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Inventarisatie van de Gierzwaluw ( apus apus) in 1983

in de gemeente Bussum

Hans Fuchs

1.Inleiding

Hiervoor heeft de Vogelwerkgroep in 1971 al gewaarschuwd (Bos et al. 1971).

Doel van deze inventarisatie is om een beeld te krijgen van de gierzwaluwstand

in de Gemeente Bussum. Aan de hand van deze en oude gegevens kan een beeld van

het verloop van de gierzwaluwenstand worden verkregen. In dit artikel wordt vooral

ingegaan op de methode en de resultaten. In een apart verslag van de Vogelwerkgroep

zal vooral aandacht aan de bescherming van de Gierzwaluw worden besteed.

2.1 Het onderzoeksgebied.

De gehele bebouwde kom van de gemeente Bussum is geinventariseerd, dit wil dus zeg-

gen het gebied binnen de gemeentegrenzen (fig. 1).

De gemeente Bussum ligt in Atlasblok 25-588 26-51.

2.2. De methode en uitwerking van de gegevens.

Gedurende de periode van de tweede week van juni tot de tweede week van juli is

geïnventariseerd. Er is niet van tevoren geselecteerd op buurten "waar toch niets

zit" : alle buurten zijn even vaak en even intensief onderzocht. Alles is fietsend

gedaan, zonder gebruik van een verrekijker.

Tegen de avond uren is gezocht naar plaatsen waar Gierzwaluwen laag over de hui-

zen vliegen. Daar wordt dan gewacht tot er in-of uitvliegende vogels worden waar-

genomen, pas dan wordt er van uitgegaan dat ze er ook broeden, liet aantal rond-

vliegende vogels wordt geteld. Dit aantal, gedeeld door twee (eventueel afge-

rond naar boven) is het aantal broedparen. Dit wordt op een plattegrond van de

gemeente aangetekend. Worden er bij verschillende bezoeken op dezelfde plaats

verschillende aantallen Gierzwaluwen geteld, dan is in de uitwerking het hoogste

aantal paren verwerkt.

Worden er na 5-10 min. nog geen in-of uitvliegende vogels waargenomen,
dan wordt

het aantal rondvliegende vogels geteld en op de plattegrond aangetekend als mo-

gelijke broedvogels. Worden er bij latere bezoeken weer geen in-of uitvliegende

vogels waargenomen, dan zijn ze bij de uitwerking als niet broedend beschouwd

en niet verder meegctcld. Werden er bij latere inventarisaties wel in-of uitvlie-

gende vogels waargenomen, dan wordt bij de uitwerking het hoogste aantal

paar rondvliegende vogels dat op die plaats is waargenomen gebruikt.

Bij de uitwerking van de gegevens is de gemeente Bussum in zes gebieden ingedeeld.

Deze indeling komt vrijwel overeen metdie van de Avifauna van Bussum (Bos et al

1971). (zie fig. 1)

Steeds vaker valt te lezen over het verdwijnen van broedplaatsen van de Gier-

zwaluw door het slopen van woonkernen, renoveren van gebouwen of het afdichten

van muurnissen en kerkzolders (Alleyn et al. 1981, Keizer et al. 1980, Taapken &

Waaversveld, 1982 Teixeira, 1971, van der Weijden, 1974).

Op het ogenblik, wordt in de gemeente Bussum het z.g. "Centrumplan uitgevoerd

waarbij veel oude gebouwen worden gesloopt. Het is zeker dat hierbij vele tien-

tallen broedplaatsen verloren zijn gegaan terwijl de nieuwbouw geen enkele ver-

vangende broedgelegenheid biedt.



3. Resultaten (zie tabel 1)

Uiteindelijk is op 17 avonden geinventariseerd en zijn alle straten in de gemeente

Bussum tenminste twee maal, maar meestal drie maal bezocht. Er zijn 42 kolonies

met totaal 276 broedparen vastgesteld. Vooral in de Nieuwe Wijken (24%), Bredius-

kwartier (25%) en het Centrum (26%) broeden veel Gierzwaluwen.

