich heeft ge
wijzigd. Daartoe werden hier gedurende 

1952 en in 1957 alle nesten van de Huis-
zwaluw (Delichon urbica) geteld en de 
broedresultaten nagegaan. 
Hoewel op plaatselijke achteruitgang vaai 
broedvogels zonder meer geen bewering 
gegrond kan worden voor een landelijk 
teruglopen, kan deze mogelijk met andere 
cijfers samengevoegd, wel een inzicht 
geven in hoever er in het algemeen van 
achteruitgang gesproken kan worden in 
het gehele land. 

Op twee kaarten werden de resultaten van 
de tellingen ingetekend. Deze kunnen 
daardoor zo met elkaar vergeleken wor
den. Het betreft de volgende gegevens, 
alle dus van de stad Kampen. 

169 



Jaar Aantal Broedsels met 
nesten gunstige afl. 

1952 324 484 
1957 165 274 

Uit de tabel blijkt, dat er in een aantal 
nesten meer legsels werden grootgebracht. 
Hoewel er ieder jaar wel een schommeling 
in het aantal broedgevallen zal optreden, 
is een daling van 1952 op 1957 van het 
aantal broedsels met gunstige afloop van 
43 % toch wel erg groot te noemen. 
Tussen 1952 en 1957 werden geen nesten 
geteld, maar ik merkte toch wel, dat het 
aantal nesten terugliep. Ook in diverse 
tijdschriften werd hierop gewezen. De 
teruggang in Kampen is misschien mede te 
wijten aan het feit, dat het aantal stads-
boeren de laatste jaren beduidend ver
minderd is. 
In 1956 besloot ik enkele kunstnesten te 
vervaardigen, zonder te weten, dat men 
hiermee in Zwitserland ook bezig was. Het 
geraamte maakte ik van zg. volièregaas en 
bepleisterde het met gips. waarna ik het 
geheel lichtgrijs verfde. 
Bij een tweetal boeren op het Kamper
eiland, waar geregeld Huiszwaluwen 
broedden, plaatste ik in totaal vier nesten 
aan niet in gebruik zijnde hooibergen, ter
wijl ik ook een nest bevestigde aan de keet 
van vogelwachter Koridon. Helaas kwa
men in 1957 bij deze boerderijen geen 
Huiszwaluwen tot broeden, zodat ook mijn 
kunstnesten niet bewoond werden. Er zal 
in overleg met de Ned. Ver. tot Bescher
ming van Vogels dit jaar worden gepro
beerd enkele van de kunstnesten, die voor 
deze vereniging worden gemaakt, in Kam
pen op te hangen. 
De verspreiding van de nesten in 1957 
blijkt niet erg te verschillen met die van 
1952 (fig. 1 en 2). In elf gevallen nestel
den de vogels zelfs op ongeveer dezelfde 
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Broedsels met Broedsels waarvan 
ongunstige afl. afl. onbekend 
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plaats. Alleen nam in enkele straten het 
aantal nesten belangrijk af, terwijl in 
andere straten het aantal weer toenam (zie 
rayon F ) . In de binnenstad waren zowel 
in 1952 als in 1957 weinig nesten te 
vinden. 
Wel is gebleken, dat zeker 90 % het nest 
het liefst bouwt tegen stenen richels of 
houten dwarssteunen, die ter versteviging 
van de goot of ter versiering zijn aan
gebracht. 
Aangezien de meeste huizen vrijwel even 
hoog zijn (5 tot 7 m) worden de meeste 
nesten op 5—7 m hoogte aangetroffen. De 
zwaluwen zien er echter ook niet tegenop 
om veel hoger of lager te gaan nestelen. 
In 1957 maakte ik slechts één geval mee. 
dat een Huiszwaluw-nest (waarschijnlijk 
van 1956) door Huismussen in beslag was 
genomen. De oude nesten van het vorig 
jaar blijven meestal leeg, tot de recht
matige bewoners komen opdagen. Ver
moedelijk vinden de Huismussen vol
doende nestgelegenheid in de vele oude 
gebouwen, die Kampen bezit. 
In rayon F is een nieuwe stadswijk in aan
bouw. waarvan met de bouw na 1952 werd 
begonnen. Het zijn percelen van drie 
woonetages op elkaar. Tussen de ver
schillende huizenblokken in de straat zijn 
ruimte's van 2J/2 a 3 m breedte. Tegen de 
zijkant van deze blokken nestelen de 
meeste zwaluwen. In enkele straten, o.ai. 
de Skonenvaarderstraat, werd reeds met 
broeden begonnen toen de huizen nog niet 
afgewerkt waren. Dit toont aan, dat de 
Huiszwaluwen ook aan nieuwe huizen 
nesten maken, wanneer deze maar een 
goede nestgelegenheid bieden, 
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Verspreiding van de Huiszwaluw (Delichon urbica) ïn Kampen in 1952. 

Fig. 2. Verspreiding van de Huiszwaluw (Delichon urbica) in Kampen in 1957. 
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