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Kunstmatige zwaluwnesten

Zwaluwen zijn zeer kieskeurig met betrekking tot het te verwerken nestmateriaal.

Pas na jarenlange onderzoekingen is het Dr. K. von Grunten te Hilterflngen

gelukt kunstmatige zwaluwnesten te vervaardigen, die niet alleen een naar de

Voederende huiszwaluwen bij het kunstnest. De nesten zijn op plankjes gemonteerd, die met

haakjes vastgemaakt worden. (Afb.1)

Boeren- en huiszwaluwen zijn weliswaar geen zeldzame vogels, maar de stand

neemt van jaar tot jaar af. Uit onze steden zijn ze reeds zo goed als geheel ver-

dwenen. Verscheidene oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen. De bestrijding van

muggen, vliegen en andere insekten als gevolg van de steeds meer doorgevoerde

hygiene en de vele rokende schoorstenen van de steden en industrieplaatsen ver-

minderen de voedingsmogelijkheid van zwaluwen in bedenkelijke mate. Hierbij
komt nog, dat zwaluwen bij het nestelen steeds grotere moeilijkheden ondervinden

bij het verzamelen van nestmateriaal, want onze straten en straatjes, waar ze het

na een regenbui meestal zochten, zijn geasfalteerd. Vele van de gebouwde zwa-

luwnesten vallen voortijdig op
de grond, niet alleen door het slechtere materiaal,

dat de zwaluwen ter beschikking staat, maar vooral ook door het schudden en

trillen van de gebouwen, veroorzaakt door zware vrachtwagens, traktoren en de

steeds meer in gebruik komende motoren in de landbouwbedrijven. Andere ons

onbekend gebleven oorzaken zullen tenslotte medeverantwoordelijk zijn aan de

achteruitgang van de zwaluwen.

Hoe kunnen wij helpend ingrijpen? Zeker, het is uitgesloten en menselijkerwijze
bekeken ook niet wenselijk de voedingsmogelijkheden te verbeteren. Daarentegen
kunnen we de zwaluwen met behulp van kunstmatige nesten het nestbouwen

vergemakkelijken en dus het broeden bevorderen. Kunstmatige zwaluwnesten

zijn reeds meer dan tien jaren in gebruik. In vele gevallen werden de kunstnesten

door de zwaluwen betrokken. Het gelukte in enkele gevallen zelfs zwaluwen tot

broeden te verlokken, daar waar ze voorheen ontbraken.
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vorm natuurgetrouw aanzien hebben, doch die ook de aard van de natuurlijke

bouwstoffen vertonen. Het porcuse materiaal zorgt voor opname en doorgang van

waterdamp en juiste warmte-isolatie. De nesten zijn bovendien zeer houdbaar.

De konstruktie maakt het verder mogelijk, ze van de grond af met een lange stok

(of op een ladder met de hand) op te hangen of er af te halen, hetzij voor kontrole,

ringen of schoonmaken. Aangezien in deze duurzame zwaluwnesten vele vogel-

parasieten huizen, die voor de jonge zwaluwen gevaarlijk kunnen zijn, ia deze

mogelijkheid tot reinigen zeer gewenst.

De huiszwaluwnesten dienen naast nog aanwezige en betrokken nesten groeps-

gewijs opgehangen te worden. Daarmee zal de stand van de broedende paren

zeer snel aanwassen en jaar op jaar kunnen nieuwe nesten bevestigd worden,

teneindealle broedparen een woning te verschaffen.

In de tweede etappe kunnen dan nesten aan andere huizen in de nabije of verdere

omgeving opgehangen worden, doch voor alles alleen daar, waar huiszwaluwen

kleine aardkluitjes aan de gevels e.d. hebben bevestigd, dus op die plaatsen, die

zij zelf gunstig oordelen en waar ze zelf aan bouwen „denken".

De boerenzwaluwnestenbrengt men afzonderlijk aan boven ingangen van huizen,

schuren, loodsen, stallen, dorsvloeren en aan de balken van hooizolders. Hierbij

zij eveneens vooropgesteld, dat zich in de nabijheid nog bezette broedplaatsen
bevinden.

Dr. K. von Gunten heeft het vervaardigingsrecht aan de Vogelwarte Sempach

overgedragen. De verkoopprijs bedraagt Zw. fr. 2.—. De voor het ophangen van

de nesten benodigde gaffel wordt tegen de prijs van Zw. fr. 1.—- bijgelevcrd.

Bij bestelling van 10 nesten wordt deze gaffel gratis bijgelevcrd.

Leverantie in Nederland is wellicht mogelijk. Men wende zich tot de redaktie

van W. en S. (t.a.v. de heer J. Taapken).

Afb. 2

Eenmaal gemonteerd, kunnen de nesten

gemakkelijk van de grond af met een stok

weggehaald en weer opgehangen worden.

De ijzeren gaffel aan het eind van de stok

past precies in de in het nest gemaakte

groef. Vergelijk afb. 1.

Beide foto's van Dr. K. von Gunten.
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Dr A. Schifferli van de Zwitserse Vogelwacht
„Sempach’' schreef een artikel over deze kunst-

nesten in „Der Orn. Beobachter” (jrg. 53 -

pag.

41-43). Het leek ons aardig 11 daarvan op de

hoogte te stellen en derhalve hebben wij het

belangrijkste gedeelte uit dat artikel overge-

nomen. De cliché’s werden ons door de

Schweizerigche Vogelwarte Sempach welwil-

lend ter beschikking gesteld.
Red.

Bevestigingsmethode voor nesten van boerenzwaluwen (1) en huiszwaluwen (2) aan huizen met

stenen muren; 3: aan schuine balken; het haakje bij A voorkomt het wegglijden.


