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Inleiding 

Al vanaf 2009 doet Menork onderzoek bij de Boerenzwaluw.  

Met de boerenzwaluw gaat het niet goed. Het is daarom goed dat wetenschappers de vinger 

aan de pols houden en tijdig signalen afgeven wat er waarom moet gebeuren om deze 

fascinerende vogelsoort in elk dorp en stad te behouden.  

Internationaal vindt er relatief veel onderzoek plaats bij de boerenzwaluw. Via de website 

www.boerenzwaluw.nl van Bennie van den Brink is veel te lezen over nationaal en 

internationaal onderzoek. 

Tussen 2009 en 2013 werden er door Menork op gemiddeld 10 locaties een paar duizend 

boerenzwaluwen nieuw geringd. Door jaarlijks op dezelfde plekken broedvogels te vangen en de 

jongen zoveel mogelijk in de nesten te ringen, werden gegevens verzameld over de jaarlijkse 

overleving en de reproductie. Ook werd inzicht verkregen in dispersie van broedvogels en hun 

jongen. Ingaande 2014 werd het onderzoek teruggebracht naar zes locaties. De doelstelling 

werd daarbij aangepast, namelijk meer informatie over paarvorming en nestprestaties. 

Afgelopen jaar is de focus daar nog meer op komen te liggen met als gevolg dat er nu nog op 

vier locaties (meer gericht) onderzoek plaatsvond.  

 

Inhoud en impact onderzoek 

Jaarlijks worden broedvogels en hun jongen op een beperkt aantal onderzoeklocaties gevolgd. 

De vogels worden voorzien van een ringetje van het Vogeltrekstation met daarop steeds een 

unieke code. Door vogels jaarlijks (terug) te vangen kan worden vastgesteld of de vogel nog in 

leven is. Ook worden alle nestjongen in het nest tijdens de groeifase tussen 7 en 15 dagen van 

een ring voorzien. Locaties waar broedvogels relatief gemakkelijk kunnen worden gevangen en 

nesten goed bereikbaar zijn, verdienen de voorkeur binnen het project.  

 

Bij het ringen worden enkele biometrische gegevens genoteerd, zoals de lengte van de vleugel, 

de lengte van de staartpennen en het gewicht. Deze gegevens kunnen van belang zijn wanneer 

er een analyse wordt gemaakt van de jaarlijkse overleving. Ook zeggen ze iets over de conditie 

van de broedvogels. Bij nestjongen kan aan de hand van biometrische gegevens de exacte 

leeftijd in dagen worden vastgesteld. 

Sommige vogels kunnen opvallende kleedkenmerken vertonen, bijvoorbeeld ze missen een 

staartpen of ze zijn bezig met de rui van één of meer slagpennen. Ook dit soort gegevens 

worden geregistreerd alvorens de vogel geringd wordt losgelaten. Het vangen gebeurt met 

veilige en veel uitgeteste vangmiddelen. De acties gericht op het bemachtigen van broedvogels 

duren, afhankelijk van het aantal vogels en de weersomstandigheden, nooit langer dan twee 

uur. Bovendien beperken ze zich tot twee keer per broedseizoen. Bij dit type onderzoek, dat al 

vele jaren wordt gedaan, is nog nooit vastgesteld dat er zwaluwen het nest verlaten door het 

vangen en ringen. Uiteraard is dat ook voor Menork een absolute randvoorwaarde. 

 

In 2016 is het onderzoek verder toegespitst op individuele nestprestaties. Hiertoe werden 

vogels individueel gemarkeerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de ‘streepjescode’ methode die 

onze stagiair Niels de Haan in 2014 testte en een aantal werd door middel van kleurringetje(s) 

aan een van de pootjes gemerkt.  

Met behulp van ‘gopro’ cameraatjes werden de nesten gedurende twee uur gefilmd.  

Aan de hand van een analyse van de filmbeelden werden van een aantal nesten de ouder(s) 

individueel herkend. Ondanks het feit dat nog niet alle filmbeelden grondig zijn geanalyseerd en 

er ook een aantal o.a. vanwege wat beginnersfoutjes mogelijk niet herkend gaat worden, kan 

nu al gesteld worden dat de nieuwe methode onthullende resultaten laat zien.  

Met dit verslag worden de ondernomen activiteiten en de verzamelde gegevens van afgelopen 

jaar op een rij gezet en wagen we ons hier en daar aan een voorzichtige conclusie.  

Een uitgebreide analyse van het verzamelde materiaal kan pas na verloop van tijd worden 

gedaan en vergt bovendien meer rekenwerk en vanzelfsprekend ook een gedegen en 

wetenschappelijk verantwoorde aanpak.    
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Deelnemende boerderijen 

 

Tabel 1  Omschrijving van de in 2016 betrokken locaties 

Locatie Omschrijving (bereikbaarheid nesten, gemiddeld aantal broedparen 
en vangbaarheid broedvogels 
 

1. Hegedyk 8 
Langezwaag 
 
(B. de Vries) 

Diverse opstallen. Verspreid zit hier en daar een broedpaar in paarden-
stallen. Nesten (pullen) over het algemeen goed bereikbaar. Broedvogels 
laten zich er tamelijk moeilijk vangen. 
 

2.  Lang’ Ein 5 
Langezwaag 
 

(S. vd. Wal) 

Jaarlijks broeden er rond de 10 paar in een geitenstal. Deze stal heeft één 
opening en de nesten zitten mooi laag tegen de balken. Betrokkene telt zelf 
de zwaluwen en noteert elk jaar aankomstdata. Zowel de adulte vogels als 

de pullen zijn hier uitstekend te vangen. 

3. Lang’ Ein 6             

Langezwaag  
 
(G.R. Fekken) 

Jaarlijks broeden er 5 tot 8 paar in een geitenstal. Deze stal heeft één 

opening en de nesten zitten mooi laag tegen de balken. Zowel de adulte 
vogels als de pullen zijn hier uitstekend te vangen.  
 

13. Bûtewei 55 
Hemrik 
 

(T. Algra) 

Een extensief boerenbedrijf met circa 25 melkkoeien. Er broeden al vele 
jaren rond de 12-15 paar in de stal. De nesten zijn goed bereikbaar om de 
jongen te ringen. Ook de oudervogels zijn goed te vangen dankzij 

afsluitbare ventilatieluiken.   

 

Ligging van de zes deelnemende locaties 2016 (luchtfoto google earth) 
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De locaties 1-3 liggen op ca. 6 kilometer ten noordoosten van Heerenveen. Locatie 13 ligt op 

ca. 8 km noordoostelijker dichterbij Drachten dan bij Heerenveen.  

Op de locaties 2, 3 en 13 zijn broedvogels in principe goed te vangen dankzij afsluitbare 

ruimten en (met mistnetten) goed bereikbare openingen. Ook de nesten zijn goed bereikbaar 

zodat er, zonder al te veel praktische inspanning, nestkaarten kunnen worden bijgehouden. Op 

locatie 1 zijn daarom alleen steekproefsgewijs nestjongen geringd. 

 

 

Weersomstandigheden (bron KNMI) 

 

Lente (maart-mei) 

Na de op één na zachtste winter in ruim drie eeuwen ging de lente juist koud van start. Maart 

had een gemiddelde temperatuur van 5,4 °C tegen 6,2 °C normaal. 

Een groot deel van maart werd met een noordelijke stroming vrij koude lucht aangevoerd. De 

eerste helft van april lag de temperatuur echter meestal wel boven normaal. In de tweede helft 

van april overheersten noordelijke stromingen en was het koel. 

Mei was een zeer warme maand met een gemiddelde temperatuur van 14,5 °C tegen 13,1 °C 

normaal. Daarbij werden zeer warme tijdvakken afgewisseld door uitermate koele dagen. De 

eerste helft van de maand was zonovergoten met op een aantal dagen regionaal zomerse 

maxima van 25,0 °C of hoger. Ook aan het einde van mei kwamen enkele zomerse dagen voor.  

Met gemiddeld over het land 165 mm regen week de hoeveelheid neerslag niet veel af van het 

langjarige gemiddelde van 172 mm. Van de afzonderlijke maanden was maart aan de droge 

kant met 54 mm tegen 68 mm normaal.  April was een natte maand met landelijk 

gemiddeld  62 mm tegen een langjarig gemiddelde van 44 mm. In mei viel er landelijk 

gemiddeld 54 mm tegen 61 mm normaal. Opvallend was dat er ver in april nog af en toe 

sneeuw viel. In de vroege ochtend van 26 april  lag er in het noordoosten hier en daar een paar 

cm sneeuw. Eind mei brachten buien lokaal grote sommen regen.  

Op de 22e viel in het midden van het land 30 tot ruim 50 mm. De lente was zonnig met 

gemiddelde over het land 575 zonuren tegen 517 uren normaal.  

 

Zomer (juni-augustus) 

Alle drie de afzonderlijke zomermaanden waren warmer dan normaal. De hoge gemiddelde 

temperatuur werd vooral veroorzaakt door de nachten die vaak warmer dan normaal verliepen. 

