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Kunstholen voor oeverzwaluwen, tapuiten, ijsvogels en

gierzwaluwen Door Jaap Taapken

In ons land verschijnen op de daarvoor

gunstige plaatsen soms plotseling oever-

zwaluwen, die hun nestgangen graven

in kleine steile hellingen van zandafgra-
vingen, dijken, bouwputten, oeverkan-

ten, bij de aanleg van nieuwe wegen
e.d. Wanneer dergelijke steile hellingen
min of meer een blijvend karakter heb-

ben, kunnen dergelijke kolonies soms

jaren achtereen op één plaats blijven en

zich geleidelijk uitbreiden. Vaker nog
worden de oeverzwaluwen reeds in het

eerste jaar verstoord door werkzaam-

heden of baldadige jeugd, een andere

maal verdwijnen de nestelgelegenheden
door begroeiing, afbrokkeling of afgra-
ving. De aanwezigheid van een oever-

zwaluwkolonie is dan ook gewoonlijk
van toevallige aard en daardoor ver-

plaatsen de kolonies zich dikwijls.
In Engeland heeft men bij een onder-

zoek naar broedgegevens van de oever-

zwaluw met succes gebruik gemaakt van

kunstmatig gemaakte gangen en het zou

van belang zijn om te proberen, of deze

Er bestaan allerlei kunstnesten, die door

de mens worden aangebracht, om zo-

doende bepaalde vogelsoorten tot broe-

den te brengen. Zo kennen wij van

vroeger de eenvoudig gemaakte nest-

gaten in muren en rotsen, later kwamen

de bekende spreeuwenpotten, die vooral

in de Amsterdamse hofjes veel werden

gebruikt en waarvan de spreeuwen voor

de consumptie werden bestemd.

In Zwedenkennen wij denestkasten die

in de omgeving van de bosmeren aan-

gebracht worden voor brilduikers, waar-

mee men evenals bij ons met de mezen

het aantal geleidelijk wil opvoeren.
Welbekend zijn ook de eendenkorven,

waarvan de eenden een veelvuldig ge-
bruik maken, maar welke vaak bewoond

worden door torenvalken, ransuilen of

waterhoentjes.
Over de kunstnesten voor boeren- en

huiszwaluwen, welke voor de Ned. Ver-

eniging tot Bescherming van Vogels in

eigen land zullen worden gemaakt, de

opgerichte nestpalen voor de ooievaars,

de nestkasten voor mezen, roodstaarten,

spreeuwen, vliegenvangers en andere

holenbroeders hebben wij reeds genoeg

gehoord, gelezen of gezien.
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kunstgangen ook in ons land zouden zijn
te gebruiken op plaatsen waar zich

kleine kolonies bevinden die door werk-

zaamheden, afbrokkeling of andere oor-

zaken tot verplaatsing zijn genoopt.
Door het aanbrengen van de kunstgan-

gen in dichte omgeving van de oude

kolonies zijn deze misschien, met enige
goede wil, naar veiliger plaatsen te ver-

huizen. Kolonies zouden op deze wijze
in de omgeving vastgehouden kunnen

worden, terwijl de kunstholen tevens ge-

legenheid geven tot nadere studie van

de broedbiologie van deze soort. Met

deze kunstholen is het misschien ook

mogelijk ijsvogels te behouden op plaat-
sen waar zij door gebrek aan geschikte
broedgelegenheid gedoemd zijn te ver-

trekken.

Door de heren B. R. Henson en J. D.

Johnston werden in april 1953 een vijf-
tal kunstgangen voor oever zwaluwen in

een hoge steile rotswand in Hampshire
aangebracht. Gedurende dat broedsei-

zoen werden alle vijf holen door oever-

zwaluwen bewoond, terwijl in vier ervan

eieren werden gelegd. In één holte wer-

den zelfs drie broedsels grootgebracht
(British Birds, vol. XLVIII, p. 180).
Deze kunstgangen werden aangebracht
met de bedoeling gegevens te verzame-

len over deze vogels.
Door middel van kleine veranderingen
kunnen deze kunstholen wellicht ook

van nut zijn voor tapuiten en ijsvogels.
Vanzelfsprekend heeft een dergelijk
experiment slechts kans van slagen op

plaatsen waar de betreffende soort reeds

broedt of in de zeer nabije omgeving
daarvan.

