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Oeverzwaluw-inventarisatie 1988

Waren er in de jaren zestig nog zo'n 25000 broedparen, thans is dit aantal

in 1986 geslonken tot ca. 4000 broedparen in ca. 175 kolonies en ca. 6000

broedparen in ca. 230 kolonies in 1987. In hoeverre deze toeneming van 50% een

blijvende tendens is, is nog zeer de vraag. Er zijn vele factoren die de populatie-

grootte bepalen. Het is waarschijnlijk dat dit niet uitsluitend te maken heeft

met het steeds meer verdwijnen van geschikte broedbiotopen, maar dat ook de

overlevingskansen in de overwinteringsgebieden een zeer belangrijke rol spelen.

Aangezien er in de overwinteringsgebieden in de Sahelzóne in Afrika in het

zomerseizoen van 1987 minder regen is gevallen dan volgens het jaargemiddelde
van de afgelopen 30 jaar normaal was, is de verwachting dat in 1988 de 0EVER-

ZWALUW opnieuw in aantal zal afnemen.

Wij achten het dan ook van het grootste belang om evenals in 1986 en 1987, ook

in 1988 de broedpopulatie van de OEVERZWALUW zo nauwkeurig raogelyk te tellen

c.q. te inventariseren.

Ook in ons werkgebied hebben wij nog enkele tellers dringend nodig.

Gegadigden gelieven zich te melden bij:
Mevr. J.D.N.Westeneng Postbus 114, 1261 HA Blaricum. Tel.;02153-12496.

Van enkele leden ontvingen wij een welkome aanvulling van onze bibliotheek,

t.w.:

De Heer J.Frencken schonk ons van het tijdschrift ARDEA de gebonden jaargangen

34 t/m 39 en de jaargangen 46 t/m 53, alsmede van LIM0SA de gebonden jaargangen

nrs 30 t/m 43;

Van Mevr. C.Rosier kregen we van het tijdschrift NATURA de jaargangen

1982 t/m 1986;

en de Heer F.Kok had voor ons van het VOGELJAAR alle jaargangen van 1959

t/m 1976.

Alle drie onze hartelijke dank en voor de geïnteresseerden ligt alles beschik-

baar op onze werkavonden, hetzij alleen maar om in te kijken of indien gewenst

ter uitlening.

Het Rijksinstituut voor Natuurbeheer in Leersum verzocht ons, de hierna

volgende oproep in De Korhaan te plaatsen:

Gaarne willen wij Uw aandacht vragen voor het volgende:
In de afgelopen 25 jaar is met tussenpozen van soms enkele jaren onderzoek

gedaan naar de populatiegrootte van de OEVERZWALUW als broedvogel in Nederland.

Het blijkt nu, dat met enkele ups en downs de OEVERZWALUW als broedvogel in

Nederland zeer sterk in aantal is achteruitgegaan.