Overdag was de positieve afwijking ten opzichte van de normale waarde veel minder groot en 

lange tijd bleef het aantal warme, zomerse en tropische dagen achter bij het langjarige 

gemiddelde. Door het uitzonderlijk warme weer aan het einde van augustus zijn de aantallen 

nog opgelopen. Gemiddeld over het land week de hoeveelheid neerslag met 234 mm maar 

weinig af van het langjarige gemiddelde van 225 mm. Echter, door het vaak buiige karakter van 

de neerslag waren de regionale verschillen in de hoeveelheid neerslag zeer groot. 

Met name in de kustprovincies was de zomer her en der juist droog. Op een aantal stations viel 

minder dan 150 mm regen. 

In juni was er op zeven dagen sprake van grote neerslagsommen met vooral in het zuidoosten 

van het land veel overlast en schade tot gevolg. Meest in het oog springend was de hagel in de 

avond van 23 juni die enorme schade veroorzaakte. Lokaal zijn stenen gevallen met een 

doorsnede van 7-10 centimeter. 

Gemiddeld over het land scheen de zon 627 uren tegen een langjarig gemiddelde van 608 uren. 

Juni was een sombere maand met 163 zonuren tegen 201 normaal. Juli was met 223 uur tegen 

211 normaal aan de zonnige kant. Augustus was met 240 zonuren tegen 195 uren normaal de 

zonnigste zomermaand. Er waren deze zomer forse regionale verschillen. In de kustgebieden 

was de zomer zonniger dan normaal.  
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Overzicht van geringde vogels in 2016 

Op de 4 locaties werden er in totaal dit jaar 381 boerenzwaluwen gevangen en geringd weer 

losgelaten.  In tabel 2 staan de totalen opgesomd.  

 

Tabel 2  Totaal gevangen boerenzwaluwen op 4 locaties   

Locatie 1 2 3 13 Totaal 

 

Broed- 

vogels1 
- 18 9 7 34 

Eerste- 

jaars 
- – –  - 

Jongen 

( )* 

57 

(15) 

128 

(29) 

56 

(14) 

69 

(15) 

310 

(73) 

Totaal 

Terug2 
- 21 7 9 37 

Broed- 

vogels3 
- 39 16 16 71 

Totaal 57 167 72 85 381 
* tussen haakjes het aantal nesten waaruit de jongen afkomstig zijn.    
1 totaal nieuw geringde/aangetroffen broedvogels,   
2 teruggevangen broedvogels uit voorgaande jaren (2009-2014),  
3 totaal gevangen broedvogels 

 

Overlevingscijfers 

Een van de doelstellingen van het onderzoek is het meten van jaarlijkse overleving in relatie tot 

de plaatstrouw van broedvogels. Van broedvogels is namelijk bekend dat ze van jaar op jaar 

hetzelfde plekje prevaleren. Met dat gegeven staat min of meer vast dat geringde vogels uit 

voorafgaande jaren niet meer leven wanneer ze niet opnieuw op de broedplekken worden 

waargenomen. Uiteraard moet hierbij rekening worden gehouden met de pakkans. Daarnaast is 

er een kleine kans dat broedvogels zich, op kleine afstand, kunnen verplaatsen. Dat laatste 

fenomeen is vooral meetbaar wanneer er, zoals in Langezwaag op de locaties 2 en 3, in elkaars 

nabijheid onderzoek wordt verricht. Bijkomend voordeel op beide burenlocaties in Langezwaag 

is dat zowel de broedvogels als de jongen allen relatief gemakkelijk gepakt kunnen worden. 

In 2016 werden alleen broedvogels (terug)gevangen op de locaties 2,3 en 13. 

 

Gemeten overleving broedvogels 

Alvorens uit te rekenen welk percentage jaarlijks op de drie locaties wordt teruggezien van de 

in het voorafgaand jaar aanwezige broedvogels, is het van belang te weten hoe het verloop is 

geweest van het aantal getelde broedvogels. De onderstaande figuur laat zien hoeveel 

(potentiële) broedvogels er op de diverse locaties werden gevangen.  
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Bij de berekening van het percentage terugvangsten, moet er gekozen worden voor een 

bepaalde (uniforme) systematiek. Bij de berekening in het kader van dit project wordt als basis 

van het aantal potentieel terug te vangen broedvogels uitgegaan van het aantal nieuw 

geringde- vermeerderd met het aantal in dat jaar teruggevangen broedvogels uit voorafgaande 

jaren. Er wordt dus als het ware van uitgegaan dat vogels die in 2009-2014 werden geringd en 

in 2015 niet meer werden gevangen al definitief van het toneel zijn verdwenen.  

 
Tabel 3 Terugmelding van broedvogels

Nieuw Terug Terug Terug Terug Terug Terug Totaal Terug Terug

geringd 2010 2011 2012 2013 2014 2015 broedv broedv 2016

2009 % % % % % % 2015 2016 M V %

2 15 47 44 30 35 56 41 33 18 9 9 55

3 21 33 67 25 40 60 15 19 8 5 3 42

13 - - - 33 50 38 43 12 9 4 5 75

64 35 18 17 55

LOC
geslacht

                                                                 Totaal :  
 

Een relatief hoog terugmeldingspercentage. Zeker op locatie 13 waar vorig jaar maar 12 

broedvogels werden aangetroffen waarvan er nu 9 werden terug gevangen. Opmerkelijk temeer 

omdat er juist op deze locatie geen sprake is van een (nagenoeg) honderd procent score bij het 

vangen van broedvogels. Juist dit jaar viel het op dat er diverse (potentiële) broedvogels de 

nacht doorbrachten buiten de stal door bij ons komst rond de stal te vliegen.. 

 

Op basis van voormelde aanname kan worden geconstateerd dat van de totaal 64 (potentiële) 

broedvogels in 2015 aanwezig op de drie locaties, er dit jaar liefst 35 (55 procent) werden terug 

gevangen. Dat aantal is ver boven gemiddeld (ondertussen ruim 40 procent). 

Het aantal terug gevangen vogels met ringen van vorig jaar lag zelfs nog wat hoger omdat er 

op locatie 02 ook nog drie nestjongen uit 2015 opdoken waar onder een van locatie 01. 

 

In de meeste jaren wordt er twee keer per seizoen op de locaties gepoogd oudervogels te 

vangen. Op de locaties 2 en 3 is dan voor bijna 100 procent trefzeker, locatie 13 ligt dat 

percentage lager omdat gebleken is dat broedvogels daar qua overnachting klaarblijkelijk 

minder aan de stal gebonden zijn. 

Het is van belang om bij de analyses over meerdere jaren na te gaan in hoeverre uitval van 

broedvogels te maken kan hebben met mogelijke dispersie (verplaatsing naar andere 

broedplekken) tijdens het broedseizoen. Dit kan onder andere door te checken in hoeverre 

broedvogels die bij de tweede vangsessie (tijdens de vervolglegsel(s)) nog steeds in de stal 

present zijn. Met de diepgang bij dit onderzoek waarbij individuele nestprestaties en 

partnertrouw ook worden bestudeerd, kunnen deze gegevens bovendien worden vergeleken 

met de aanwezigheid bij nesten en het gedrag van eventuele partners na vertrek. 

 

tabel 4 Presentie broedvogels loc 02 - 03 - 13 

Locatie status sessie-1 sessie-2 uitval 

2 brv-2015 18 14 -5 +1 

 pul-2015 3 3 0 

 nieuw-1 13 12 -1 

 nieuw-2  5 5 

3 brv-2015 8 7 -1 

 nieuw-1 6 3 -3 

 nieuw-2  3 3 

13 brv-2015 9 6 -3 

 nieuw-1 5 5 0 

 nieuw-2  2 2 
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Tabel 4 omvat de presentielijst van de gevangen individuen in 2016 op de drie locaties. Bij 

analyses over meerdere jaren is van belang te weten in hoeverre vogels bij uitval in de tweede 

vangsessie in opvolgende jaren ook absent zijn. In het andere geval kan er aldus sprake zijn 

van dispersie tijdens de broedcyclus en dus geen uitval vanwege sterfte.  

Saillant is de vangst van een vrouwtje boerenzwaluw op locatie 2 (eerste sessie). Dit vrouwtje 

heeft daar een nest met 4 pulli succesvol uitgebroed en ook de jongen zijn op 21 juni alle vier 

ogenschijnlijk gezond uitgevlogen. Toch verliet dit vrouwtje locatie 02 om op locatie 03 (met 

een andere nestpartner) een nest met drie eieren uit te broeden en ook deze drie pulli hebben 

op 20 augustus het nest vlieg-klaar verlaten. Waar treffen wij haar aan in 2017..? 

Opmerkelijk is dat broedvogels of pullen uit voorgaande jaren vrijwel altijd meteen opduiken bij 

de eerste vangsessie. Het gebeurt (bij 100 procent score) zelden dat een tweede vangsessie 

een broedvogel uit voorgaande jaren wordt gevangen welke niet bij de eerste sessie present 

was. Omgekeerd gebeurde dit evenwel acht keer op de drie locaties. Een analyse over alle jaren 

zal moete uitwijzen in hoeverre deze getallen duiden op dispersie en/of uitval door sterfte.  

Van één vrouwelijke broedvogel is dit jaar in elk geval vast komen te staan dat die tijdens de 

broedcyclus verkaste naar een andere broedkolonie op 200 meter afstand.  

