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Aandacht voor de Huiszwaluw:

onbekend is onbemind

Jenny De Laet

Cultuurvolgers

Reeds in de Griekse oudheid besteedden

mensen aandacht aan de aankomst en het

vertrek van zwaluwen en andere dagtrekkers.
Homeros was één van de weinigen die zich

realiseerde dat het wegtrekken van vogels in

verband stond met het weer. Pas in het begin

van de vorige eeuw werd, met de introductie

van het ringwerk, debasis gelegd voor onze

huidige kennis over het periodieke verdwij-

nen en verschijnen van vogels.
Vooral de Huiszwaluw en de Boerenzwaluw

zijn echte cultuurvolgers, die mensen zijn

gevolgd van grotten naar hutten en later naar

de boerderijen. De Huiszwaluw ging nog een

stapje verder en volgde de mens naar de dor-

pen en zelfs tot in de steden. Tegenwoordig

gaat het in onze steden zeker niet goed met

de Huiszwaluw. In sommige Noord-Franse

en veel Pyreneese dorpen en kleine stadjes

zijn echter nog wel prachtige huiszwaluwko-

lonies aanwezig, zelfs in het oude centrum.

Op onze fietstochten van oost naar west door

de Pyreneeën afgelopen zomer, waren de

Huiszwaluw en de Huismus de frequentst

waargenomen soorten.

In 2011 stond in het Vogeljaar de Boeren-

zwaluw in dekijker. Nu is het debeurt aan

de Huiszwaluw die het zeer moeilijk heeft,

zowel in het broedgebied als tijdens de trek.

Het uitzonderlijke gedragspatroon tijdens de

winter zorgt ervoor dat hierover nog altijd
heel weinig bekend is.

Broedseizoen in Vlaanderen

Begin april komen de eerste Huiszwalu-

wen aan, maar meer dan de helft van onze

broedvogels arriveert pas in de tweede decade

van mei. Vooral aan de kust is er eind april
heel wat doortrek van Huiszwaluwen waar te

nemen.

De Huiszwaluw is meer nog dan de Boeren-

zwaluw een uitgesproken koloniebroeder.

Adulte huiszwaluwmannetjes keren dikwijls

terug naar dezelfde broedkolonie, maar dik-

wijls moeten ze een nieuwe partner zoeken.

De plaatstrouw van huiszwaluwvrouwtjes is

namelijk niet zo hecht. Eén mislukte broedpo-

ging is voor haar al voldoende om van partner

te wisselen.

Bij de Huiszwaluw gaat de voorkeur uit naar

een enigszins ruwe stenen buitenmuur met

daarboven dakranden, balken, gotenof andere

bouwelementenmet een lichte ondergrond.
Het staat vast datonderdelen met donkere

kleuren in het algemeen gemeden worden.

In Vlaanderen(België) broedt een derde van

de Huiszwaluwen met stijl en kiest groteoude

vierkantshoeven. De grootste kolonies treft

Wie kan zich een lente zonder zwaluwen voorstellen?Zwaluwen zijn typische lange-afstands-
trekkers diebij ons - ook in Vlaanderen- broeden en de winter doorbrengen in Afrika. Dat

heeft de mens heel wat kopzorgen bezorgd. Dit komen en gaanvan vogels gaf stof tot allerlei

speculaties. Zo was er een tijd dat men dacht dat zwaluwen naar de maan vlogen om te over-

winteren of in de modder van derivierbodem wegkropen. Dit laatste was niet zo verwonder-

lijk. Enerzijds zag men dat sommige zoogdieren een winterslaap hielden en anderzijds zag men

dat tegen het einde van de zomer grote groepenzwaluwen over het water van meren scheren

op zoek naar voedsel. Dus wanneer de zwaluwen dan iets later plotseling verdwenen, was deze

speculatie in een niet-reizende maatschappij snel gemaakt.

In sommige Noord-Franse stadjes zijn zelfs midden in

het oude centrum nog mooie huiszwaluwenkolonies te

vinden. In dit straatje in een stad niet ver van Parijs zat

zo’n kolonie tegen houten balken in de poort van het

huis met de bloembakken.

Foto: Jenny De Laet.
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men tegenwoordig echter aan bij fabrieken

ofbij kerncentrales. De grootste Vlaamse

kolonie (meer dan tweehonderdnesten) is

gehuisvest aan een watertoren. Uitzonderlijk
kunnen Huiszwaluwen heel speciale plaatsen
uitkiezen, zoals in een melding van een kleine

huiszwaluwkolonie met vijfkoppels die reeds

verscheidenejaren broedde op een overzet-

boot van de Seine in Frankrijk. Dagelijks

verplaatste dekolonie zich meerdere keren

van de ene kant naar deandere kant van de

Seine.