De hierbij getoonde tekening is de door-

snede van zo’n kunsthol voor de oeuer-

zwaluw naar Henson en Johnston. Men

graaft een verticale gang van ongeveer

3014 cm diepte met een doorsnede van

±15 cm, waarbij rekening moet worden

gehouden met de houten omlijsting van

deze gang in het vierkant.

Vanuit de bodem van deze gang wordt

een tunnel uitgegraven naar de „al-

grond” en bekleed met hout aan de

bovenzijde en zijwanden. De inwendige
doorsnede van deze gang kan ± 5 cm

zijn.

Ongeveer 15 cm van de bodem van de

eigenlijke nestholte wordt een deksel in

de verticale gang geplaatst. Boven deze

deksel wordt een tweede deksel aange-
bracht, waarna de daarop geplaatste
plagge (zode) voor voldoende bescher-

ming van bovenaf zorgt. Bij controles

kunnen de plaggen en de twee deksels

gemakkelijk worden verwijderd. De

lengte van de horizontale gang schijnt
van minder belang te zijn. Bij Henson

en Johnston variëerde deze van enkele

centimeters tot ± 3014 cm diepte. In En-

geland bevond zich op ca 25 m afstand

van de kunstnesten een kolonie van

12 paren.

In het vogelreservaat te Dungeness
(Kent) in Engeland stelde de vogel-
wachter H. E. Axell een aantal oude

ammunitie-blikken
op en groef deze

halverwege in ten gerieve van broed-

lustige tapuiten. De open zijde van

hetblik werd met een stukje „dakplaat”
bedekt, zodanig dat er een gat overbleef

voldoende voor een tapuit
t

om naar bin-

nen te kunnen komen. Vijftien van deze

blikken werden in 1955 door tapuiten
bezet. (British Birds XLIX, plate 17,

tegenover p. 216). Ook deze wijze van

beschikbaar stellen van broedgelegen-
heid kan misschien eens in ons land op

eenvoudige wijze worden nagevolgd op
daarvoor gunstige terreinen?

Ook ligt hierin de mogelijkheid voor het

ringen en nadere bestudering van de

broedbiologie van een voor ons weinig
bestudeerde vogelsoort.
De achteruitgang van de zwaluwen

heeft reeds vele pennen in beweging ge-
bracht. Daarom leek het mij van belang
hier ook even de aandacht te vestigen
op de nestkasten voor gierzwaluwen.
zoals die door de Zwitserse ornitholoog

Doorsnede van een kunsthol voor oeverzwaluwen in een

steile wand (b.v. bij een zandafgraving of beekwand).

Naar Henson & Johnston
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E. Weitnauer aangebracht werden on-

der het dak van een school te Oltingen
(Der Ornithologische Beobachter jaar-

gang 44, p. 133).

Weitnauer ontdekte in zijn woonplaats

ernstige woningnood onder de daar

broedende gierzwaluwen. De in bomen

aangebrachte nestkasten voor spreeu-

wen werden als broedplaats gebruikt,

ja zelfs werden de rechtmatige bewoners

van hun reeds gebouwde nesten met

eieren of jongen verdreven.

Onder de dakpost werden liggende

spreeuwenkasten aangebracht, terwijl
een vlieggat aan de voorzijde werd ge-

maakt. De bovenzijde van de kast werd

met een stuk glas afgedekt waarop doek

werd gelegd. Deze kasten werden spoe-

dig in gebruik genomen.
Het glazen

deksel van de kast vergemakkelijkte het

waarnemen, terwijl de doek het binnen-

komen van licht in de kast verhinderde.