 

Gemeten overleving en geboorteplaats-trouw van nestjongen 

Van pullen is bekend dat deze niet of nauwelijks gehecht zijn aan de geboorteplek. Maar ook 

dat de overleving veel kleiner is. Een vogel die de lange reis naar Afrika eenmaal heeft gemaakt 

en de omstandigheden daar kent, heeft het jaar daarop, naar aangenomen mag worden, meer 

kans de trek te overleven. De gegevens in tabel 4 maken duidelijk dat terugvangsten van pullen 

in opvolgende jaren schaars zijn en dat ze bovendien niet exact van dezelfde plek afkomstig 

zijn. Met dit gegeven is het vooral interessant dat er op veel meer plekken in de regio 

onderzoek wordt gedaan zodat er uiteindelijk toch informatie komt van de als nestjong geringde 

broedvogels. 

De laatste jaren is er zodoende een toename van het aantal terug vangsten van geringde 

nestjongen op de broedplekken en wordt er dus, dankzij kwantitatieve vanginspanning in de 

regio, meer bekend over de broedplaatskeuze van individuele nestjongen. 

Meest opvallend daarbij is dat veel (terug gemelde) pulli een broedplaatskeuze maken in de 

nabijheid van de broedplaats, zeg maar binnen een straal van 10 kilometer doch relatief zelden 

op de geboorteplek. Eerder werd aangetoond dat wanneer individuen die keuze wel maken dat 

ook ‘broertjes’ uit hetzelfde nest die keuze maakten en er dus mogelijk een genetische factor 

mee annex is.  

Meest waarschijnlijk is dat tijdens het naseizoen oftewel tijdens de zomer voor jongen uit de 

eerste legsels nog voor de eerste trek naar Afrika, een keuze wordt gemaakt op basis van 

verkenning van potentiële kolonies. Zo is er, mede dankzij een hoge kwantitatieve 

vanginspanning van collega onderzoekers, ondertussen een aantal vangsten dat bevestigd dat 

eerstejaars vogels met vreemde (=niet op die plek als nestjong geringd) ringen later op 

dezelfde plek werden terug gevangen als broedvogel.  

 

 

Tabel 5 Terugmeldingen van als nestjong geringde vogels 
 in 2009 – 2015  als nestjong of pas uitgevlogen jong geringd en in 2016 als (potentiële) 
 broedvogel aangetroffen 
 

Terug 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2 61 68 67 62 59 86 119 3

3 77 68 74 43 32 42 34 0

13 0 0 84 97 84 68 72 0

TOT 138 136 225 202 175 196 225 3

LOC 
totaal geringd in

 
 

Van de op locatie 2 terug gevangen pullen is er maar één die ook in dezelfde stal werd geboren.  
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Meest opmerkelijke daarbij is dat net dit jong min of meer als verloren werd beschouwd ten 

tijde van het ringen op 29 juli 2015. Toen werd letterlijk genoteerd: slechte conditie door 

regenachtig koud weer, gewicht slechts 14,2 gram (toen precies een week oud).  

De andere twee komen van de locaties 1 en 3. Met deze vangsten wordt opnieuw bevestigd dat 

jonge vogels dikwijls niet al te ver van de geboorteplek als broedvogel opduiken.  

 

Broedsucces 

Omdat er op de betrokken locaties nestkaarten worden bijgehouden, wordt duidelijk hoe de 

broedvogels presteren. Locatie 02 biedt de meest betrouwbare informatie dankzij het dagelijks 

inspecteren van de nesten.  

In de navolgende tabel staan de prestaties per locatie in samenvatting weergegeven. 

 

Tabel 6  Broedsucces/nesten: 2015-2016 (spn=geringde pulli gemiddeld per nest=succes per nest) 

 

Aantal 

nesten
eieren

Gem. per 

nest

Geringde 

pulli
spn

Aantal 

nesten
eieren

Gem. per 

nest

Geringde 

pulli
spn

Loc. 02 32 140 4,4 119 (28) 3,8 Loc. 02 30 137 4,6 128 (29) 4,2

Loc. 03 12 51 4,3 36 (11) 3,4 Loc. 03 15 63 4,2 56 (14) 3,7

Loc. 13 22 100 4,5 72 (17) 3,3 loc. 13 20 87 4,4 69 (15) 3,5

66 291 4,4 227(56) 3,6 65 287 4,4 253(58) 3,9

2015

aantal

2016

aantal

 
 

Vergeleken met vorig jaar was het totaal aantal (vervolg)nesten met 1 of meer eieren met 65 

versus 66 nagenoeg gelijk. Het aantal voortgebrachte jongen, gebaseerd op het aantal geringde 

pullen, was echter beduidend hoger. Locatie 02 die vorig jaar ook al de beste papieren had, 

scoort ook dit jaar weer hoog. Met een gemiddelde van 4,2 jong per legsel zijn de resultaten 

ronduit gunstig te noemen. Locatie 13 heeft naar alle waarschijnlijkheid ‘last’ van een populatie 

huismussen die het de nesten in de hogere en lichtere delen van de stal naar alle waarschijn-

lijkheid moeilijk maakt. Ook is het niet uitgesloten dat er zo af en toe een steenmarter komt 

buurten. In voorgaande jaren werd er al regelmatig predatie (vermoedelijk door mussen) 

geconstateerd, de vogels hebben nu (dan ook) een duidelijke voorkeur voor een donkerder deel 

van de koeienstal met een veel lager balkenplafond. Anderzijds zijn het de zwaluwen zelf die er 

mede oorzaak van zijn dat de resultaten per nest tegenvallen. Door een concentratie van 

nesten in het relatief veilige gedeelte van de stal lijkt er sprake te zijn geweest van opstandjes 

tussen (directe) buren. Eieren werden deels uit het nest gegooid en/of nesten verlaten. 

 

Nesttrouw, paartrouw en individuele 

broedprestatie 

Ingaande dit jaar is het onderzoek meer toegespitst 

op de individuele nestprestaties. Dat vergt deels een 

andere aanpak en is zowel in het veld als nadien bij 

het opmaken van analyses tijdrovend. Insteek is 

namelijk dat elke (gevangen) broedvogel ter 

individuele identificatie (tijdelijk) wordt gemarkeerd 

en dat er van elk actief nest tijdens het voeren van 

de jongen een aantal uren film wordt gemaakt.  

 

Toe te passen methodiek 

Een methode voor individuele herkenning werd twee 

jaar geleden reeds ontwikkeld en getest. De praktijk 

bleek het afgelopen jaar weer eens grilliger dan 

gedacht: de in 2014 gevonden methode blijkt toch 

minder geschikt te zijn dan gehoopt. Zodoende heeft 

de aanpassing van de methodiek opnieuw leergeld 

gekost en kunnen we nu eerst stellen dat er naar alle 

waarschijnlijkheid onder diverse omstandigheden 
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een goede manier is gevonden om de vogels herkenbaar te maken voor de onderliggende 

doelstellingen. Het markeren van staartpennen met behulp van typex blijkt maar voor hooguit 

een paar dagen na het aanbrengen betrouwbaar en goed bruikbaar te zijn. De slijtage van de 

markering gaat sneller dan gedacht en ook het afbreken van de langste staartpennen gaat met 

deze methode sneller dan onder normale omstandigheden. Dat maakt de methode deels 

onbruikbaar omdat Menork slechts twee keer per seizoen de broedvogels wil vangen en er aldus 

met deze methode te weinig dekking is voor de grote spreiding in de broedcyclus.  

Een betere methode zijn toch de kleurringetjes al zijn de combinatiekeuzes daarvoor beperkt en 

is het bovendien nodig dat er met 2 cameraatjes en fel licht wordt gewerkt. Bij het filmen van 

de nesten is namelijk gebleken dat de zwaluwen er tamelijk vaste gewoonten op na houden.  

Zo kan de ene partner consequent links op het nest voedsel aanslepen terwijl de andere partner 

dat juist rechts van het nest doet. Daardoor is gedurende 2 tot 3 uur ook stelselmatig slechts 

één van beide pootjes zichtbaar en is het aldus nodig om vanuit twee richtingen te filmen. Om 

de kleuren goed te kunnen herkennen is goed licht onontbeerlijk en uiteraard moeten er genoeg 

verschillende kleuren beschikbaar zijn om met unieke combinaties te kunnen werken. 

Gebleken is ook dat de pootjes van zwaluwen te kort zijn voor twee kleurringetjes in de 

gebruikelijk hoogtemaat van 4 mm. Een (gelukkig) kleine steekproef met dubbel geringde 

zwaluwen op locatie 03 leerde dat 2 ringetjes op elkaar het pootje als het ware luchtdicht 

afsluiten waardoor gemakkelijk infectie kon ontstaan. Zodoende zijn deze vogels ook direct 

(met succes) van de ringen ontdaan.  

 

PIN codes 

Naast het inventariseren van de individuele broedvogels bij de nesten, wordt er ingaande dit 

jaar ook onderzoek gedaan naar de structurele kwaliteit en positionering van de gekozen 

nesten. Daarom is ingaande dit jaar 

elk nest van een zogenoemd PIN 

plaatje voorzien. Dit is het 

permanente identificatie nummer 

van het nest dat dus elk jaar 

hetzelfde blijft en zodoende (een jaar 

rond) herkenbaar als uniek nest. 