Het huiszwaluwmannetje zal doorgaans een

belangstellend wijfje naar zijn nestplaats lei-

den, terwijl hij haar tracht te overtuigen met

contactgeluiden. Gaat zij echter niet akkoord

met dekeuze dan probeert hij haar tot andere

gedachten te brengen. Dat kan soms uren

in beslag nemen en gepaard gaanmet hoog

oplopende ‘discussies’.

Nestelen en broeden

Het nest van de Huiszwaluw is een heus

bouwwerk. Zowel het mannetje als het

vrouwtje verzamelt kleibolletjes met een vrij

hoog kleigehalte. Aan de binnenkantwordt

het afgelijnd met zachter materiaal.Het zijn

degelijke nesten en hergebruik van nestmate-

riaal is bij Huiszwaluwen zeer hoog (73% ),

terwijl 85% van de juvenielen een nieuw nest

bouwt.

Het is voor de Huiszwaluw dus absoluut

noodzakelijk dat in de omgeving (liefst bin-

nen 200 m) geschikte bouwmaterialenzoals

klei, leem ofandere modderige substanties

aanwezig zijn. In onze modernevoorsteden

gebeurt het meermaals dat de Huiszwaluwen

geen geschikt aanhechtingsmateriaal vinden.

Daardoor kan het nest in een vroeg stadium

loskomen en verloren gaan.

Met al die modderbolletjes maken ze een

prachtig halfrond, hangend bouwsel tegen een

ietwat ruwe wand. Bovenaan enkel een kleine

inkeping die dienst doet als nestopening. Het

nest wordt verstevigd met grasjes en strootjes,
net zoals wij met metalen staven gewapend
beton maken.

Na de paarvorming duurthet bij Huiszwa-

luwen die inkunstnesten broeden, drie tot

achttien dagen voor ze hun eerste ei leggen.
In natuurlijke nesten is dit namelijk opvallend
later: elf tot tweeëntwintig dagen.
Vanafhet moment dat het wijfje haar eerste

ei legt, vertoeft het mannetje frequent in

de onmiddellijke omgeving van het wijfje.

Tortelduifjes? Neen, keiharde partnerbewa-

king. Ook bij de Huiszwaluw is 15% van

alle jongen afkomstig van buitenechtelijke

betrekkingen. Aangezien bij de Huiszwaluw

de meeste copulaties plaatsvinden in het nest,

moeten mannetjes die op zoek zijn naar een

extra paar copulaties, binnendringen in het

nest van een vreemd wijfje, terwijl ze zich

alleen op het nest bevindt. Voor huiszwaluw-

mannetjes komt het er dus op aan hun vrouw-

tje tijdens haar vruchtbare periode zo weinig

mogelijk alleen ‘thuis’ te laten. Paarvluchten

ofvluchten waarbij partners binnen de tien

seconden samen op het nest arriveren ofhet

nest verlaten, nemen toe van 20% vijf dagen
voor het eerste ei tot 80% vier dagen voor het

eerste ei. Ze nemen opnieuw af tot 20% nadat

het eerste ei gelegd is. Ook nestbewaking
is nodig bij Huiszwaluwen aangezien buren

dikwijls nestmateriaal, vooral nestbekleding,
stelen.

Zwaluwen zijn zowel voor zichzelfals voor

hun jongen, sterk afhankelijk van vliegen-
de insecten, een uiterstonbetrouwbaar en

onvoorspelbaar gegeven. Zwaluwen en

andere diersoorten die leven van dergelijke

De eerste exemplaren arriveren in Vlaanderen medio

april, maar de meeste komen pas terug in de loop van

mei.

Tekening: Herwig Blockx.
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onvoorspelbare voedselbronnen, investeren

naargelang de mogelijkheid zich voordoet.

Op gunstige dagen zullen ze zichzelf en hun

jongen volstoppen; in ongunstige omstandig-
heden delen ze met hun jongen zolang hun

eigen overleving niet in het gedrang komt.

Bij de Huiszwaluw duurt het uitkomen van

de jongen, bij 55% van de legsels met meer

dan twee eieren, meer dan een dag. Bo-

vendien geven de eerste en zwaarste eieren

ook de zwaarste jongen. Dit betekent dat er

een duidelijke gewichtshiërarchie bestaat.

