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Inleiding

De redactie van het Vogeljaar ziet het als een uitdaging om veel aandacht te schenken

aan vogels die in de gevarenzone zijn beland ofdaarin dreigen terecht te komen. In 1986

hebben wij al eens extra aandacht geschonken aan de Huiszwaluw door het uitbrengen
van een themanummer (het Vogeljaar 34(4-5)) en in 2011 was er een themanummerover

de Boerenzwaluw [het Vogeljaar 59(3)). Omdat er al een lange tijd verstreken was sinds

het nummer over de Huiszwaluw verscheen, ontstond het idee opnieuw aandacht aan

deze soort te besteden. Nadat het vorige nummer

was uitgebracht hebbenop tal van terreinen ontwik-

kelingen plaatsgevonden. Voorbeelden daarvan zijn
die op het gebied van bescherming doorhet plaatsen

van zwaluwtillen en het aanbieden van kunstnesten.

Op onderzoeksgebied kan men tegenwoordig nieuwe

aanvullende informatieover het doenen latentijdens
de trek en overwinte-

ring verkrijgen door het gebruik van geolocators. Zo

zijn er nog veel meer wetenswaardigheden waarvoor

het tijd werd om deze vast te leggen.
Nadat wij ons hadden voorgenomen dit nummer uit

te brengen werd bekend dat Vogelbescherming Ne-

derland op 19 januari 2013 een huiszwaluwen-

symposium ging organiseren. Er kwamen daarbij 42

huiszwaluwdeskundigen in Zeist bijeen om ervaringen uit te wisselen.

Ook de redactie was met een vertegenwoordiger aanwezig. Een mooi resultaat van deze

bijeenkomst is dat er een Kennisoverzicht Huiszwaluwbescherming uit voortgekomen is.

Daarop staan alle personen vermeld die ervaringsdeskundige zijn voor de diverse facetten

van huiszwaluwbescherming met daarbij hun specifieke kennis.

Wij hebben een groot aantal auteurs bereid gevonden hun kennis en ervaring met

Huiszwaluwen op schrift te stellen voor het samenstellen van dit themanummer..Het is

daardoor een dubbeldik nummer

geworden met een scala aan arti-

kelen over en rond deze soort. We

zijn de auteurs zeer dankbaar dat

ze hun tijd hiervoorbeschikbaar

hebben willenstellen. Het aanbod

van artikelen bleek zelfs zo groot
dat lang nietalles in dit nummer

kon worden opgenomen. Een aan-

tal bijdragen zal daaromverschij-

nen in nummer 6. Dat zijn vooral

bijdragen over lokale-ofregionale
beschermingsprojecten.

Rob Kole & Dick JonkersVerspreidingsgebied van de Huiszwaluw. Geel = broedge-

bied, blauw = overwinteringsgebied. (Bron: Wikipedia).

De Rode Lijst van de Nederlandsebroedvogels uit 2004 bestaat inmiddels uit maar liefst

78 soorten. Ook de Huiszwaluw komt voor op de lijst. Inmiddels zijn de voorbereidingen
voor een nieuwe lijst in gang gezet. Ongetwijfeld zullen daaraan weer nieuwe soorten

worden toegevoegd.
De voortdurende druk op natuur en milieu en de nu al jaren durende economische

recessie en de daaruitvoortvloeiende bezuinigingen, maken ook de bescherming en het

behoud van vogels er niet eenvoudiger op.


