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Witte Boerenzwaluw

Koolmezen voeren jongen brood

Te Franeker ontdekte H. Hollenga eind juli

1979 een voederende Koolmees welke

steeds (bruin)brood naar de jongen in een

nestkastje bracht. Het voederen van brood

aan de jongen door Koolmezen geschiedt

mijns inziens alléén als er sprake is van een

tekort aan insekten. Alle jongen zijn met

goed resultaat uitgevlogen. Zijn er elders

ook brood-voederende Koolmezen gecon-

stateerd?

Boomvalken jagen op Gierzwaluwen

Op twee plaatsen in Friesland werd in 1979

geconstateerd dat Boomvalken een Gier-

zwaluw pakten in de vlucht.

Boven Koudum zag J. van der Veer op 23 juli
1979 een Boomvalk een Gierzwaluw slaan,

een dag tevoren werd aldaar door de zelfde

waarnemer gezien dat de Boomvalk een

Huiszwaluw pakte. Op 28 juli 1979 zag A.

Sjollema uit Kimswerd dat een Boomvalk

aan het jagen was tussen een groep van ze-

ker een paar honderd Gierzwaluwen.

Er werd geconstateerd dat de Boomvalk met

goed resultaat een Gierzwaluw wist te be-

machtigen en er mee weg vloog in zuidelijke

richting.

De Gierzwaluwen die op deze wijze in de

vlucht werden gepakt, zijn stellig niet

geheel fit geweest.

Holenduiven broeden op dak

In 1979 werd er in Friesland op een boerderij

van S. Gaastra uit Jutrijp een broedgeval
ontdekt. Het nest zat in de buurt van de nok

van de boerderij, op een plaats waar enkele

dakpannen weg waren gevallen tegen een

houten lijst. Op 2 augustus hadden de

vogels 2 jongen. Volgens S.Gaastra broedde

er in 1978 bij zijn buurman, de heer Flapper,

ook een Holenduif op het dak. Het broeden

van Holenduiven op daken van boerderijen

is in Friesland een ongewone verschijning.

Wel werd het broeden vastgesteld in oude

konijnenholen, holle bomen, torenvalkkas-

ten, kerktorens, eksternesten en eenden-

korven. Dit laatste heeft een bijzondere
voorkeur, vooral in eendenkooien.

Toenemendaantal broedparen van

Zwarte Roodstaart in Friesland

In 1979 kwamen er bij de Bond van Friese

Vogelbeschermings Wachten veel meldin-

gen van broedgevallen binnen van de Zwarte

Roodstaart.

In Schuilenburg werd in 1979 voor het eerst

één broedgeval vastgesteld. Het nest zat in

een afvalhoop van kalkzandsteen bij een be-

tonfabriek. Uit het nest zijn zeker 4 jongen

uitgevlogen.
Te Holwerd werd in 1979 één broedgeval
vastgesteld in een oud huis. Van de 6 eieren

zijn er 4 uitgevlogen. De vogel kwam via een

kapot venster naar binnen, en had zijn nest

op een plank welke tegen een balk aan de

zolder vastzat.

Te Molenend werd in 1979 één broedgeval
vastgesteld in een kuikenmesterij, hier

vlogen 5 jongen uit. Het nest te Molenend

zat midden in de kuikenmesterij op een

ijzeren U-balk.

In verband met verbouwingen werd het nest

drie keer verplaatst op de U-balk, in totaal

zeker 6 m. Dit verplaatsen moest geschie-

den omdat de afbouw van de kuikenmesterij
naderde. De jongen werden in het begin ge-

voerd door de open ramen, waarin toen nog

geen glas was aangebracht.
Na de verplaatsingen van het nest werd, al-

vorens men de glazen in de ramen had aan-

gebracht, een gat in de buitenmuur gemaakt
waar de vogels door konden worden gevoe-

derd. Tijdens alle werkzaamheden welke

werden verricht bleef de vogel opvallend
rustig. Het broedgeval is geheel geslaagd,
en de familie Veldman heeft het uitvliegen
van de jongen geheel op film kunnen vast-

leggen.
Te Ureterp werd een broedgeval met zeker

vier jongen geconstateerd in een garage.

