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Vogeljaar stimuleert praktische
huiszwaluwbescherming

De Stichting Het Vogeljaar is bij het maken

van dit speciale nummer over de Huiszwaluw

tot de slotsom gekomen dat het grootste
deel van de bewoners van huizen waartegen
Huiszwaluwen hun nesten hebben gebouwd

bijzonder slecht op de hoogte is van de mise-

rabele situatie waarin deze vogelsoort zich

bevindt, hoe deze vogelsoort een optimale

bescherming kan worden gegeven en hoe de

eventuele overlast door bijvoorbeeld bevui-

ling, tot een minimum kan worden beperkt.

Het is gebleken dat zelfs velen niet eens we-

ten welke vogelsoort het is die jaarlijks tegen

hun huis broedt. Uitzonderingen bevestigen

natuurlijk ook hier de regel, want er zijn ook

mensen die jaarlijks noteren wanneer de

Huiszwaluwen teruggekomen zijn, wanneer

ze weer vertrokken, hoeveel nesten er be-

woond zijn, hoeveel jongen er uitvliegen en

dergelijke. Deze gegevens blijken later van

meer belang te zijn dan dat zij zich ooit voor-

af hadden kunnen realiseren.

Met de financiële medewerking van alle

vrienden van de Huiszwaluw wil de Stichting
Het Vogeljaar een goed en duidelijk, met fo-

to's uitgevoerd, vouwblad uitgeven over de

Huiszwaluw en hun bescherming. Dit vouw-

blad kan zonder enige discussie bij iedereen

in de brievenbus worden gestopt die Huis-

zwaluwen aan het huis heeft broeden. Zo-

doende hopen wij een beter begrip ten aan-

zien van de Huiszwaluwen te kweken. Boven-

dien zullen tellers van nesten later meer me-

dewerking ontvangen van de bewoners van

de huizen waartegen Huiszwaluwen hun nest

hebben gebouwd.
Vogelwerkgroepen, maar ook vakantiegan-

gers, kunnen het vouwblad bij zich steken als

zij tussen mei en september een redelijke
kans hebben Huiszwaluwen tegen te komen.

Omdat ook in het buitenland veel onbegrip

over de Huiszwaluw heerst hopen wij het

vouwblad ook in de Franse, Engelse en Duit-

se taal te laten verschijnen. Deze vouwbla-

den kunnen worden meegenomen door vogel-
liefhebbers die naar het buitenland met va-

kantie gaan en daar vaak meemaken hoe de

nesten van de huizen worden gestoten, zelfs

als er nog jongen in zitten. Dét hopen wij

door het meenemen van wat vouwbladen te

voorkomen.

Voor de druk van een groot aantal van deze

goed geïllustreerde vouwbladen is geld no-

dig.
Elke bijdrage van u op girorekening638 498 ten na-

me van het Actie-Comité Het Vogeljaar, Baarn, on-

der vermeldingvan 'voor de Huiszwaluw' is van har-

te welkom.

Voedselkeus van Huiszwaluwen

Huiszwaluwen kiezen vaak voor een biotoop-

vorm waarin water als element beschikbaar

is. Dit kan tot de veronderstelling leiden dat

de voedselkeuze van de Huiszwaluw mogelijk
anders is dan die van andere zwaluwsoorten.

Helaas is daarover weinig terug te vinden in

de doorsneelitteratuur. Onder het hoofd

'voedsel’ worden eigenlijk alleen maar ge-

meenplaatsen gebruikt, zoals vliegjes, mug-

gen enzovoort. Er bestaat echter groot ver-

schil tussen allerhande insektesoorten. Ver-

schillen die op hun beurt weer samenhangen
met de aard van de levensgemeenschap
waartoe zij horen. In dit verband wijzen wij
onder andere op hetgeen Rob Kole in dit

nummer opmerkt over het verschil in ’insek-

tevorm’ bij verschillende biotooptypen. Om-

dat het voedselketen als zodanig dikwijls te

weinig aandacht krijgt bij beschermingsac-
ties willen wij hierbij pleiten voor nader on-

derzoek. Redactie

In deze interessante studie geeft Heinz Men-

zei een goed overzicht over het leven van de

Huiszwaluw. Al lezend stuiten wij op het pro-

bleem dat veel litteratuur uit het 'westen' niet

is opgenomen. Dat is jammer, dat had dit

boekje zeker veel waardevoller gemaakt.

Waarschijnlijk zou het dan hier en daar uitge-
breider zijn geweest zoals over de situatie in

Afrika, de eventuele invloeden van luchtver-

ontreiniging, over de voedselstrategie, enzo-

voort. Omdat er anderzijds wel veel gegevens

uit ’oostelijke’ litteratuur zijn gebruikt kan

het werk van Menzei worden beschouwd als

een welkome aanvulling van de 'ons' ter be-

schikking staande informatie.

In de studie is veel wetenswaardigs te ont-

dekken. Het zal menig geïnteresseerde be-

hulpzaam kunnen zijn bij het doorgronden
van het leven van de Huiszwaluw.


