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Huiszwaluwnesten in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland

Met de ontwikkeling van Oostelijk Flevoland waren ook de twee sluizen in

de Knardijk gereedgekomen, verschenen er overal bruggen en kwam de eerste

bebouwing in Lelystad tot stand. Die zelfde voortschrijdende bebouwing
zien wij enkele jaren later ook in Zuidelijk Flevoland, Dit alles werd

voor een aantal personen een uitdaging om zoveel mogelijk bruggen en ge-

bouwen te onderzoeken op Hulszwaluwnesten. Al tellende werd tenslotte een

groot gedeelte van Oostelijk Flevoland en geheel Zuidelijk Flevoland ge-

ïnventariseerd op broedende Hulszwaluwen,

De tellingen vanaf 1970 werden meestal slechts éénmaal uitgevoerd tussen

20 juli en 20 augustus, De resultaten staan vermeld in de onderstaande

tabellen 1 en 2, De gebruikte gegevens werden verzameld door;

Lelystad-Haven : 1966-1969 J. Phlllppona, W, de Jong

1970-1975 J. Harder

Knarsluizen : J, Harder, R.v, Poelgeest, F, de Roder

(Jeugdbonden)
Gemaal "Lovink" : 1966-1969 J. Philippona

1973-1975 J. Harder'
Rest 0* Flevoland : Jeugdbonden en J, Harder

Zuid Flevoland : R, van Poelgeest

TABEL 1 Huiszwaluwnesten Oostelijk Flevoland

Reeds jaren worden in Oostelijk Flevoland Huiszwaluwnesten geteld in en

om Lelystad-Haven. Bekend zijn de tellingen vanaf 1966. Ook het gemaal
"Lovink" ter hoogte van Harderwijk wordt zeker al vanaf dat jaar geteld.

Aanvankelijk gebeurde dit tellen onder andere door de heren W. de Jong

(Lelystad-Haven) en J. Philippona. Later, vanaf 1970, werden de hier ge-

publiceerde tellingen verricht door de gezamenlijke Gooise Jeugdbonden

voor Natuurstudie, waarvan ondergetekende ook nog lid was.

197$ 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966

Lelvs tad-Haven:

Genaal "Wortnan" 90 170 132 162 150 191 230 290 180 14-1

Dijksmagazljn 77 116 91 95 93 110 99 78 40
Rest

+
38 58 22 41 37 20

Subtotaal •

• 20$ 344 255 298 280 321

Lage Knarsluis 97 134 108 75 42-49 45(max.)
Hoge Knarsluis 100 98 63 47 max45 45(max.)
Gemaal "Lovink"

+
51 119 104

Subtotaal •

• 248 351 275

Lelystad:

Brug Oostervaart/Polder- 55 73

dreef

Veluwsebrug
+

1 -

Subtotaal : 56 73
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(vervolg TABEL l)

Over de bruggen in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland valt nog weinig bij-
zonders te vermelden. Aan slechts enkele bruggen blijken nesten te zitten.

Niettemin behoren A van deze vestigingen in 1975 tot de zgn. grote kolo-

nies (dit zijn kolonies aan één gebouw met minstens 50 nesten, Philippona,

197Z)• De kleine schommelingen in het aantal nesten zijn normaal te noemen.

Kennelijk zijn de andere bruggen niet interessant genoeg als bouwplaats
voor een Hulszwaluwnest,

In hoeverre bouwmaterialen (vooral klei en leem) en voldoende voedsel

(kleine vliegende insecten) ontbreken is mij niet bekend.

Bekijken wij nu de overige gegevens dan zien wij dat er in al die jaren
veel kleine schommelingen zijn opgetreden, maar in 1975 ook enkele grotere,
De kleinere laten wij hier verder buiten beschouwing. Grote verschillen

zijn opgetreden bij vrij constante kolonies als gemaal "Wortman", Dijksma-

gazijn en gemaal "Lovink" en mogelijk ook de Lage Knarsluls. Over de oorza-

ken hiervan kan ik u helaas weinig zeggen.

