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Overwegingen en praktische wenken bij de

hulp aan Huiszwaluwen

Pierre Maréchal & Willem Veenhuizen

Algemeen

Mede omdat de populatiesvan Huiszwaluwen een achteruitgaandetendens (zie bij diverse au-

teurs in dit themanummer,Bezzel 1982, Menzei 1984) laten zien, is daadwerkelijkehulp van de

mens noodzakelijk.

Aanhechtingsplaatsen

'Nonnetjes’ bouwen bij voorkeur hun nest te-

gen een wand met daarboven een brede goot

of kap, tegen kroonlijsten, tegen schuine

dakpunten met brede lijsten, onder balkons,

richels, veranda’s, bruggen en dergelijke

(Van den Bossche 1972, Philippona 1974,
Walravens & Langhendries 1985). Het gaat

vooral om een aanwezige structuur waardoor

bij de nestbouw aanhechtingsmogelijkheden

aanwezig zijn. Dit is echter niet noodzakelijk.

Voor aanhechtingsplaatsenis te denken aan

de aanwezigheid van latten, hoeken, lijsten,

gaas en draad, een ruwe ondergrond, enzo-

voorts. De nesten worden doorgaans op drie

tot vijftien meter hoogte boven de bodem ge-

bouwd en ze zijn altijd van boven afge-
schermd.

Bouwmaterialen

Als bouwmaterialen gebruiken Huiszwalu-

wen bij voorkeur klei en leem. Modder van

zand is dikwijls op den duur minder stevig.

Met kennelijk de bedoeling het geheel beter

zwaluw i in hun winterkwartieren en enige aspecten over hun gedrag’ in dit themanummer.

Delichon urbica, Delichon urbica lagopoda, , 4.: . 5.,

Figuur 1. De verspreiding van de Huiszwaluw als broedvogel (naar Menzei 1984). Zie ook hetartikel 'Een en ander over de Huis-

Delichon (urbica?) dasypus,

Legenda:

(Delichon urbica)

In het algemeen wordt aangenomen, dat Huiszwaluwen oorspronkelijk hun nesten tegenrots-

wanden (Kuhk 1962)bouwden en geleidelijk de huizen van de mens tot nestlokatie hebben ge-

kozen. Voor een Huiszwaluw zal er immers weinig verschil zijn tussen een rotswand en een

stenen muur (Roos 1981).
Dikwijls wordt dan vergeten, dat met name meer noordelijk binnen het verspreidingsgebied(fi-

guur 1) de Huiszwaluwen tegen houten huizen broeden (Philippona 1974, Menzel 1984). Deze

soort is bovendien broedend gevonden tegen boomstammen (Grote 1930). Iedereen die veel

nesten heeft bekeken, zal tot de conclusie komen, dat veel nesten eigenlijk nog steeds tegen

een houten aanhechtingspunt zitten of te vinden zijn met een ondergrond van een combinatie

van hout en steen. In principe metselen de ’Zwaalfjes' overal tegen aan. Er zijn voorbeelden

bekend van nesten tegen scheepswanden (Johnson 1985), lantaarnpalenen allerhande typen

gebouwen (bouwsels). Het is gebleken, dat Huiszwaluwen een sterke voorkeur hebben voor

nestplaatsen met een lichte ondergrond (Hazevoet 1983, Maréchal & Veenhuizen 1985).

Delichon (urbica?) nigrimentalis,,2., 3.iI.£ Delichon

(urbica?) cashmeriensis.
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te laten plakken wordt door deze vogels ook

wel mest van vee of plantaardig materiaal

verwerkt. Het nestmateriaal wordt in klomp-

jes verzameld. Bij gebrek aan goede bouw-

materialen worden ook wel eens andere

bouwstoffen gebruikt zoals zeewier. Dit ma-

teriaal is ongeschikt, de nesten blijven niet

vastzitten. Regionaal en lokaal kunnen door

het denderen van het verkeer de nesten die

niet goed hechten, vroegtijdig uiteenvallen

en het broedsucces negatief beïnvloeden

(Hülsmann 1967, Maréchal & Veenhuizen

1985). Het bepleiten van de instandhouding

van geschikte plaatsen waar de Huiszwalu-

wen nestmateriaal kunnen halen, is een

noodzakelijke activiteit.

Kunstnesten

Als alternatief is het gebruik van kunstnesten

aan te bevelen. Dat geldt zowel voor de be-

perkende factor om te weinig natuurlijke

nestmateriaallokaties te overbruggen als

voor het tegengaan van onderhoudsproble-

men aan gebouwen.

