Bedreigingen

N AT U U R I N E N O M W E S T Z A A N - F R E D E E R E N B E R G

Huiszwaluw leeft graag dicht
bij de mens
Sinds april zijn de huiszwaluwen gelukkig weer in het land. Ze kondigen, als een Middeleeuwse heraut, de aankomende zomer aan. Ik
geniet intens als ik ze weer door de lucht zie scheren. Huiszwaluwen
zijn superkleine vogeltjes die razend goed kunnen manoeuvreren.

De huiszwaluw (Delichon urbicum)
zie je in ons gebied wat minder dan
de boerenzwaluw of de wat grotere
en nog behendigere gierzwaluw.
Ze hebben een kort gevorkte staart,
hierdoor kunnen ze sterk manoeuvreren. Het zijn echte luchtacrobaten. De
huiszwaluw is een middelgrote zwaluw en bereikt een lichaamslengte
van 13,5 tot 15 centimeter. Volwassen
vogels wegen ongeveer 18 gram en
hebben een vleugelspanwijdte van
26 tot 29 centimeter. De bovenzijde
van het verendek is glanzend donkerblauwzwart met een melkwitte
stuitvlek. De onderzijde is helder wit
met inbegrip van kin en keel. Het zijn
kolonievogels: ze leven en broeden
in groepen. Op mooie zomerdagen
zoals nu horen we hun heldere roep
‘prrrit, prrrit’. Een heerlijk gekwetter.

Rotsbewoner
Van nature is de huiszwaluw een rotsbewoner. Maar bij gebrek aan rotsen
voldoen gebouwen uitstekend. Verrassend genoeg overwinteren ze in
het tropisch regenwoud. Niet op de
Afrikaanse savanne, zoals men lang
vermoedde. Onderzoek met zender-

tjes heeft deze kennis bevestigd. In
een andere studie ontdekte onderzoeker Theunis dat de snelle langeafstandsvliegers niet gecharmeerd
zijn van keurige Vinex-woningen.
Ze zoeken liever een oud nest op in
een wat rommelige omgeving met
veel insecten. Van voorgefabriceerde
komwoninkjes uit de dierenwinkels
zijn ze niet zo gecharmeerd.

Huiszwaluwen zijn sociale vogels. Zij
zitten graag dicht bij elkaar op een
draad te kwetteren, te poetsen. Zo
zag ik tijdens ons bezoek met de Historische Vereniging aan het Zuiderzeemuseum groepjes huiszwaluwen

Huiszwaluw in vlucht. Foto: Kees de Jager,
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op de ouderwetse stroomkabels zitten, zoals wij ze nog jaren geleden in
de Middel hadden. Na het uitvliegen
zitten de jongen vaak op een draad,
waslijn, tak of richel om voedsel te
bedelen. Jongen uit het eerste nest
helpen vaak mee met het grootbrengen van de volgende broedsels. Help
de zwaluw de zomer door, zou ik zeggen. Geef onderdak!

Dicht bij de mens
De huiszwaluw houdt ervan dicht
bij de mens te leven. Ze zijn minder
schuw dan de meeste andere vogels.
Je kunt ze vaak vinden onder een
afdakje of dakrand van een huis of
boerderij, het liefst op het noorden of
oosten. Het voedsel van de huiszwaluw bestaat voornamelijk uit muggen
en vliegjes, die hij in de vlucht vangt.
Hij maakt lange glijvluchten en spaart
zo meer energie dan de meeste
andere insectenetende vogels. Het
is een behendige vlieger en is zelfs
in staat om tijdens de vlucht water
op te scheppen. Minder gunstig is
dat er minder vee in de weiden staat.
Daardoor is er minder dierlijk voedsel,
zoals vliegjes, muggen en emelten.

Naar de schapen
Dinsdag 16 mei zijn wij met
onze peuters naar de schapen
van Meneer Sman geweest.
‘O wat waren onze peuters zenuwachtig. Sommige peuters hadden bijna niet geslapen van de
zenuwen. Andere vroegen zich af
of zij ooit hun vader en moeder
nog zouden zien. Maar gelukkig is
dat allemaal goed gekomen. Met
20 peuters in een stint van Babino,
de moeders, oma’s en een opa op
de ﬁets erachteraan, zijn we naar
de schaapjes gereden. Alleen dat
was al grote pret, gillend van plezier

Huiszwaluwen zijn net als boerenzwaluwen ervaren metselaars. Het
mannetje draagt kleine balletjes
modder aan waarmee het vrouwtje
laagje voor laagje het nest metselt.
De binnenzijde wordt afgewerkt met
grasjes, pluisjes en veertjes. Er zijn
voor de huiszwaluw steeds minder
modderpoelen te vinden voor de
nestbouw. Een natuurlijke vijand is
de ons ook geliefde huismus (Passer
domesticus). Wanneer huiszwaluwen
hun nest bouwen worden ze regelmatig door de huismus verjaagd, waarna
hun nest wordt ingenomen. Vanaf de
jaren 70 daalde het aantal broedparen volgens vogelkenner Martin Roos
stevig. Nu stabiliseert het aantal zich.
De status blijft echter ‘gevoelig’ op de
Rode Lijst van de Vogelbescherming.

Peuters in de stint op weg naar de schapen.

zaten zij in de stint. Bij de schapen
konden ze zien hoe het potlam zijn
ﬂes kreeg en de andere schapen hun
biks opaten. Ook mochten ze nog

Modder verzamelen voor het nest. Foto: Joke Stuurman, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.

even een lammetje aaien. Daarna
bloemen plukken in het grasveld en
ook nog picknicken. Ja, het was reuze
gezellig, ze hebben genoten.
Na een uurtje zijn we weer terug
gereden naar de peuteropvang, waar
de volgende dag weer een verrassing
stond te wachten. De mevrouw van
de Bieb voor de Zaanstreek kwam
weer voorlezen. Omdat wij het in
de groep over de boerderij hadden,
heeft zij het boek ‘Bommes schiet te
hulp’ voorgelezen. Zij had haar vertelkastje met prachtige platen weer mee
en las het verhaal boeiend voor. Bijna
een half uur hebben onze peuters zitten luisteren, nou zitten… Zo af en
toe moesten ze de bewegingen in het

verhaal meedoen. Ja, het was weer
leuk! En gelukkig komt zij in juni nog
een keer bij ons langs.
Namens deze weg wil ik meneer
Sman nogmaals bedanken voor
zijn gastvrijheid. Ook wil ik u laten
weten dat de Bieb voor de Zaanstreek op zoek is naar vrijwilligers
voor de Biebbus. Mocht u interesse
hebben of meer informatie willen,
dan kunt u contact opnemen met
emmy.moring@agora.nu.

Babino Peuteropvang Westzaan,
Monique van Westrop
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