De gebruikelijke jaarlijkse 

nestnummers worden willekeurig 

toegekend. Alleen op locatie 02 waar 

de nesten dagelijks worden 

bijgehouden gebeurt dat keurig op 

legvolgorde. De nestnummers 

worden gekoppeld aan de PIN-codes 

waardoor ook snel zichtbaar wordt 

hoeveel (vervolg)legsels er in een 

jaar in eenzelfde nest lagen en 

natuurlijk bij herkenning van de 

oudervogels ook in hoeverre daarbij 

(ook in opvolgende jaren!) hetzelfde 

ouderpaar betrokken is geweest. 

 

Eerste uitkomsten 2016 

Hoewel - november 2016 - nog niet alle filmpjes (totaal ca. 200 uur!) goed gedetailleerd zijn 

geanalyseerd, kan er in het kader van dit verslag al een mooi aantal worden herleid. Zoals 

verwacht, geven de uitkomsten een schat aan informatie dat over een aantal jaren de nodige 

input moet zijn voor een betrouwbare analyse met betrekking tot de beoogde doelstellingen. 

 

Van de drie locaties waar dit type onderzoek dit jaar heeft plaatsgehad, is een tabel vervaardigd 

waarin zichtbaar is gemaakt welke individuen bij welke nesten opdoken en een korte 

samenvatting van de betreffende nestkaart. De tabellen laten in één oogopslag zien van welke 

nesten, één of beide oudervogel(s) werden herkend en in hoeverre hetzelfde paar betrokken 

was bij een eventueel vervolglegsel in hetzelfde dan wel een ander nest. 
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Tabel 7: NESTGEGEVENS 2016 LOCATIE 02  
 

PIN NNR Ronde  Datum  
1e ei 

Man Vrouw Pulli Uitgevlogen opm 

01 01 01 23-04 AU39902 BE28724 5 04-06  

23 02 01-07 AU39902 BF77115 5  Andere vrouw 

02 02 01 24-04 AK04735 BC24036 5 04-06  

16 02 15-06 ? ? - - 5 ei verlaten (17-7 
verwijderd) 

28 00 22-07 ? BF77118 3 ? 1 dood  Andere vrouw 

03 03 01 06-05 BE28728 AL39232 5 14-06  

19 02 27-06 BE28728 AL39232 5 ? wel uitgev  

04 04 01 06-05 BC24061 ? 6 16-06  

22 02 30-06 BC24061 BE28815 5 >07-08  

05 05 01 07-05 BE28925 BE28730 3 15-06  

20 02 28-06 BE28925 BE28730 5 >29-07  

06 06 01 07-05 BC24227 BE28725 5 16-06  

18 02 26-06 BC24227 BE28725 5 03-08  

07 07 01 09-05 AL39231 BE28931 5 16-06  

21 02 29-06 BE28415 BE28931 4 >31-07 Andere man 

08 08 01 10-05 BE28937 ? 6 21-06  

25 02 04-07 BE28937 BE28722 4 15-08  

09 09 01 11-05 AK04735 ? 5 21-06 Man van nest 02 

10 10 01 18-05 BE28415 BE28813 4 21-06  

11 11 01 19-05 BE28936 BE28933 3 22-06  

26 02 17-07 BE28936 BE28928 4 24-08 Andere vrouw 

12 12 01 23-05 ? ? 2 02-07  

13 13 01 30-05 BE28934 BE28935 4 >05-07  

14 14 ? 10-06 BE28719 BE28927 5 19-07  

15 15 ? 12-06 ? ? 3 21-07  

16 17 ? 22-06 BE28929 BF77119 5 01-08  

17 24 ? 02-07 BE28926 BC24034 4 >02-08  

18 27 ? 21-07 BE28814 BE28932 4 28-08  

19 29 ? 23-07 BF77117 ? 5 02-09  

20 30 ? 07-08 BE28719 BE28927 4 14-09 Paar van nest 14 

         
 

Bij deze grote kolonie boerenzwaluw is bij diverse nesten een mutatie onder de broedvogels 

vastgesteld. 

Ingeval er geconstateerd wordt dat een partner is uitgevallen, kunnen bij de analyse de 

gegevens van de tweede vangsessie worden betrokken. Immers wanneer het betreffende 

individu bij de tweede vangsessie (ook) niet meer present is, mag aangenomen worden dat de 

vogel de stal heeft verlaten of wellicht niet meer in leven is. In het andere geval zou er sprake 

kunnen zijn van gewijzigde partners en/of betrokkenheid bij meerdere/andere nesten. 

 

Saillant is een tweetal bijzondere waarnemingen. 

Te beginnen met de broedvogels van nest 10. Het vrouwtje met ringnummer BE28813 en het 

mannetje met ringnummer BE28415 voerden hier vier pulli. 

Dit mannetje, toevallig vorig jaar ook nog geboren in dezelfde stal, werd tijdens de tweede 

vangsessie (23 juli 2016) opnieuw aangetroffen op locatie 02. Helaas werd naderhand (nog) 

geen vervolglegsel (op film) getraceerd waarbij dit mannetje werd herkend. 
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Maar het vrouwtje wel! Zij het aan de andere kant van de weg, op locatie 03 in aanwezigheid 

van een andere partner tijdens het voeren. Wat hierbij tevens opvalt is dat dit vrouwtje ook 

vorig jaar niet in de tweede ronde op locatie 02 werd gevangen.. Een stelselmatig plaats-

ontrouw vrouwtje..? En dan het oudermannetje van nest 02. Dit al sinds 2012 in de stal 

presente mannetje blijkt ook betrokken te zijn bij voederactiviteit van nest 09, te weten op 

respectievelijk 1 en 3 juni. Deze nesten zitten weliswaar beide achter in de stal maar wel op 

zeker 4 meter afstand van elkaar (weliswaar zonder op dat moment tussenliggende actieve 

nesten). Helaas is het mannetje en het bewuste vrouwtje van nest 02 noch 09 daarna (nog) 

niet opnieuw geïdentificeerd. Wat echter wel opvalt is dat het met beide nesten naderhand 

klaarblijkelijk niet goed is gedaan. Bij het vervolglegsel van nest 02 werden de eieren verlaten 

dat weer verklaard kan worden door de aanwezigheid van een ander vrouwtje een ronde later. 

Nest 09 kent geen vervolglegsel, ondanks dat de pulli hier wel normaal zijn uitgevlogen. 

Al met al genoeg stof tot nadenken en veel aanleiding om dit type onderzoek, zo nauwkeurig 

mogelijk, een vervolg te geven de komende jaren.  

 

 



Onderzoek Boerenzwaluw op vier locaties in Zuidoost Fryslân 
Jaarverslag  2016    Vogelringstation Menork 

12 

 

Tabel 8: NESTGEGEVENS 2016 LOCATIE 03 

PIN NNR Ronde  Datum  
1e ei 

Man Vrouw Pulli Uitgevlogen opm 

01 01 01 08-05 AL39249 BC24091 5 >05-06 Nest spontaan 
(weg)gebroken 

02 02 01 08-05 BE28803 BE28920 4 >05-06  

12 02 <01-07 BE28803 BE28920 3 >31-07  

03 03 01 04-05 BE28804 BE28924 5 >05-06  

14 02 16-07 BE28804 BE28924 3 >28-08  

04 04 01 06-05 BE28807 BE28923 2 >18-06 3 eieren niet uitgekomen 

13 02 <14-07 BE28807 BE28813 3 20-08 Vrouw van loc. 02, nest 10 

05 05 01 <11-05 AS61063 BE28802 5 >05-06  

10 02 <01-07 AS61063 BF77114 3 >31-07 Ander vrouwtje 

06 06 01 <11-05 BE28921 BE28801 5 18-06  

 11 02 <29-06 BE28921 BE28801 5 >31-07  

07 07 01 <05-06 ? AU43721 - - Mislukt: 1 ei kapot +1 ei verl. 

08 08 02 <13-06 BE28922 AU43721 5 >17-07  

 15 03 <03-08 ? AU43721 3 ?  

09 09 02 <29-06 AL39249 BC24091 5 >31-07 Paar van nest 01 
 

In deze kleine kolonie lijkt het er wat ‘rustiger’ aan toe te gaan. In elk geval biedt een wat 

kleinere kolonie meer kansen om de vogels goed individueel te identificeren. Dat maakt het 

overzicht nu al meteen completer ondanks dat de toegepaste methode beter kan.  

De nesten één tot en met drie laten ‘netjes’ twee broedsels zien die succesvol werden verzorgd 

door twee dezelfde partners. Bij nest 04 is er weer het een en ander aan de hand. Bij de eerste 

leg komen drie eieren niet uit maar worden de pullen van de twee eieren die wel uitkomen wel  

door beide partners grootgebracht. Bij het vervolglegsel in dit nest duikt evenwel een ander 

vrouwtje op. Was mevrouw toch niet tevreden met slechts twee pulli? Of is er (toevallig) wat 

anders gebeurd? In elk geval dook ze niet meer op bij de tweede vangsessie en was ze niet 

betrokken bij het vervolglegsel in hetzelfde nest met dezelfde partner. Zou ze volgend jaar weer 

van zich laten horen??      
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Ook het stokoude mannetje (jonge vogel uit 2009, geboren op locatie 02!) van nest 05 kreeg 

bij de tweede ronde te maken met een ander vrouwtje. We weten dat dit mannetje in 2014 ook 

al een ander vrouwtje had (toen vastgelegd via de streepjes identificatiemethode door Niels de 

Haan). Dit jaar dus al weer twee verschillende (voer-)partners. Een pechvogel, ..of juist niet..? 