Enerzijds zal dit de ouders enigszins ontlas-

ten door een spreiding van de piekbehoeften
van dejongen. Anderzijds voorkomt deze

gewichtshiërarchie, in een periode van ingrij-

pende voedselschaarste, het volledig verloren

gaan van het legsel, doordat vooral de jongen
die weinig wegen, doodgaan.
Huiszwaluwen brengen doorgaans twee leg-
sels groot. Toch hebben de ouders het bij een

tweede legsel veel moeilijker dooreen daling
van het voedselaanbod, zeker bij veel regen

en door korter wordende dagen.
Na het broedseizoen vormen adulten en

juveniele vogels van verschillende kolonies

groepen die samen op reis gaan. Huiszwalu-

wen zijn late vertrekkers aangezien zich in

augustus en begin september dikwijls nog

late afhankelijke jongen in het nest bevin-

den. Naargelang de weersomstandigheden
vertrekken de meeste Huiszwaluwen toch

in september-oktober naar het zuiden.Bijna

vliegklare jongen worden dan zonderpardon

achtergelaten.

Gevaarlijke lange afstanden

Al onze zwaluwen zijn stuk voor stuk ge-

stroomlijnde acrobaatjes die enorme afstan-

den afleggen. Al dat heenen weer reizen is

natuurlijk niet zonder gevaren. Van elke vijf
zwaluwen die vertrekken, komt er maar één

terug. Trekkende zwaluwenzijn blootgesteld
aan twee soorten gevaren. Enerzijds zijn er de

mislukkingen die de grondstof vormen van de

evolutie, die al eeuwenlang bestaan en nor-

maal niet verantwoordelijk zijn voor deach-

teruitgang ofde vernietiging van een soort.

Dit varieert van uitzonderlijke weersomstan-

digheden tot predatoren. Een voorbeeldvan

het laatste is de Eleonora’sValk. Anderzijds
vallen miljoenen dappere trekkertjes in

handen van jagende mensen. Hoewel dejacht

op trekvogels ouder is dan... de weg naar

Rome, heeft ze nooit een ernstige bedreiging

gevormd voor het voortbestaan van soorten

totdat het ‘geweer’ verscheen. Technisch was

de mens daarna in staat om een diersoort uit

te roeien. Trekvogels werden nu, behalve een

verse voedselbron voor mensen, ook objec-

ten voor plezierjacht of grondstoffen voor

luxe eetwaren en luxe artikelen. Terwijl in de

herfst, wanneer de zangvogels naar Afrika

trekken, dejacht zich grotendeels afspeelt
in Noord- en Midden-Italië, concentreert de

jacht in het voorjaar zich vooral in het zuiden

van Italië. Deze voorjaarsjacht is echter veel

schadelijker omdat dan vooral vogels gescho-
ten worden die de winter hebben overleefd.

Het zijn de sterkste, die alle risico’s van de

heenreis en alle gevaren van hun verblijf in

Afrika hebben getrotseerd en nu op weg zijn
naar hun broedplaats om zich voort te planten
en de soort in stand te houden. Men neemt

aan dat ieder schot in het voorjaar even scha-

delijk is als vier schoten in het najaar.

Winter in Afrika

Onze Huiszwaluwen beschikken in Afrika

over twee overwinteringskwartieren: één in

De kolonie in de poort van

het huis in het centrum van

de Franse stad. Verscheidene

nesten waren nog bezet.

Foto; Jenny De Laet.
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tropisch West-Afrika en één in Zuidoost-Afri-

ka. Daar gedragen ze zich heel anders dan

onze overwinterende Boerenzwaluwen. Hoog
in de lucht boven de Afrikaanse regenwouden
en gebergten zeilen, klimmen en jagen ze. Er

wordtook veronderstelddat Huiszwaluwen

net als Gierzwaluwen, hoog in de lucht op

warme lucht overnachten. Het is dan ook

niet verwonderlijk dat Huiszwaluwen in

Afrika weinig opgemerkt worden; hoogten
van 700 tot 3000 m zijn nu eenmaal voor het

menselijke oog, zelfs met een verrekijker,

moeilijk waarneembaar.Als er al Huiszwalu-

wen gezien worden in Afrika is het boven de

savannen maar daar blijven ze niet. Men ging
er dan ook vanuit dat ze in de savanne ruien.

Recent isotopenonderzoek (zie ook Bijlsma
in dit nummer) toonde echter aan op basis

van geringde individuen dat ze ook boven de

Afrikaanse regenwouden ruien (Hobson et al.

2012).

Status van de Huiszwaluw en hoe die

verbeteren

Uit de Atlas van de Vlaamse broedvogels
2000-‘02 (Vermeersch et al. 2004) blijkt dat

er tegenwoordig nog zo’n 8.000-10.000 kop-

pels Huiszwaluwen zijn in Vlaanderen. Dit

betekent een achteruitgang van 75% tegen-

over dejaren zeventig van de vorige eeuw.