In 1970 (Avifauna van Bussum, Bos et al, 1971) is de Gierzwaluw al eens geïn-
ventariseerd (zie tabel 1). Toen is het aantal vliegende Gierzwaluwen vanaf de

Vituskerk geteld. Dr. Ploeger (1979) heeft langs een trajekt van 2 km lengte
(zie fig. 1) ongeveer 245 vliegende Gierzwaluwen geteld.

Het is bekend dat Gierzwaluwen die boven een bepaald gebied vliegen daar niet per

sé ook broeden (Lack 1973, Vogelwerkgroep Grote Rivieren, 1980). Wat betreft

de ligging van de broedplaatsen zijn de dit jaar verzamelde gegevens dan ook veel

betrouwbaarder dan die uit de Avifauna van Bussum. De grote verschillen in aan-

tallen broedvogels in bijv. het Spieghel en het Laegieskamp zi jn volgens mij
eerder te verklaren door verschillen in inventarisatiemethodes dan in verandering
in broedgedrag (zie tabel 1). Het is dan ook niet zinvol om verschillen in ver-

spreiding van de Gierzwaluw in 1970, 1976 en 1983 te vergelijken. Anders is dat

1. Het Laegieskamp gebied ten westen van de spoorlijn en ten noorden van de
Nieuwe ’s-Gravelandseweg.

2. Het Spieghel : gebied ten westen van de spoorlijn en ten zuiden van de

’s-Cravelandseweg.
3. Nieuwe wijken : gebied ten oosten van de spoorlijn en ten zuiden van de

Ceintaurbaan.

A. Ooster en : gebied tussen Huizerweg, de Prinsenstraat, Brinklaan en

Wester Engh Ceintuurbaan.
5. Brediuskwartaar gebied ten oosten van de landstraal en ten noorden van de

Huizerweg.
6. Centrum : het resterende gebied.

--------------- :inventansatieroute van Ploeger, 1979.
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met de totaalaantallen uit de Avifauna van Bussum (Bos et al. 1971). In 1983

zijn ongeveer 50 paar minder Gierzwaluwen waargenomen dan in 1970. Dit is een

afname van ruim 16% t.o.v. 1970. Er is dus wel sprake van een duidelijke afname

van het aantal broedparen. Dit zal vooral te wijten zijn aan het verdwijnen van

geschikte broedplaatsen. Met deze gegevens zal bij de gemeente Bussum worden ge-
pleit voor het beschermen van bestaande en het scheppen van nieuwe broedplaatsen

4. Samenvatting

In 1983 is de Gierzwaluw (Apus apus) in de gemeente Bussum (Atlasblok 25-588

26-51) geïnventariseerd. Er zijn 42 kolonies met totaal 276 broedparen gevonden.

Vegelijking met een inventarisatie uit 1970 wijst op een achteruitgang van de

Gierzwaluwstand van 50 paar (ruim 16%) t.o.v. 1970.
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Nawoord

In 1985 wordt een inventarisatie van de Gierzwaluw in het gehele VWG-werkgebied

georganiseerd. Deze gegevens worden in do Avifauna van het Gooi verwerkt. Verder

zullen deze gegevens veel nuttige informatie geven voor de bescherming van deze

broedvogel.
Iedere hulp en geinterresseerde is welkom.

Hans Fuchs

Frans Halsstraat 39 III
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tabel 1tabel 1 Inventarisatie 1983 Avifauna (1970)

aantal aantal % van het aantal & van het

Wiik kolonies broedpaar totaal broedpaar totaal

Laegieskamp 5 31 11% — _

Spieghel 6 38 14% 130 40%

Nieuwe wijken 11 66 24% 34 10%

Ooster+Wester engh -
- - 21 6%

Bredius kwartier 9 69 25% 67 20%

Centrum 11 72 26% 78 24%

TOTAAL 42 276 330