Het vrouwtje van nest 07 laat zien dat het mogelijk is om in de eerste legronde klaarblijkelijk 7 

eieren te leggen. Want ter vervanging van de 2 mislukte eitjes in nest 07 legt dit vrouwtje 5 

eitjes in nest 08. Of was er een ander vrouwtje betrokken waardoor nest 07 niks werd..? 

Op camerabeelden kon dankzij de ‘vreemde ring’ welke dit vrouwtje aan de rechterpoot droeg, 

worden geconstateerd dat dit vrouwtje nest 07 heeft opgemaakt en daar ook present was 

tijdens de eileg..  

Het paar van nest 01 moest wel verkassen nadat hun oude nest instortte tijdens de 

aanwezigheid van grote, gelukkig al vliegklare, jongen. Een oud nest op nog geen meter 

afstand werd opgelapt en gebruikt voor het tweede legsel. 

 

Tabel 9: NESTGEGEVENS 2016 LOCATIE 13 

PIN NNR Ronde  Datum  
1e ei 

Man Vrouw Pulli Uitgevlogen opm 

01 01 01 26-04 ? ? 6 29-05  

12 02   10-06 AK04746 BC24281 5 17-07  

21 03 <03-08 AK04746 BC24281 5 >03-09  

02 02 01 07-05 ? BE28521 4 >12-06  

13 02 29-06 BF77149 BE28521 4 07-08 Ander mannetje (ger. 26-07) 

03 03 01 14-05 BE28525 BE28526 6 >18-06  

04 04 01 12-05 ? ? - Tot 3 ei;1 kapot op rand, 2 verl.;18-06:verw! 

14 ? <06-07 BE28525 BE28526 5 >07-08 Paar van nest PIN 03 

05 05 01 <15-05 ? ? - 1ei verl/05-06leeg,17-07 opgemaakt.. 

06 06 01 <19-05 BE28524 BF77024 4 >18-06  

 15 02 <06-07 BE28524 BF77024 4 >07-08  

07 07 01 15-05 ? BF77021 4 >18-06  

08 08 01 12-05 ? BE28529 6 >18-06  

16 ? <07-07 ? ? - 24-07 nog 4 ei doch nest leeg op 31-07.. 

09 09 01 22-05 ? ? -  1 ei verlaten, >12-06: leeg 

10 10 01 12-06 BF77023 BF77025 5 >26-06  

11 11 01 18-06 BE28528 BE28523 4 >03-07 1 ei niet uitgekomen 

19 02 <21-07 BE28528 BE28523 4 >21-08  

12 17 ? 10-06 ? ? 3 17-07  

13 18 ? <14-07 ? ? - 24-07 nog 4 ei doch nest leeg op 31-07 .. 

14 20 ? <21-07 ? ? - 31-07 nog 4 ei doch nest leeg op 07-08 .. 
 

Net als de afgelopen jaren ‘rommelt’ het met de sweltsjes in de stal van Theunis Algra met de 

zwaluwen. Een kolonie huismussen werd als de schuldige aangewezen maar het is nog de vraag 

in hoeverre de mussen aan alle excessen een bijdrage leveren. Een indirect gevolg van de 

aanwezigheid van talrijke mussen zou kunnen zijn dat de zwaluwen hun heil zoeken in een 

donker lager gedeelte van de stal, de plek die de mussen mijden. Hoe dan ook, ook dit jaar 

zitten de meest (succesvolle) nesten weer in het donkere deel en daardoor ook relatief dicht op 

elkaar. Daardoor breken er in kolonies wel es ‘buren -opstandjes’ uit waardoor nesten (deels) 

verloren gaan. Althans dat nemen we aan want getuige daarvan waren we niet. Ook niet met 

filmmateriaal. De nesten 1-6,9-11 totaal dus 9 van de 13 benutte (oude) nesten bevinden zich 

in het donkere lage deel van de koeienstal. Opvallend is de relatief vroege start van nest 01. 

Het is beslist niet uitgesloten dat alleen dit paar er op de drie locaties in is geslaagd om met  

succes drie legsels uit te broeden! Bewijs hebben we echter niet want helaas werd dit paartje 

niet geïdentificeerd tijdens de eerste broedcyclus. 
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Een merkwaardige wisseling van nestgebruik vindt er plaats bij de nesten 3 en 4. Het zou best 

te maken kunnen hebben met een burenruzie waarbij het paar van nest 3 het wellicht gemunt 

had op nest 4. Want terwijl het paar van nest 03 met succes een legsel uitbroedt en nadien 

liefst zes pulli grootbrengt wordt het op ca. 1 meter naastgelegen nest met 4 eieren vernield. 

Eén ei ligt bij inspectie kapot op de nestrand en drie eieren liggen er verlaten bij in de nestkom. 

Op 18 juni verwijderen we de verlaten eitjes waarna we op 6 juli constateren dat er weer 

nieuwe eitjes in net nest zijn gelegd. Het blijken eitjes te zijn van het succesvolle paar van nest 

03, die er vervolgens in slagen om ook in dit nest vijf jongen groot te brengen. 

Nest 05 wordt dit jaar ook al niet succesvol gebruikt, hier blijft het bij een verlaten eitje dat net 

voor of op 15 mei moet zijn gelegd en uiteindelijk op of net na 12 juni is verdwenen.  

Een min of meer zelfde lot is er voor nest 09 ook gelegen in het cluster in de lage donkere 

koeienstal. De nesten buiten het lage gedeelte van de koeienstal scoren opnieuw niet al te best. 

Nest 07 (in het oostelijke deel van de stal bij een lamp), nest 10 (vlak na het donkere deel op 

een grotere hoogte in het westelijk deel) zijn positieve uitzonderingen.  

 

 
 

Met een startdatum van respectievelijk 15 mei en 12 juni worden daarin vier en vijf pullen 

grootgebracht. Nest 8 (boven de staldeur aan de voorkant) doet het in de eerste ronde (met 

een startdatum op 12 mei) goed door uiteindelijk zes vliegklare pulli voort te brengen maar in 

de tweede ronde (startdatum op of vlak voor 7 juli) worden vier eitjes gelegd die na twee 

weken niet bebroed worden en nog een week later ook zijn verdwenen.. Precies hetzelfde en 

min of meer gelijk in de tijd, overkomt het legsel in nest 13 des te opvallender dat nest 12 dat 

op 1-2 meter van nest 13 zit eveneens in het hoge gedeelte bij de toegangsdeur er wel in slaagt 

om (eenmaal) een nest met drie pullen groot te brengen.. 

Helaas konden er vooralsnog weinig broedvogels worden geïdentificeerd. Enerzijds kwam dat 

vanwege het matige nestsucces waardoor er dus geen jonge vogels te voeren waren maar ook 

omdat de vangscore van broedvogels dit jaar aan de magere kant was. Tijdens onze sessies 

(waarvan we al bewust een extra deden) was er een aantal (potentiële) broedvogels dat de 

nacht buiten de stal doorbracht en aldus in de ochtend rondcirkelden bij de broedstal. 

Dit beeld werd bevestigd bij de analyse van de nestfilms waaruit bleek dat een aantal 

broedvogels geen enkele of alleen een metalen pootring (aan de linker-poot) droeg uit 

voorafgaande jaren. Deze vogels kunnen niet individueel worden herkend. 
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Terugmeldingen 

Afgelopen jaar kwamen er nog 10 terugmeldingen via het Vogeltrekstation binnen van elders. 

Tevens werd bericht ontvangen van de zwaluw dat een Belgisch ringetje droeg en op 28 juni 

2015 werd gevangen als broedvogel op locatie 1. 

Deze ‘Belg’ werd op 9 september 2012 als eerstejaars (jonge) vogel tijdens de trek geringd in 

de buurt van Antwerpen en op 28 juni 2015 als broedvogel (man) aangetroffen in de 

paardenstal van De Vries (locatie 01). 

 

De terugmeldingen van elders hebben betrekking op zeven in het nest geringde jongen die als 

broedvogel (meerdere keren) werden gevangen op locaties in de omgeving. 

In het volgende overzicht staan de ring- en vinddata weergegeven. 

 
Ringdatum Loc. Nest 

Nr. 

Aantal 

pullen 

Vinddatum m/ 

v* 

Vindplaats Afstand Tijd 

dagen 

10-07-2010 01 10 4 11-05-2016 v Terwispel Alde Dyk 03 km 1035 

    30-07-2016    1115 

27-06-2015 02 13 4 25-05-2016 m Terwispel Alde Dyk 05 km 0332 

    14-07-2016  Terwispel Harnemoune 06 km 0382 

23-06-2012 03 05 4 14-06-2016 m De Knipe Ds Veenwg 01 km 1451 

08-06-2012 03 02 5 14-06-2016 v De Knipe Ds Veenwg 01 km 1466 

21-06-2014 13 10 3 30-07-2015 v Kornhorn  17 km  0403 

    27-05-2016  Kornhorn 17 km 0705 

25-07-2015 13 14 5 14-07-2016 v Terwispel Harnemoune 06 km  0354 

13-06-2015 13 06 5 12-07-2016 m Wijnjewoude Nijewei 01 km 0394 
(*geslacht vastgesteld door melder) 

 

Het nestjong van locatie 13 dat in 2014 werd geringd en de afgelopen twee jaar als 

klaarblijkelijk broedvogel in Kornhorn werd terug gevangen laat zien dat de afstand ook best 

groter kan zijn tussen geboorte- en broedplaats. 