Het nest zat op een balk in de garage. Op
een bouwterrein te Harlingen werd dit jaar

een broedgeval ontdekt door A.J. de Haan

uit Beetgum. Het nest zat onder de bekis-

ting van een zolder van een woning, er vlo-

gen zeker drie jongen uit. In 1978 zat er te

Harlingen één paartje welke hun nest op een

rol prikkeldraad in een bouwloods had ge-

maakt, ook hier vlogen de jongen (4) uit, al-

dus De Haan uit Beetgum.
Verder kwamen er dit jaar meldingen van

broedgevallen uit Joure (1x), Sneek (2x),

Bergum (lx), De Tike (lx), Oppenhuizen

(1 x), Heerenveen (1x) en Gorredijk (1 x). In

totaal zijn er dit jaar zeker 13 broedgevallen
in Friesland geconstateerd, van deze 13

broedgevallen vlogen in totaal 49 jongen uit.

Van de uitgevlogen jongen bevatten zeven

nesten 4 jongen, twee nesten 5 jongen, één

Op 31 juli 1979 werd er door H. Bootsma en

B. van der Meulen uit Wommels een witte

Boerenzwaluw gezien bij Dongjum in Fries-

land. De witte Boerenzwaluw vloog tussen

een 50-tal andere soortgenoten en was druk

aan het insekten vangen.

Witte Boerenzwaluwen worden niet elk jaar
in Friesland gezien. De avifauna van Fries-

land meldt in het boek ’Vogels in Friesland’

(deel 3, 1979) op pagina 1030 dat er sinds

1940 in Friesland 18 gevallen genoteerd zijn

van geheel of gedeeltelijk alpinisme.
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nest 2 jongen, één nest 3 jongen en zelfs

één nest 6 jongen.

Vermoedelijk is het aantal broedgevallen

van de Zwarte Roodstaart in Friesland nog

hoger geweest, er werd ons namelijk slechts

incidenteel wat gegevens toegezonden. Zou

het aantal broedgevallen elders in het noor-

den van Nederland ook zijn toegenomen?

Broedgeval Scholekster op plat dak

In 1979 werd voor het eerst te Surhuister-

veen een broedgeval van een Scholekster op
het platte dak (10 m hoog) van de Survento

Sporthal geconstateerd. Eind juli zat de

vogel nog op 3 eieren welke in het fijne

steenslag op het dak lagen. Op het dak lag

namelijk dakleer waarover fijn steenslag
was gestrooid.

Volgens de beheerder van de sporthal is dit

de eerste keer dat er door Scholeksters op

de sporthal gebroed werd. In Friesland zijn
in 1979 erg veel meldingen van broedgeval-
len op platte daken geconstateerd.
Te Joure werd dit jaar een broedgeval op het

dak van een school geconstateerd, het nest

lag in het grind dat op het platte dak volop

aanwezig was.

Te Dokkum werd op het bejaardenhuis

’Dongerahiem’ (20 a 25 m hoog) een broed-

geval vastgesteld met 3 jongen. De vogels
broeden er nu zeker 6 jaar achtereen, al van-

af 1973 dus. Op de twee bejaardenwoningen
naast het bejaardenhuis ’Dongerahiem’ te

Dokkum werden dit jaar nog twee broedge-
vallen vastgesteld in het grind op daken, het

eerste paar had één jong, het tweede paar 2

jongen, beide paren hadden het nest op zo’n

6 m hoogte. Vroeger was de plaats waar het

bejaardenhuis en de bejaardenwoningen
stonden grasland geweest, aldus de bericht-

gever H. Vogt uit Zwaagwesteinde (zieken-

verzorger).
Te Franeker broedde in 1979 ook één paartje
Scholekster op het dak van de Oostwoud-
fabrieken. De vogels hadden 4 jongen en het

nest bevond zich op zo’n 5 m hoogte op een

grinddak. Volgens D. Hollenga uit Franeker

hebben de Scholeksters er in 1977 en 1978

ook gebroed. In 1978 werd er op het dak van

het Psychiatrisch Ziekenhuis te Franeker

ook een broedgeval ontdekt, er zijn ook

jongen geweest. In Friesland wordt het dus

niet zo’n zeldzaamheid meer als er broedge-
val len op daken gemeld worden. Ook nesten

tussen spoorrails komen wel voor (Hollen-

ga, Franeker).