Kunstnesten hebben het voordeel dat de

nestingang zodanig klein is dat andersoorti-

ge nestconcurrenten er niet in kunnen en dat

de nesten na het broedseizoen kunnen wor-

den schoongemaakt. Daarmee wordt de spe-

cifieke ectoparasietenpopulatie gelimiteerd

en vervuild nestmateriaal en dode vogels (zo-

wel oude als jongen) worden verwijderd. Op

die manier is een nest, dat anders wellicht

ongeschikt zou worden bevonden, weer be-

woonbaar geworden.

Bij het aanbrengen van kunstnesten dient

men te zorgen voor een groot aantal nesten

in de omgeving. Beperk je dus niet tot één of

twee nesten. Een groot aantal van de jongen
zal zich in de ’geboortekolonie'of in de direc-

te nabijheid daarvan vestigen (Rheinwald

1975, Jukema et al 1981). Het is mogelijk dat

pas uitgevlogen jongen meteen de nestloka-

tie inprenten waar zij het daarop volgend jaar

terug zullen keren (Löhrl & Gutscher 1969).

Vrouwtjes die voor de eerste maal broeden,

Nest van Huiszwaluw tegen rotswand gebouwd. Door velen wordt verondersteld dat dit de natuurlijke aanhechtingsplaats
van de nestenvan de Huiszwaluw is. L’AuzetteÜbaye (Rhöne), Frankrijk, juli 1985. Foto; WillemVeenhuizen.

Huiszwaluwen bij hun nestentegeneen stenen huis. Zahara
de los Anunes, tennoordwesten van Tarifa, Spanje, 1977.

Naar een kleurenfoto van Willem Veenhuizen.
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zijn doorgaans minder succesvol dan oudere

vrouwtjes (Hund & Prinzinger 1985).

Uit ervaring is komen vast te staan, dat het

plaatsen van verscheidene (vijf ó tien of

meer) kunstnesten verhoudingsgewijs suc-

cesvoller is dan het toepassen van kleinere

aantallen (Von Günten 1957, K.Z. 1958). Hier-

bij spelen waarschijnlijk de genoemde ge-

dragsaspecten een rol. De nesten dient men

zoveel mogelijk aan te brengen op plaatsen

waar bestaande kolonies een afnemende ten-

dens vertonen. Wanneer de nieuwe situatie

zich succesvol ontwikkelt, is het zinvol om

andere lokaties eveneens van kunstnesten te

voorzien.

Wij raden aan om gebruik te maken van

kunstnesten van houtbeton (figuur 2), waar-

van het succes algemeen erkend is en niet

gebruik te maken van andere modellen. Voor

dit advies hebben wij nog een andere overwe-

ging. Over de nestbouw van Huiszwaluwen

kan namelijk nog veel studie worden gedaan.

Met name in vergelijking met de nestbouw

van sociale en solitaire insekten (Walrecht

1961a, Walrecht 1961b) (figuur 3).

Ofschoon er ons geen studies bekend zijn

over het inprintgedrag van jonge Huiszwalu-

wen bij de nestbouw op latere leeftijd, kiezen

wij liever voor het zekere boven het onzekere.

Met de keuze voor houtbeton nesten bestaat

een grote kans dat de aardige structuur van

de natuurlijke nestbouw behouden blijft. Het

gebeurt regelmatig dat Huiszwaluwen zelf

een nest bouwen tegen een kunstnest.

Zoals elders bij andere auteurs in dit thema-

nummer blijkt, kunnen mensen in de broed-

tijd uiterst vijandig tegenover Huiszwaluwen

staan. Frappante voorbeelden daarvan wor-

den onder andere aangehaald door Smit

(1979). Hij vertelt over eigenaars die zelfs zo-

ver gingen dat er netten werden opgehangen,

waarin de vogels verstrikten en uiteindelijk
omkwamen. Het is geen uitzondering dat ei-

genaars of huurders van panden waar Huis-

zwaluwen nestelen, de nesten verwijderen of

met water wegspuiten. Dikwijls met eieren,

ouden en jongen er nog in! Anderen proberen

met 'vogelverschrikkers’ tegen het ’Zwaalfje’

op te treden (Goodfellow 1976). Deze hebben

op de soort geen enkel effect.

In bepaalde wijken van Eindhoven werd door

de jeugd zelfs met windbuksen op de af en

aan vliegende vogels geschoten. In Breda

werd geschoten met papieren pijltjes die

door kinderen door een plastic buis werden

geblazen.

Het is zelfs zo, dat artikel 10 van het Voorstel

tot wijziging van de Vogelwet 1936, toelaat

om nesten en broedsels van beschermde vo-

gels van huizen te verwijderen (Braks 1985).
Mondiaal Alternatief (en waarschijnlijk ook

andere organisaties) heeft onder andere hier-

tegen bij de Vaste Commissie voor Land-

bouw van de Tweede Kamer geprotesteerd.

