Een Ringmus zonder fobie voor Huszwaluwen.
Foto Tom van den Boomen

Ringmus kiest voor huiszwaluwkolonie
Al jaren volgen de Vogelwerkgroep en de Vereniging Behoud de Hekslootpolder de
stand van de Huiszwaluwen in respectievelijk Zuid-Kennemerland en de Hekslootpolder. Binnen dat kader tel ik al jaren de aantallen Huiszwaluwen in een deel van
Haarlem-Noord en Spaarndam.
Vanaf 2006 ontstond er een nieuwe kolonie Huiszwaluwen onder de dakrand van
een woningblok langs de Vondelweg in de bocht richting het Vogelhospitaal. De
kolonie ontwikkelde zich snel: van 17 nesten in 2006 en 36 in 2007 tot rond de 50
nesten in de afgelopen jaren.
Bij mijn rondgang dit jaar op 24 juli viel me op dat een mus zich ophield op een van
de poepplankjes onder 3 zwaluwnesten. Even later zag ik deze mus naar een van de
nesten vliegen en verdween erin. Ik liep erheen en zag tot mijn verbazing dat er een
Ringmus uitkwam en naar de Hekslootpolder vloog. In het kwartier daarop gebeurde er niets. Was het een eenmalige actie van een brutale Ringmus of had deze mus
net zijn partner afgelost? Ik besloot nog een keer terug te komen om te zien of de
Ringmussen zich er nog ophielden.
Op 8 augustus stond ik met verrekijker en fototoestel voor het nest. Het duurde niet
lang voor de Ringmussen verschenen en ze regelmatig naar en van het nest vlogen.
De geslachten van deze soort zijn precies gelijk maar het was duidelijk dat het hier
om een paar ging dat de jongen in het nest voerde. De twee kunstnesten die er
naast hingen werden bewoond door huiszwaluwen die ook af en aan vlogen bij het
voeren van hun jongen. De vogels leken zich niets van elkaar aan te trekken.
Het is voor zover ik weet de eerste keer dat er hier een Ringmus broedde in een
huiszwaluwennest. Een verrassende en grappige ervaring.
■ Tom van den Boomen
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