 
Onderzoek Radboud Universiteit  

Per 1 juli 2016 doet Anne Kwak vanuit de Radboud Universiteit te Nijmegen promotieonderzoek 

naar de effecten van systemische pesticiden (zoals het veel bediscussieerde imidacloprid) op 

vogelpopulaties. Haar aanleiding resp. uitnodiging om mee te werken aan het onderzoek, werd 

als volgt omschreven: 

“In juli 2014 werd een sterke correlatie gevonden tussen de trends van insectenetende vogels 

en de concentraties van de neonicotinoïde imidacloprid in het oppervlaktewater. Echter, de 

mechanismen achter deze achteruitgang zijn nog onbekend. Eén hypothese is dat deze 

systemische pesticiden ervoor zorgen dat insectenetende vogels onvoldoende voedsel of 

voedsel van mindere kwaliteit hebben om hun jongen groot te brengen. Anne wil met haar 

onderzoek de mechanismen achter deze correlatie van pesticiden en achteruitgang in vogels 

proberen bloot te leggen, door het gebruik van een 'oorzaak-gevolg' keten, voor de soorten 

boerenzwaluw, spreeuw en kleine karekiet. Deze keten linkt pesticide-concentraties aan 

veranderingen in vogelpopulaties via de beschikbaarheid van ongewervelde dieren en de 

voedselvoorziening van de vogels. Door enerzijds gebruik te maken van bestaande datasets 

over vogeldemografie en anderzijds ook zelf in het veld te gaan meten (broedbiologie en 

voedselvoorziening van de vogels, beschikbaarheid van ongewervelde dieren, 

pesticideconcentraties), streven we ernaar alle schakels in deze keten te verbinden via een 

populatiemodelbenadering”. 

Zodoende werd Menork gevraagd medewerking te verlenen aan dit project. 

Hiervoor moest wel een flink aantal handelingen eigen worden gemaakt. Bedoeling was vooral 

om veel insecten te vangen om daarmee de kwaliteit van het insectenaanbod te kunnen meten. 

Speciale insectenvallen voor insecten op het water en boven land moesten periodiek worden 

geplaatst. Daarnaast werd ook een permanente insectenval op de twee locaties neergezet om 

daarmee gedurende het hele seizoen langs vliegende insecten te bemachtigen. De potten 

waarin de insecten werden gevangen moesten wekelijks worden geleegd en ververst. Alle 

potten werden voorzien van labels en gingen periodiek richting laboratorium.  
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Naast het vangen van insecten werden ook proeven gedaan bij jongen in het nest. Op speciale 

wijze werd een aantal pullen de door de oudervogels aangesleepte prooien afgenomen en in een 

potje gestopt. Ter compensatie mochten de nestjongen vervolgens even snoepen aan een potje 

met meelwormen.  

Ook wilde Anne weten hoeveel voedselvluchten er bij de nesten plaatsvinden. Daarvoor werden 

op beide locaties vijf nesten aangewezen waar gedurende twee uur filmopnamen werden 

gemaakt. Al met al moest er dus ook voor Anne het een en ander gebeuren maar daar staat 

dan ook tegenover dat wij meer aan de weet komen over de uitkomsten van haar onderzoek. 

Eind oktober werd Menork uitgenodigd voor een presentatie van de eerste - toen nog heel 

globale - resultaten.  

 

 

 

 
Insectenval op water (locatie 13) 
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Overzicht per locatie 
 

Locatie 1. Hegedyk 8 Langezwaag (B. de Vries)  

 

Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten) 

Leeftijd Totaal 

2009 

Totaal 

2010 

Totaal 

2011 

Totaal 

2012 

Totaal 

2013 

Totaal 

2014 

Totaal 

2015 

Terug 

2016 

Nieuw 

2016 

Totaal 

2016 

PULL 57 65 55 52 85 80 111   57 (15) 57 

1KJ –   2  4 4    

NA1KJ 12 15 18 21 23 33 32    

totaal 69 80 73 75 108 117 151   57  57 

 

 

Nestentabel 

 Nest Voorm Vinddat Omst Controle/opmerkingen 

 1  (25)  30/4  5 ei (br) 16/5: kleine pulli (1-2 dgn);29/5: 3 pulli geringd, 1 dood in nest (ca. 12 dgn 

oud: gewicht nog 11,4: verhongerd); 5/6: 3 grote pullen in nest; 12-6:leeg 

 2  (23)  16/5  5 ei  29/5:pulli 1 dag oud; 5/6: 4 pullen geringd (geen ei in nest); 12-6: grote 

pulli;26-6:leeg (1 uitgedroogd zeer klein jong in nestkom (ongeringd)). 

Zeer waarschijnlijk is dit paar opnieuw begonnen met nest 19 (op 1 meter 

links ) 

 3  (7) 16/5  5 ei  29/5:pulli 1 dag oud; 5/6: 6 pullen geringd; 12-6: gr pulli;26-

6:leeg;17/7:leeg 

 4  –  16/5  5 ei  29/5:5ei; 5 pullen (6 dgn) geringd;12-6 grote pulli;26-6:leeg;17/7:leeg 

 5  –  16/5  5 ei  29/5:5ei; pulli ca. 5 dgn. oud;12-6:5 pulli geringd;26-6:leeg;17/7:leeg 

 6  (7)  16/5  5 ei  29/5:2 pulli ca.2-3dgn en 1 ei; 5/6: 2 pulli geringd; 12-6: 2 grote pulli;26-

6:leeg;17-7:leeg 

 7  (22)  16/5  4 ei  29/5:pulli ca. 5-6 dgn oud; 5/6: 4 pulli geringd (1 ei);12-6:grote pulli; nu 

nest 18; 

 8  (16) 16/5  5 ei  29/5:pulli ca. 2-3dgn oud;5/6: 3 pulli geringd, 2 dode jongen van ca. 7 dgn 

oud onder nest (verhongerd); 12-6: grote pulli 26-6: leeg; 17/7: nu nest 21 

 9  (31)  16/5  5 ei  29/5:leeg; nieuw nest gemaakt met 5 eieren nu nest 13. 

 10  –  16/5  5 ei  29/5:5ei; 5/6: 5 ei; 12-6: 5 ei koud, nest verlaten;17/7:leeg 

 11  –  16/5  5 ei  (buitengevel) 29/5:5ei; 5/6: kl pulli; 12-6: Predatie! afgelopen dagen nog 

voederend waargenomen, nest nu leeg;17/7:leeg 

 12  (8)  29/5  1 ei  5/6: broedend; 12/6: broedend;26-6:3 pulli geringd, 1 ei niet uitgekomen 

 13 16-9 5/6  5 ei  12/6: broedend;1pullus geringd, 3ei niet uit..,1 ei kapot (vogel kwam van 

nest..);17/7: 8 ei (!) broedend; 7/8: 8 ei, nog steeds broedend// 

 14  – 12/6  leeg nieuw nest (nog geen eieren); 26-6: 4ei;27/7: 4 pulli geringd 

 15  (22) 26/6  4 ei 17/7:4 kleine pulli (ca. 4-5dgn); 7-8: jongen al uitgevlogen, niet geringd 
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 16  1  26/6  5 ei 17/7: 5 pulli geringd;7-8:leeg 

 17   26/6  1 ei 17/7: kleine pulli;28/7:5 pulli geringd; 7-8:leeg 

 18  7  26/6  3 ei  17/7: kleine pulli;28/7:5 pulli geringd; 7-8: leeg 

 19   (4)  17/7  4 ei 17/7: Mogelijk het paar van nest 2 dat in dit (oude) nest opnieuw is 

begonnen.; 7-8: 3 (te) grote pulli, niet geringd 

20   17/7  4 ei 17/7: Mogelijk het paar van nest 5 dat in dit (oude) nest opnieuw is 

begonnen; 7/8: pulli uitgevlogen (volgens De Vries 2 dood uit dit nest, 

mogelijk nog 1 ouder present) en 2 nog in leven: gevangen en geringd met 

goede gewichten.. 

21  8  17/7  2 ei 7/8 2 ei V 

22  (32)  7/8  3 ei  

 

Er werden dit jaar geen broedvogels meer (terug) gevangen op deze locatie. Met het oog op het 

meer specifieke nestonderzoek en het kunnen identificeren van de oudervogels bij de nesten, is 

deze locatie minder geschikt. Lang niet alle broedvogels kunnen worden bemachtigd waardoor 

er zich te veel onzekerheden bij de analyses zullen voordoen. Dat is bijzonder spijtig omdat 

deze locatie in potentie een grote bijdrage levert aan de reproductie van de boerenzwaluw en 

daarnaast ook een plek met speciale authentieke eigenschappen (boerderij met stal en rieten 

dak) waar de boerenzwaluw als het ware écht thuishoort. Juist om dat te meten, zou ons 

nieuwe type onderzoek daar van belang kunnen zijn. 

Net als op de andere twee locaties is er ook hier één broedpaar relatief vroeg bij. Op 30 april is 

er al een nest met 5 eieren dat op of rond 14 mei is uitgekomen. Uiteindelijk levert dit nest 

maar drie vliegklare pullen op. Een ei 

komt niet uit en een van de pullen heeft 

te veel groeiachterstand waardoor het 

dood gaat.  

