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De oeverzwaluw, Riparia riparia L. in het Gooi 1976

Achteruitgang in het Gooi:

Kolonies in het Gooi:

Al geruime tijd is de kolonie bij de steenfabriek te Huizen de belang-

rijkste, Nadat de kolonie bij de Chemische Fabriek Naarden in 1974 voor

het laatst bezocht werd (40 paar) was de kolonie te Huizen zelfs de

enige kolonie in het Gooi van enige omvang. Wel was er een kleine kolo-

nie van 10 paar bij de Huizerhaven ontstaan.

1976:

Dit jaar broedden er op 3 plaatsen weer Oeverzwaluwen. Ten eerste de

kolonie bij de Steenfabriek met een populatie van 80-100 paar (idem 1975).
Ten tweede benutten + 40 paar het talud van de in aanbouw zijnde

Rijksweg 2/.

Er ontstonden hier 3 kleine kolonies waarvan de eerste met 10 nesten

gespaard kon worden. Bij de tweede kolonie verliep het echter minder

voorspoedigi juist op het moment dat de 20 paar eieren en jongen had-

den, werd het stukje opgespoten, dit in tegenstelling tot een met de

directie gemaakte afspraak.Eén nest hebben we kunnen uitgraven en de

jongen daarvan kunnen grootbrengen.
Als gevolg van de tweede kolonie groeide de derde uit tot 27 paar. Deze

kolonie bleef ongemoeid en de jongen konden rustig grootgebracht worden.

Nagegaan zal worden of het mogelyk is na de voltooiing van de Rijksweg

een permanent wandje te creëren.

In Naarden tenslotte nestelden ca. 30 paar bij restauratie-werkzaam-

heden aan de vestingwallen. Ook bier verliep alles voorspoedig.

Conclusie:

In totaal hebben in 1976 150-170 paar Oeverzwaluwen in het Gooi gebroed

hetgeen een kleine vooruitgang is t.o.v. 1975. Het is in ieder geval

duidelijk dat het mogelijk is de Oeverzwaluw iets van zijn snel verloren

terrein te laten terugwinnen met behulp van door ons georeerde nest-

gelegenheden.

Peter Dieperink en Victor Muller

Gelijk de algemene trend in ons land gaf de Oeverzwaluw in het Gooi

sinds 1960 en met name sinds 1970 een sterke achteruitgang te zien.

Ter illustratie: In Nederland broedden in 1970 16.150 paar en in 1973

nog maar 5.330 paar.

In het Gooi liep het aantal broedparen van 300-600 in 1970 terug tot

60-110 in 1973. Na dit absolute dieptepunt lijkt de stand zich nu iets

te herstellen.