Behalve dat men hierdoor het aantal

broedparen in eigen omgeving kan op-

voeren bestaan hier ook mogelijkheden
tot het ringen van gierzwaluwen en het

controleren van de anders meestal zo

moeilijk bereikbare gierzwaluwnesten.
In Zwitserland heeft men hierdoor vele

jaren de gelegenheid gehad belangrijke

gegevens te verkrijgen over maten en

gewichten, terugkeer op de broedplaats,

nesttrouw en foto’s te maken van aller-

lei voorvallen in het leven van de gier-
zwaluw.

Nevenstaande tekening geeft een indruk

op welke wijze men in Zwitserland de

kasten onder het dak heeft bevestigd.
Een foto in Der Ornithologische Beo-

bachter, jaargang 44, p. 136, toont hoe

Weitnauer acht van deze kasten aan de

onderzijde van het dak heeft bevestigd.
Vaak wordt in de kasten nestmateriaal

van huismus, spreeuw, kwikstaart of

zwarte roodstaart aangetroffen, maar

wanneer de kast aan de eisen van de

gierzwaluw voldoet worden deze eerste

bewoners zonder pardon verdreven, of

zij reeds aan het broeden zijn, jongen
hebben of niet. Het nestmateriaal komt

de gierzwaluw dan goed van pas. Jaren-
lang wordt zo’n zelfde nest gebruikt
zonder dat het vernieuwd wordt. Jaar-
lijks wordt een nest slechts een beetje
bijgelapt. Voor nestgasten en parasie-
ten van de gierzwaluw is dit erg gun-

stig, maar deze kunnen in de kasten ge-

makkelijker bestreden worden.

Het lijkt gewenst er op te wijzen, dat de hier-
boven beschreven kunstholten voor oeverzwalu-

wen en gierzwaluwen in de eerste plaats ontwor-

pen zijn om het bestuderen van de levensge-
woonten dezer soorten te vergemakkelijken. Dit
wil

o.a. zeggen, dat b.v. de kunstholten voor

oeverzwaluwen in de beschreven vorm alleen

kunnen worden aangebracht op plaatsen, waar

geen gevaar voor verstoring door onbevoegden
bestaat. Elders zou men wél de horizontale gan-

gen met houten plafond kunnen aanbrengen, doch

zonder de vertikale kijkschacht.
De nestkasten voor gierzwaluwen zijn geheel af-

gestemd op de zeer ver overstekende Zwitserse

daken, waarin dan een kijkglas kan worden aan-

gebracht. Met weglating van dit laatste, zullen
deze kasten echter ook aan vele Nederlandse

woningen wel een plaats kunnen vinden. Ge-

schikte maten voor een gierzwaluwenkast zijn;
12 cm hoog, 25 cm breed en 40—50 cm diep, met

een vlieggat van 5 —6 cm. — Zws.

Jan P. Sirijbos vraagt medewerking
Ten dienste van een documentaire kleurenfilm

(16 m.m.) en ter completering daarvan roep ik

de medewerking in van lezers van Het Vogel-
jaar. Deze film wil een beeld geven van onze

natuurmonumenten en zal bruikbaar moeten zijn
voor de propaganda voor de goede zaak van na-

tuur- en vogelbescherming. Daarbij zal niet alleen

aandacht gevraagd worden voor het landschap,
maar ook voor de planten en bloemen en vooral

voor de dieren en in het bijzonder de vogels,
welke dat landschap stofferen.

Gaarne zou ik bericht ontvangen over nesten

Vein de volgende vogelsoorten. Dan kan ik

komen kijken of het nest geschikt ligt voor het

doel en de mogelijkheid voor het eventueel

plaatsen van een schuilhut nagaan. Het lijstje
ziet er als volgt uit: kuifeend, waterral, stelt-

kluut, ijsvogel, hop, kuifleeuwerik, grote gele
kwikstaart, klapekster, kuifmees. zwarte mees,

putter, goudvink, groenling. appelvink en geel-

gors.

JAN P. STRIJBOS,
Heerenweg 217, Heemstede.

gierzwaluwen onder dakrand.

(Naar Weitnauer)

Nestkast voor


