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DE HUISZWALUWTÈLLING IN DE REGIO AMSTERDAM IN 1982 KEES HAZEVOET 

In 1982 werden voor de tweede.maal huiszwaluwnesten geteld in de regio Amsterdam, 
Acht leden van de VWG Amsterdam brachten tesamen de· telling wederom tot een goed· 
resultaat, Een uitgebreid verslag over de telling 1981 vindt u in De Gierzwaluw 
19 (1981} nr. 4. 

Vergelijking van de resultaten van 1982 met die van het voorgaande jaar levert 
de volgende gezichtspunten op. Hoewel er op enkele plaatsen een lichte vooruitgang 
werd gekonstateerd was er over het algemeen sprake van achteruitgang. Dit hoeft 
echter niet te betekenen dat de soort als broedvogel in onze regio achteruitgaat, 
voor dergelijke konklusies is twee jaar onderzoek te kort. Bovendien is bekend 
dat de Huiszwaluw aan sterke populatieschommelingen onderhevig kan zijn. 
Het lijkt erop dat het weer in de periode dat de nesten worden gebouwd en in de 
tijd daaraan vooraf gaand minstens net zo belangrijk zijn voor het welslagen van 
huiszwaluwvestigingen als het weer tijdens de broedtijd zelf. Droogte kan er de 
oorzaak van zijn dat nestmateriaal dat anders dat anders wel gebruikt kan worden 
ongeschikt raakt. Zo vertelden bewoners van boerderijen in de Verenigde Binnen
polder, waar in 1981 23 nesten geteld werden en in 1982 maar 13, dat de vogels 
langdurig hadden geprobeerd om met de te droge modder nesten te bouwen, maar dat 
deze steeds weer naar beneden vielen. 

Met de vestigingen in ~adhoevedorp en omgeving blijft het voor de wind gaan. 
De Huiszwaluw vindt hier kennelijk erg gunstige omstandigheden, zodat deze groot
ste vestiging van 101 tot 132 nesten groeide. 
De vooruitgang van de kolonies van Holysloot & Blijkmeer wordt veroorzaakt door
dat in 1982 een gr.ote vestiging aan een boerderij ( 33 nesten) geteld kon worden, 
hetgeen in 1981 vanwege ernstige waakhonden niet mogelijk was. Of hier dus werke
lijk sprake is van vooruitgang is dus maar de vraag. 
Door een misverstand werd Landelijk West niet geteld, maar wel werd gekonstateerd 
dat op enkele plaatsen waar in 1981 wel Huiszwaluwen broedden in 1982 geen nesten 
aanwezig waren. 

Huis2.wah,w jov. 



De Gierzwaluw 21 (1983), nr. 1 

TABEL - AANTAL GETELDE HUISZWALUWNESTEN. PER PLAATS/GEBIED 

Plaats/gebied 

Zuiderw.oude 
Uitdam 
Holysloot & Blijkmeer 
Ransdorp 
Zunderdorp 
Durgerdam 
Schellingwoude 
Nieuwendam 
Tuindorp Oostzaan 
Havens Oost 
Spaarndammerbuurt 
Westeli jke Tuinsteden 
Halfweg 
Houtrakpolder, Inlaagpolder & 

Vereni gde Binnenpolder 
Landelijk West & Sl oten 
Badhoevedorp & omgeving 
Oude Meer 
Amste lveen 
Amsteldijk & Ouderkerk 
Duivendrecht 
Diemen & omgeving 

Totaal 

1981 

7 
20 
42 

3 
9 

71 
3 

43 
ng 
12 

8 
31 
6 

32 
11 

101 
15 

3 
39 

4 
38 

498 

1982 

9 
20 
74 
5 
3 

48 
11 
25 
9 
5 
6 

24 
6 

16 
ng 

132 
9 
8 

42 
1 

47 

460 
--2------------------------2•=-

ng niet geteld · 

Natuurlijk -is het de bedoeling dat ook in 1983 de Huiszwaluwen in onze regio 
weer geteld worden , Naarmate het onderzoek zich over meer jaren uitstrekt zul l en 
de resultaten interessanter worden en ons meer vertellen over de biologie van de 
Huiszwaluw, Ik hoop dan ook van ganser harte dat alle tellers van de vorige jaren 
ook dit jaar weer meedoen, maar ook nieuwe krachten zijn zeer wel kom ! 

De tellers in 1982 waren: Joop Andriesse , Bert-Jan Bol, Guus van Duin, Henk 
Klurnper, Hans Verhoeven, Fred Vogelzang, Willem v.d. Waal, Jan Winter & KH. 
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