Veel meldingen van zwakke Gier-

zwaluwen in Friesland

Vanaf begin juli van dit jaar zijn er in Fries-

land opvallend veel meer verzwakte Gier-

zwaluwen aangetroffen.
Alleen al bij de heer P. Boska, vogelwachter
uit Leeuwarden, werden al voor half juli ze-

ker een tiental gebracht. Veel vogels waren

tot op de bot toe vermagerd en konden niet

meer vliegen. Ook in Joure werden zwakke

vogels gebracht bij ondergetekende. Na een

oproep in de dagbladperskwamen er vanuit

Leeuwarden - Joure en Warga ook dergelijke
gevallen naar voren. Wat de oorzaak van

deze vermagerde Gierzwaluwen is geweest
durven wij niet met zekerheid te zeggen. Zou

het aanbod van voedsel na het natte en kille

voorjaar te gering zijn geweest, of is er

plaatselijk met insecticiden gewerkt en

werden de insekten gedood? Van slechts

een geval werden enkele nadere gegevens

van de vogel genoteerd. De totaal verzwakte

Gierzwaluw die op 2 augustus 1979 bij mij

gebracht werd is, ondanks de goede ver-

zorging, op 4 augustus gestorven. De Gier-

zwaluw was het eerste kalenderjaar en woog

slechts 25 gram, afmetingen van de vleugel
was 160 mm. De buitenste staartpen was 65

mm en was nog in de groei. Er konden geen

uitwendige doodsoorzaken aan de vogel ge-

constateerd worden. Werden elders in

Nederland ook dergelijke ervaringen opge-

daan? Laat u het ons even weten via dit tijd-

schrift?

Kerkuil eet marmotten

In de omgeving van Beetsterzwaag werd in

de winter van 1979 een Kerkuil geconsta-
teerd die marmotten at.

De eigenaar begon in het eerst af en toe

enkele duiven uit de boerderij te missen, in

totaal 7 stuks. Eerst werd vermoed dat het

het werk van een wezel was, doch later

kwam de boer er achter dat de Kerkuil de

dader was.

De eigenaar had namelijk een klem voor een

wezel geplaatst, want men meende toen dat

de wezel het deed. Op de klem werd een

dode duif gelegd. Nadat enkele keren de

klem gewoon was dicht geklapt en er niets

in zat, waren er steeds jongemarmotten ver-

dwenen. Bij een nachtelijke controle werd

de Kerkuil bij de klem gezien, de vogel zat

met de nagel van zijn poot vast.

De Kerkuil werd verwijderd, er werd gelukkig

geen uitwendig letsel geconstateerd. Hij
heeft de vogel toen maar weer in de schuur

losgelaten en de klem snel opgeborgen.

Nadien werd de Kerkuil nog diverse malen in

de winter in de boerderij gezien, soms kon

men de vogel erg dicht benaderen. Al met al

verloor de boer er 7 duiven en 9 jonge mar-

motten mee, maar dat had hij wel voor de

Kerkuil over, zei hij.
Friesland heeft de afgelopen winter bijzon-

der veel te lijden gehad, er zijn erg veel

broedgevallen verloren gegaan van de Kerk-

uil. In de noordelijke provincie’s zijn zeker

zo’n 90 dode Kerkuilen gevonden. In het

broedseizoen 1979 werden, tot nog toe,
slechts zo’n 5 broedgevallen in Friesland

geconstateerd.
In 1978 werden er zeker zo’n 22 broedge-
vallen vastgesteld, in 1979 is daar nog maar

zo’n 22 1/2% van overgebleven.

Samengesteld door: J. de Jong, E.A, Borger-
straat 66, 8501 NG Joure, tel. 05138-4788.