Nest 11 aan de buitengevel werd in de 

oudere pullifase leeggeroofd. Enigszins 

voorstelbaar want het nest zit als enige 

aan de buitenmuur en werd vermoedelijk 

in de gaten gehouden door eksters of 

gaaien. Maar niet alleen buiten de stal 

zijn de vogels kwetsbaar. Zeker ook in 

de stal gebeurt er het een en ander dat 

een succes in de weg staat. Opmerkelijk 

veel eitjes kwamen niet uit of werden 

verlaten: uit 8 nesten waren dat er totaal 

liefst 28 eieren. Nest 13 (in de 

bijgebouwde stal) bevatte op enig 

moment zelfs 8 eieren nadat bij de 

eerste rond 3 eitjes niet uitkwamen en er 

slechts 1 pull werd groot gebracht. 

Uiteindelijk kwam er bij de tweede ronde 

ook niks meer van dit nest terecht. In of 

rond vier nesten werden ook nog 

minimaal 10 dode pullen gevonden. 

Kortom, veel kommer en kwel dit jaar 

rond de nesten in de boerderij.  Er lijkt 

hier duidelijk sprake van een bepaalde 

vorm van predatie. Niettemin is 

vastgesteld dat er uit 15 nesten, totaal 

57 pullen de ringleeftijd haalden en dat is 

gemiddeld een leeftijd van 10 dagen. 
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Locatie 2.   Lang’ Ein 5 Langezwaag (S. vd. Wal ) 

 

Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten) 

Leeftijd Totaal 
2009 

Totaal 
2010 

Totaal 
2011 

Totaal 
2012 

Totaal 
2013 

Totaal 
2014 

Totaal 
2015 

Terug 
2016 

Nieuw 
2016 

Totaal 
2016 

PULL 61 68 67 57 59 86 119 2* 128(29) 128 

1KJ – – – – – – – – – – 

NA1KJ 15 17 24 20 18 22 33 21 18  39 

Totaal 76 85 91 82 77 108 152  21  146  167 

 

Nestentabel 2016 

Nest Voorm Vinddat Omst Controle/opmerkingen 

1 (1) 23/4 1 ei  30/4: 5 ei; 13/5:4 uitgek.; 15/5:4pulli,1 ei;22/5:5pull geringd;29/5:grote 
pullen;4/6: uitgevlogen 

2  24/4 1 ei  30/4: 5 ei; 14/5: uitgek.; 15/5: 5 pulli;22/5:5pull geringd;29/5:gr pulli; 
4/6: uitgevlogen 

3  6/5 1 ei  8/5: 3 ei; 15/5: 5ei;22/5:5ei;23/5:uitgekomen; 5/6: 5 pulli geringd;12-
6:gr pulli;14-6:uitgevlogen 

4  6/5 1 ei  8/5: 3 ei; 15/5: 6ei;22/5:6ei:25/5:uitgekomen; 5/6: 6 pulli geringd,12-
6:gr pulli;16-6:uitgevlogen 

5  7/5 1 ei  8/5: 2 ei; 15/5: 4ei;22/5:4ei;25/5:uitgekomen; 5/6: 3 pulli geringd;12-
6:gr pulli;15-6:uitgevlogen 

6  7/5 1 ei  8/5: 2 ei; 15/5: 5ei;22/5:5ei;25/5:uitgekomen;5/6: 5 pulli geringd;12-
6:gr pulli;16-6:uitgevlogen 

7  9/5 1 ei  15/5: 5ei;22/5:5ei;27/5:uitgekomen; 5/6: 5 pulli geringd;12-6:gr pulli;16-
6:uitgevlogen 

8  10/5 1 ei  15/5: 6ei;22/5:6ei;29/5:uitgekomen;11-6:dieet-onderzoek bij 5 
pullen;12-6:6 pulli geringd; 16-6: nestfilm; 18-6:grote pullen; 21-
6:uitgevlogen 

9  11/5 1 ei  15/5: 5ei;22/5:5ei;29/5:5ei; 30/5: uitgekomen; 11/6: dieetonderzoek, 
12-6:5 pulli geringd;18-6: 1 pull dood verstrikt in paardenhaar 

10  18/5 1 ei 22/5:4ei;29/5:4ei; 5/6:4ei; 6/6: uitgekomen; 16-6: nestfilm;18-6:4pulli 
geringd;21-6:uitgevlogen 

11  19/5 1 ei 22/5:3ei;29/5:3ei;5/6:ah uitkomen; 5/6:uitge-komen;16-6: nestfilm;18-
6:3 pulli geringd, 26-6: leeg 

12  23/5 1ei 29/5:3ei5/6:3ei;10/6: uitgekomen;16-6:nestfilm; 18-6:2 pulli geringd(1 
weg),2-7:uitgevlogen 

13  30/5 1 ei 5/6:4ei;12-6:4ei;16-6:uitgek./nestfilm;26-6:4 pulli geringd;3-7:grote pulli 

14  10/6 1 ei 12/6:3ei;18/6:5ei;3-7:nestfilm;10-7:5 pulli geringd;17/7:grote pullen;19-
7:uitgevlogen 

15  12/6 1 ei 18/6:4ei (nest mogelijk vervolglegsel paar nest 1 doch nieuw nest 
gemaakt);3/7:nestfilm,10/7:3 pulli geringd;17/7:grote pullen; 21-
7:uitgevlogen 

16 2 15/6 1 ei 3/7: 5ei; 10/7:5ei V?;17/7:5 ei V (verwijderd), nu nest 28. 

17  22/6 1 ei 3/7:5 ei;10/7:uitgekomen;17/7:pulli ca.6-7dgn;23/7: deels nestfilm 
(vrouwje gedetermineerd);24-7:5 pulli geringd,24-7: nestfilm 

18 6 26/6 1 ei 3/7:5 ei;13/7:uitgekomen;23-7:nestfilm;24-7:5 pulli geringd;3-
8:uitgevlogen 
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19 3 27/6 1ei 3/7:5ei;15/7:uitgekomen;23-7:nestfilm;24-7:5 pulli 
geringd;28/7:dieetonderzoek;7/8:leeg (parasieten in nest) 

20 5 28/6 1ei 3/7:4ei;16/7:uitgekomen;24-7:5 pulli geringd, 
nestfilm;28/7:dieetonderzoek;7/8:leeg 

21 7 29/6 1ei  16/7:4 pulli uitgekomen;24-7:4 pulli geringd, nestfilm;31/7:NF;7-8:leeg 

22 4 30/6 1ei  17/7:5 ei;18/7:uitgekomen;31/7:NF,31/7:5 pulli geringd;7/8:grote pulli 

23 1 1/7 1ei  17/7: 5 ei;19/7:uitgekomen;NF;31/7:5 pulli geringd; 7-8:grote pulli 

24  2/7 1ei  17/7: 4 ei;20/7:uitgekomen;NF;31/7:4 pulli geringd; 7-8:grote pulli 

25 8 4/7 1 ei  17/7: 5 ei;23/7:uitgekomen;31/7:4 pulli geringd; 7-8+12-8:grote pulli;15-
8:uitgevlogen 

26 11 17/7 1 ei  31/7:4ei; 4/8: NF;7/8:kl pulli (ca. 4 dgn);12-8:4 pulli geringd;16-8: 
dieetonderzoek (geen resultaat);24-8:uitgevlogen 

27  21/7 1 ei in oud nest naast nest 25;31/7:4 ei;7/8:ah uitkomen:2 ei 2 pulli;12-
8:kleine pulli,NF;20-8:4 pulli geringd;28-8:uitgevlogen 

28 16 22/7 1 ei 31/7:3 ei;7/8:ah uitkomen:2 pulli, 1 ei;12-8:kl pulli,NF;20-8:3 pulli 
geringd; 28-8: 1 dood jong in nest, andere 2 mogelijk uitgevlogen 

29  23/7 1 ei oud nest;31/7:5 ei;7/8: 5ei;12-8: kl pulli, NF, 15-8:NF;20-8:5 pulli 
geringd;28-8: grote pulli in nest; 2-9: 5 pulli uitgevlogen (zodoende PIN 
plaatje nog niet bevestigd:op 3-9-16) 

30 nieuw 7/8 1 ei 12-8:4 ei; 24-8:uitg.;28-8:NF;3-9:4 pulli geringd;14-9:4 jongen 
uitgevlogen 

 

Eerste controle broedvogels 
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Op 1 juni werden bij de eerste vangsessie van alle in de stal aanwezige broedvogels, totaal 33 

broedvogels, gevangen waarvan 15 vrouw en 18 man. Daar onder liefst 20 terug vangsten van 

geringde vogels uit voorafgaande jaren, waarvan één als nestjong geringd in 2014 op locatie 1 

en vorig jaar ook al op deze locatie present als broedvogel (man). Tevens 2 nestjongen uit 2015 

waarvan één van locatie 03 en één van deze locatie. Bij deze laatste opvallend dat het om een 

laat legsel ging: geringd 

op 29 juli 2015 met de 

mededeling “in slechte 

conditie, regenweer, pull 

1 week oud en slechts 

14,2 gram..”. Precies dit 

ene “kansloze” jong 

meldt zich een jaar later 

als broedvogel in de 

geboortestal!  