In onze grotere steden vormen ze thans een

uitzondering. In sommige dorpen en kleinere

steden worden soms nog wel huiszwaluw-

kolonies aangetroffen aan oude stationsge-
bouwen, oude scholen of ziekenhuizen. Bij
renovatie van de gebouwen verdwijnen de

Huiszwaluwen dikwijls.

Huiszwaluwouders zijn tijdens de nestbouw

bepaald slordig met modder en zodra de huis-

zwaluwjongen acht dagen oud zijn, depone-
ren ze alle uitwerpselen buiten het nest. Heel

wat mensen zien daarom een huiszwaluwnest

aan hun gevel helemaal niet zitten; dat

probleem kan echter gemakkelijk verholpen
worden door een plankje, eventueel met een

opstaand randje, aan te brengen onder het nest

(circa 40 cm).

Door luchtvervuiling en het overmatige

gebruik van insecticiden in de landbouw en

door de gewone tuinliefhebber, gaat zowel

het insectenbestand als de soortenrijkdom
aan insecten achteruit. Een zwaluwkoppel dat

halfapril arriveert, twee broedsels van twee

jongen grootbrengt en eind augustus weer

vertrekt, heeft met de ganse familie in die

periode vijf miljoen insecten gevangen.

De sterke verstedelijking in Vlaanderen heeft

zeker ook een negatief effect op de Huis-

Een jong In één van de nesten onder de poort wordt

gevoed.

Foto: Jenny De Laet.

De beschikbaarheid van

geschikt nestmateriaal in de

nabijheid van de broedplaats
is een voorwaarde voor het

ontstaanen behouden van

kolonies.

Foto: Sam Mannaerts.
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zwaluw. Zowel habitatverlies als gebrek aan

voedsel speelt hier een belangrijke rol. Steden

kunnen hierop inspelen door op ruimtelijke
schaal het ‘lobbenstad-model’te hanteren

waarbij ‘blauwgroene vingers’ zoals water en

groenbeplanting (struiken en bomen) diep in

de stad dringen. De meeste Europese en Azi-

atische steden zijn middeleeuws en hebben

een compacte veelhoekige vorm. Vooral na

de Tweede Wereldoorlog kenden vele steden

een explosieve concentrische uitbreiding. Op

het ogenblik liggen veel van deze steden aan

de basis van zowel sociale als ecologische

problemen. Een concentrische stedelijke uit-

breiding sluit het buitengebied af van de stad.

De afstand tussen de stad en het buitengebied
wordt grooten groene stedelijke entiteiten

raken geïsoleerd. Het lobbenstad-modelis als

stedenbouwkundig patroon ontwikkeld in de

eerste helft van de twintigste eeuw, als reactie

op de concentrische groei van steden, die als

verstikkend werd ervaren. Met een veelhoe-

kig centrum is een radiale stadslobbenstruc-

tuur naar de rand van de stad het best (Figuur
1). De radiale vingers dringen tot diep in het

centrum en sluiten naar derand toe aan op

het buitengebied en/of het Vlaams Ecologisch
Netwerk (België) ofde Groene Hoofdstruc-

tuur (Nederland). Deze blauwgroene vingers:
- brengen meer natuur bij het stadscentrum;
- scheppen mogelijkheden voor wandel en

fietsrecreatie vlak bij de deur;
-

geven mogelijkheden voor piek- en

seizoensberging van wit water;

- hebbeneen gunstige invloed op het stads-

klimaat. Steden staan bloot aan het ‘stede-

lijk hitte-effect’ door gebrek aan ventilatie;

- blauwgroene vingers warmen minder snel

op dan stenige stadslobben. Hierdoor ont-

staan drukverschillen die door convectie

voor extra natuurlijke ventilatie zorgen;
- vormen een oplossing voor diersoorten die

een gering dispersievermogen vertonen

zoals de Huismus.

Centraalstedelijk moeten de bestaande groene

entiteiten zoveel mogelijk bewaard blijven
(kleine parken, groeneparkings, groene plei-
nen. ..) en zoveel mogelijk versterkt worden

door een optimale connectiviteit. Op die ma-

nier ontstaan ‘eco-steden’ met een optimale
biodiversiteit waarin ook de Huiszwaluw een

plaats kan hebben.

J. De Laet, Ledeganckslraat 35, B-9000 Gent, e-mail: jenny.delaet@ugent.be.
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Figuur 1 - Het ‘lobbenstad-model’ is ontwikkeld door

stedenbouwkundigen en maar kan ook goed gebruikt

worden om aan te geven welke elementen van belang
zijn voor de inrichting van woonomgevingen die niet

alleenvoor de mens, maar ook voor flora en fauna goed

zijn (naar: Tsjallingii 1996).