TABEL 2 Huiszwaluwnesten Zuidelijk Flevoland

1975 1974. 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966

Bruggen:

Lage Vaart/Larserweg 31 34 56

Larser Vaart/keerkoeten- 3 2

weg

Larser Vaart/Zeebiesweg - -

Larser Vaart/Rietweg 2 8

Larser Vaart/Vleetweg - -

Hoge Vaart/Larserweg - -

Hoge Vaart/Knarweg - -

Hoge Vaart/Gooiseweg - -

Lage Dwarsvaart/Toren- - - 2

valkweg

Lage Dwarsvaart/Bulzerd- 53 73 36

weg

+

Subtotaal : 89 117 (94)

TOTAAL W 885

1975 197A 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966

Gemaal "Blocq van

Kuffeler"

70 69 62 5

Bruggen:

Nijkerkersluis + huisjes i 77 72

Hollandse Brug — —

Hoge Vaart/Spiekweg 60 52

Hoge.Vaart/Adelaarsweg - -

Hoge Vaart/lyiuiderweg
4-

- -

Subtotaal : 137 124.

Silo’s;

Silo "Hagevoort" — —

Silo "Hoge Vaart"

++ -

—

TOTAAL 207 193
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Vergelijkingen met kolonies elders in Nederland geeft misschien meer duide-

lijkheid, In het komende jaar (jnren) zal moeten blijken of do terugval ih

de genoemde kolonies zich weer kan herstellen. Duidelijk lijkt mij in ieder

geval wel dat 1974-, althans in het onderzochte gebied, een zeer goed Huis-

zwaluwen-broedseizoen moet zijn geweest.

Een mooi voorbeeld van een vestiging met een vast verzadigingspunt vind ik

het Dijksmagazijn, Grofweg handhaafde, tot 1975, het aantal nesten zich van-

af 1969 rond de 100 nesten. Mogelijk dat ook bij ée Lage en Hoge Knarsluis

het verzadigingspunt rond de nesten ligt, De terugval bij de Lage Knarsluis

zou dan te verklaren zijn, De kolonie bij het gemaal "de Blocq van Kuffeler"

lijkt zich te gaan handhaven op ca, 70 nesten.

Voor 1975 in de beide Flevolander, dus een totaal van 15 vestigingen met 805

nesten (1974.: 1078), waaronder 10 die als grote kolonie aangemerkt kunnen

worden, In deze laatste 10 kolonies bevonden zich 730 nesten. Dat is 91 %

van het totale aantal.

Bedenken wij tenslotte dat er in 1966 en 1967 in geheel Oostelijk Flevoland

respectievelijk 286 en 330 Hulszwaluwnesten geteld werden, dan is het duide-

lijk dat het aantal nesten zich in de belde nieuwe polders aardig heeft uit-

gebreid.

J. Harder
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Naschrift

Inmiddels verscheen "Het Vogeljaar", jaargang 24, no, 1 - 1976. Op de pa-

gina's 41 en 4-2 worden enkele korte mededelingen gedaan over de achter-

uitgang van de Huiszwaluw in 1975 in de volgende gebieden:

a, Zaanstreek ; van 34-3 nesten in 1974- naar 197 in 1975

b, Ouddorp ; van 67 nesten in 1974 naar 22 in 1975

c, Amsterdam-Osdorp : van 20 nesten in 1974 naar Bin 1975

d, Breda : van 390 nesten in 1974 naar 289 in 1975

Voegen wij hier de slechtere resultaten van 0, Flevoland aan toe, dan kan

voorzichtig geconcludeerd worden dat de soort landelijk gezien, in 1975,

achteruitgegaan is. Overigens blijkt uit deze enkele Vogeljaar-gegevens

ook dat het jaar 1974 in de Zaanstreek en Breda, net als in de Flevoland-

en, een zeer goed broedseizoen is geweest,

J.Ho


