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Korte mededelingen

Beperking van

huiszwaluwenoverlast

Het inventariseren van

huiszwaluwnesten

Huiszwaluwnesten worden dikwijls té vroeg

geïnventariseerd. Men vangt vaak met telac-

tiviteiten aan in eind juni en telt dan door tot

in juli. Deze periode kan minder nesten ople-
veren. De periode half juli tot in augustus is

daarvoor echter beter geschikt. Nog effectie-

ver, zowel qua tijdsbesparing als ten opzich-

te van het zo optimaal mogelijk inventarise-

ren, zijn de laatste week van juli en de eerste

(en tweede week) van augustus.

Onbezette oude huiszwaluwnesten

in Flevopolders roepen vragen op

Nadat aanvankelijk in de Flevopolders de

huiszwaluwnesten redelijk bezet waren,

treedt momenteel het verschijnsel 'leeg-
stand' steeds meer op. Ondanks dat, worden

deze nesten toch niet bezet door Huismus-

sen. Zouden oude nesten van huiszwaluwko-

lonies die zich in de buurt van huismussen-

nestplaatsen bevinden, meer kans maken op

annexatie?

Slaapplaatsgedrag van

Huiszwaluwen is nauwelijks bekend

Over het slaapplaatsgedrag van Huiszwalu-

wen is bijzonder weinig bekend. Zo wordt

door sommigen aangenomen, dat zij buiten

de broedperiode hoog in de lucht 'slapen' zo-

als Gierzwaluwen dat plegen te doen. Eén ge-

geven uit Afrika wijst op slaapplaatsgedrag
in het riet van het Tanganjika-meer. Het sla-

pen in nesten tijdens het broedseizoen is be-

kend. Maar doen beide partners dat? Huis-

zwaluwen zijn ook slapend aangetroffen in

bomen, tussen bladeren, soms te zamen met

andere soorten, zoals Witte Kwikstaarten.

Hoe dan ook, deze leemte in onze kennis

vraagt om nader onderzoek.

Nestelende Huiszwaluwen kunnen overlast

veroorzaken, doordat hun uitwerpselen alles

dat zich onder het nest bevindt bevuilen.

Vaak worden nesten daarom weggestoten.
Soms worden plankjes onder de nesten ge-
timmerd. Het probleem is, dat ook daar soms

weer zwaluwen onder gaan nestelen. Bij

Weesp heeft een bewoner van een boerderij

er wat op gevonden. Aan zijn huis bevindt

zich in de nokpunt een nest van een Huiszwa-

luw. Hij hing met draden een plankje op circa

20 cm onder het nest, waarbij het net iets vrij

hing van de muur. Omdat het plankje door de

wind of door aanraken van de vogels be-

weegt, worden er geen nesten onder ge-
bouwd.

Dick A. Jonkers, Juffersland 16, 3956 TT Leersum

Een plankje met draden circa 20 cm onder het nest van de

Huiszwaluw. Omdat het plankje beweegt worden er geen
nesten onder gebouwd. Utrechtseweg 116, Weesp, 31 juli
1986. Foto: Jacques Meijer.

Het schoonspuiten onder ho-

ge druk van het Gemaal Lo-

vink waardoor 55 bewoonde

huiszwaluwennesten verlo-

ren gingen, 25 augustus
1978.

Naar een dia van Jelle Har-

der.



Huiszwaluwnesten Houtribsluizen

bedreigd

Op 4 augustus 1986 stelde ik tot mijn grote
schrik vast dat met onderhoudswerkzaamhe-
den van de heftorens van het Houtribsluizen-

complex was begonnen. Dit bestaat onder

meer uit het onder hoge druk schoonspuiten

van het betonskelet. Jaarlijks worden hier

100 è 140 nesten geteld. Zo ook op 4 au-

gustus 1986 toen er honderd nesten ver-

spreid over de zeven heftorens werden ge-

teld. In 1978 werden zo al eens eerder 55 nes-

ten van Huiszwaluwen met jongen en eieren

van het Gemaal Lovink weggespoten(zie ook

bladzijde 179-180 & 256). Na overleg (met de

heer Van de Haspel) van de Directie Zuider-

zeewerken, Maerkant 1, 8224 AC Lelystad,
kreeg Vogelbescherming de toezegging dat

geen nesten verwijderd zouden worden en

dat men met het schoonspuiten van het be-

tonnen vlak enkele meters van de nesten zou

blijven. Op 10 augustus 1986 was de invloed

van de voortgaande werkzaamheden duide-

lijk te bemerken. Van de 32 nesten die op 4

augustus nog aanwezig waren bleken er

twintig toch te zijn weggespoten, terwijl de

afstand van de nesten waar gespoten was op

20 tot 100 cm werd geschat. Deze handelwij-

ze was dus niet in overeenstemming met de

afspraak die met de heer Van de Haspel was

gemaakt.
Bij de resterende twaalf nesten in de bedoel-

de heftoren waren nog maar vier waarin jon-

ge vogels zaten. Deze jongen werden ge-

voerd. Men mag aannemen dat de jongen in

de andere nesten gestorven zijn door voed-

selgebrek of door het geraken in een stress-

situatie ten gevolge van de reinigingswerk-

zaamheden, welke met veel en grote stofwol-

ken gepaard gaan. Vogelbescherming heeft

opnieuw met klem verzocht de werkzaamhe-

den aldaar op te schorten tot na half septem-
ber. Ook in de toekomst wordt verzocht van 1

mei tot 15 september geen onderhoudswerk-

zaamheden te verrichten aan gebouwen, slui-

zen, bruggen en dergelijke waaraan zich

nesten van Huiszwaluwen bevinden.

De Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

houdt de werkzaamheden nauwlettend in het

oog en op 16 augustus kon ik geen nieuwe

schade aan de huiszwaluwenkolonie meer

ontdekken. Het zou het beste zijn als men de

nesten in de toekomst van deze bedreigde vo-

gelsoort zou laten zitten in plaats van deze

jaarlijks te verwijderen.
Jelle Harder, Meteorenstraat 45, 1223 ER Hilver-

sum, 035 ■ 852 842.

Kunstnesten voor Huiszwaluwen

te koop

Bij 'Waveka', Lindelaan 29, 3971 HA Drieber-

gen, 03438 • 13 063, kunt u kunstnesten voor

Huiszwaluwen verkrijgen. Twee stuks op een

hoekplank (bestelnummer 19). Deze kunnen

geopend worden voor reiniging en controle.

Ze worden geplaatst tegen de onderzijde van

het voor- of zij-overstek van de kap van een

dak (zie voor afbeelding figuur 2, blz. 211).

Prijs t 32,50 per set van twee stuks op een plankje.
Vracht voor rekening van de koper.

Enkele kranteberichtenuit juli 1979.