Figuur 3. Boven: Vrij ge-
bouwd nest In gevorderd

stadium; a. van voren, b.

van boven, c. van achteren

(hechting tegen muur).

Onder; Aanleunend nest in

drie opeenvolgende sta-

dia; d. aanvankelijk vrije
bouw tot aanstotentegen
buurnestbij x, e. uitholling
buitenwand buurnest in

aansluiting aan eigen

nestkom, f. voltooid nest

met vlieggat bij pijl (naar;

Walrecht 1961a, 1961b).

Figuur 2. Schema van kunst-

nestenvoor Huiszwaluwen. Dit

figuur stelt een afneembare set

voor zoals die voor onderzoek

kan worden gebruikt (naar

Menzei 1984).
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Het is gebleken dat leden van deze Commis-

sie onder andere deze kritiek hebben overge-

nomen. Deze bepaling is in strijd met de EG--

Vogelrichtlijn (79/409/EEG) (1979) die sinds

1981 van kracht is.

Jonge Huiszwaluwen bevuilen hun nest. Op

een zekere leeftijd spuiten zij de ontlasting

door de opening van het nest naar buiten.

Huiszwaluwouders verwijderen de mest dus

niet zoals bij veel andere zangvogelsoorten

dat vaak wel het geval is. Het gevolg hiervan

is, dat gevels, ramen en stoepen danig kun-

nen worden verontreinigd. Om zo’n onhygië-
nische situatie te voorkomen is het raadzaam

om ten minste op veertig centimeter, maar

liever wat lager tot ongeveer zeventig è tach-

tig centimeter, onder het nest een plankje

aan te brengen dat de mest grotendeels op-

vangt (figuur 4). Om te voorkomen dat dit

mestopvangplankje tegenover de gevel uit de

toon valt, kan het worden geverfd in een bij-

passende tint.

Onderhoudswerk

Onderhoudswerk aan gebouwen waar deze

zwaluwen hun kolonies hebben, dient men te

beperken tot de periode van eind september,

begin oktober tot eind maart. Dan zijn deze

vogels niet aan de kolonielokatie gebonden.

Vanaf 1 april kunnen er vroege Huiszwaluwen

uit de Afrikaanse winterkwartieren terugko-

men. In de genoemde periode kan men, in-

dien noodzakelijk, de oude nesten wegste-

ken. Dit moet geen steeds herhaalde proce-

dure zijn, zoals wordt aanbevolen door Ano-

nymus (1984) in de provincie Friesland. Er

wordt ook wel gewoon overheen geschilderd.
Wanneer er kunstnesten worden gebruikt

kunnen deze eventueel jaarlijks in de ge-

noemde periode worden verwijderd (en

schoongemaakt).
Het verdient aanbeveling om voor de nest-

bouw geschikte dakranden of muren te be-

Huiszwaluwnesten onder daklijstprofiel van dakpannen, Aouste (Dróme), Frankrijk, 1984.

Figuur 4. Schema voor het aanbrengen van een kunstnest

voor Huiszwaluwen.

Foto: Willem Veenhuizen,
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handelen met lichte verfkleuren. Bij voorkeur

met witte verf. Een Belgische vogelaar had

snel succes bij het aantrekken van Huiszwa-

luwen door de daklijst en een stukje van de

muur te bestrijken met wat cement en wat

modder.

Omgevingsfactoren
Het is van belang dat de verscheidenheid in

omgevingsfactorenbij Kolonies van het 'Non-

netje’ wordt gehandhaafd. Waterpartijen,

huizen in een groene omgeving en plaatsen

waar nestmateriaal kan worden gehaald die-

nen in stand te worden gehouden. Het is bo-

vendien gewenst dat de nesten voor de Huis-

zwaluwen vrij toegankelijk blijven. De aan-

vliegroute dient niet te worden verstoord

door dicht groeiende struiken en bomen.

Ten slotte

Het instandhouden van een gevarieerde na-

tuur (ook in de steden) om ons heen is van be-

lang voor de verdere ontwikkeling van onze

cultuur. Huiszwaluwen behoren te worden

gezien als een natuurlijke aankleding van

dorpen en steden. Het behouden van broed-

plaatsen van trekvogels, zoals van de Huis-

zwaluwen, heeft een diepere betekenis dan

alleen voor de eigen omgeving. Door deze en

andere Afrikagangers de mogelijkheid te bie-

den te broeden, houdt men ook een Afrikaans

avifauna-element mede instand.

Pierre Maréchal, postbus 1187. 5602 BD Eindhoven &WillemVeenhuizen, Bussele 32, 5641 PB Eindhoven
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