 

 

Tweede controle 

broedvogels 

Op 23 juli is de tweede 

vangsessie van de in de 

stal aanwezige 

broedvogels.  

Er worden tijdens deze 

sessie met 33 totaal 

evenveel broedvogels 

gevangen als op 1 juni en 

weer is de verdeling 18 x 

man en 15 x vrouw. 

Er werden 6 (trouwe 

d.w.z. ook voorgaand jaar present) niet terug gevangen, betreft: 2 x man en 4 x vrouw.  

Hiervoor in de plaats kwamen  6 nieuwe (potentiële) broedvogels waar onder toch ook één 

geringde uit 2015 en 5 compleet nieuwe en dus nog niet voorzien van een ring, ook weer 2 x 

man en 4 x vrouw. 

 

Tijdens de beide vangsessies werden de broedvogels van (tijdelijke) markeringen voorzien, 

waarbij tijdens de tweede sessie ook gebruik is gemaakt van een enkele kleurring. 

 

 
 

Met het ringen van 128 nestjongen uit totaal 29 nesten maakte deze locatie voor wat betreft de 

totale reproductie een recordjaar mee. In tegenstelling tot de bevindingen op de locaties 01 en 

13 kwam er amper een ei niet uit en behaalden nagenoeg alle aanwezige pullen de vliegklare 

leeftijd.  
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Locatie 3.  Lang’ Ein 6 Langezwaag (Fekken) 

 

Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten) 

Leeftijd Totaal 
2009 

Totaal 
2010 

Totaal 
2011 

Totaal 
2012 

Totaal 
2013 

Totaal 
2014 

Totaa 
2015 

Terug 
2016 

Nieuw 
2016 

Totaal 
2016 

PULL 77 68 74 43 32 50 34 1* 56 (14) 56 

1KJ – – – – – – –  – – 

NA1KJ 21 17 20 10 10** 13 12 7 9** 16 

totaal 98 85 96 53 42 63 48 7 65 72 

 

Nestentabel 

Nest Voorm Vinddat Omst Controle/opmerkingen 

1 (8) 8/5 1 ei 15/5:5ei;22-5:5ei;29-5:kl pulli 1-2 dgn;5/6:5pulli ger; 18-6:nest 
weggebroken..; nu nest 9 (op 1 m afstand) 

2 (12) 8/5 1 ei 15/5:5ei;22/5:5ei; kl pulli 1-2 dgn;5/6:4pulli ger.;>2 vliegklare jongen in of 
nabij het nest;26-6:voering veertjes in nest, 3-7:nu nest 12 

3 (11) 8/5 4 ei 15/5:6ei;22/5:6ei;’29/5: kl pulli 1-2dgn;5/6:5pulli ger.;18-6:leeg;26-
“6:leeg;3-7:leeg 

4 (9) 8/5 3 ei 15/5:5ei;22/5:5ei;29/5:kl pulli 1 dgn;5/6:2pulli ger, 3 ei in nest;>2 
vliegklare pulli; veertjes in nest,3-7:veertjes in nest; 17/7: nu nest 13 

5 (3) 15/5 5 ei 22/5:5ei; 29/5: kl pulli ah uitkomen; 5/6:5 pulli ger.;18-6:leeg;26-6:nieuwe 
veerlaag, leeg;3-7:nu nest 10 

6 (5) 15/5 5 ei 22/5:5ei; 29/5: kl pulli ah uitkomen;5/6:5 pulli ger.;18-6:>3 vliegklare 
pulli’26-6:leeg;3-7:nu nest 11 

7 – 5/6 1 ei 1 ei kapot onder nest;18/6:1ei V;10-7:leeg 

8 (10) 18/6 5 ei mogelijk legsel gecompleteerd paar nest 7;3-7: kl pulli;10-7: 5 pulli 
geringd;NF;17/7: grote pulli;26-7/31-7: leeg 

9 (1) 3/7 5 ei 10/7:5 ei;17/7:kleine pulli, NF (film mislukt camera niet 
gestart);18/7:NF:vrouw alleen metaal links, man BN;26/7:5 pulli 
geringd;31-7: grote pulli;7-8:leeg 

10 5 3/7 3 ei 10/7:3 ei; 17/7:kleine pulli NF (vrouw:ongeringd; man:blauw-grijs..); 6/7:3 
pulli geringd;31/7:grote pulli;7-8:leeg;20-8:leeg 

11 6 3/7 5 ei 10/7:5 ei;17/7:1ei+kleine pulli;18-7:NF:vrouw Gpu, man: BY;26/7: 5 pulli 
geringd;31/7:5 grote pulli;7-8+20-8:leeg 

12 2 3/7 3 ei 10/7:3 ei;17/7:kleine pulli, NF(vrouw=BPu,man=GB= identiek vorig nest 
02);26/7:3 pulli geringd;31/7:3 grote pulli;7-8+20-8:leeg 

13 4 17/7 3 ei 26/7:3 ei; 31/7: kleine pulli;4-8:NF(mislukt);7-8:NF (pulli ca. 7dgn);14-8:3 
pulli geringd,20-8 pulli vliegen uit.. 

14 3 17/7 2 ei 26/7:3 ei; 31/7:3 ei;4-8:NF;7-8:2 kl pulli+1 ei;11-8:NF,14-8: 3 kl pulli;20-8:3 
pulli geringd;28-8:2 gr. pulli in nest 

15 8 7/8 4 ei 14-8:4 ei;20-8:3 ei,28-8:3 kleine pulli / NF;3-9:3 pulli ger. 

 

Net als op locatie 02 zijn de nesten vrijwel allemaal uitgekomen en hebben jongen opgeleverd. 

In totaal werden er 56 pullen geringd uit 14 nesten. Het verschil met de grotere kolonie op 

locatie 02 is hier dat de nesten allen keurig twee keer werden benut. Weliswaar niet altijd door 

dezelfde nestpartners en natuurlijk met uitzondering van nest 01 dat tijdens de grote jongen 

fase naar beneden kwam waardoor het paar moest besluiten om in allerijl een naastgelegen oud 

nest te gaan benutten. 
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Op 1 juni is er de eerste van twee vangacties bij de adulte broedvogels. De gevangen vogels 

werden gemarkeerd en voorzien van 2 kleurringetjes om de rechterpoot. Totaal 13 broedvogels 

waarvan 7 man en 6 vrouw. Van de 13 droegen er 8 al ringen echter één daarvan betreft een 

ring die elders door een andere ringer werd aangebracht. De andere 7 zijn broedvogels uit 

voorgaande jaren, waar onder ook een jong uit 2009 van locatie 02 dat vervolgens elk jaar 

kwam broeden op deze plek. 

 

 
 

Op 23 juli is de tweede vangsessie onder de adulte broedvogels. De dubbele kleurringetjes 

werden verwijderd omdat blijkt dat twee ringetjes het pootje te veel afsluiten en zodoende tot 

een infectie kan leiden. Deze worden vervangen door een enkele kleurring of er worden 

streepjescodes op de staartpennen aangebracht.  

Net als op 1 juni worden er totaal 13 broedvogels gevangen waarvan 10 (4x vrouw en 6 x man) 

terug van 1 juni en 3 nieuw (3x vrouw) w.o. een vrouwtje dat dit jaar broedde op locatie 2 

(nest 10 aldaar). Drie broedvogels (2x vrouw en 1x man) die op 1 juni werden (terug)gevangen 

werden nu niet opnieuw aangetroffen. Het is op deze locatie gelukt om van alle aanwezige 

actieve nesten de oudervogels tijdens het voeren van de jongen te spotten. 

 

Locatie 13  Bûtewei 55, Hemrik (T. Algra) 

 

Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten) 

Leeftijd Totaal 
2011 

Totaal 
2012 

Totaal 
2013 

Totaal 
2014 

Totaal 
2015 

Terug 
2016 

Nieuw 
2016 

Totaal 
2016 

PULL 84 97 84 68 72   69 (15)  69 

1KJ – – – – –    

NA1KJ 24 22 26 14 19  9  7  16 

Totaal  119 110 82 91  9  76  85 
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Nestentabel 

Nest Voorm Vinddat Omst Controle/opmerkingen 

 1  (14)  30/4  5 ei  8/5:6ei;15-5:pulli;22-5:6 pulli geringd; 29/5: 6 pulli als nagenoeg vliegklaar 
in en uit het nest vliegend op draadlijn voor het nest en ander oud nest. 
Nest gefilmd tbv onderzoek. 5/6: leeg —-12/6: nu nest 12 

 2  (19)  8/5  2 ei  15/5:6ei;22/5:6ei; 29/5: pulli ca. 2 dgn oud;5/6: 4 pulli geringd;12-6:grote 
pulli;18-6:leeg;26/6:leeg, 3/7:nu nest 13 

 3  –  15/5  2 ei  22/5:6ei; 29/5:6ei; 5/6: pulli ca. 5 dgn.;12-6:6 pulli geringd; 18-6: grote 
pullen;26-6:leeg; 3-7:leeg;17-7:leeg; 31-7:leeg 

 4  –  15/5  3 ei  22/5:2ei, 1 ei op rand net V? (dicht op nest 2, terr. strijd?), 29/5: 2ei (V?); 
2 ei V;18-6:V-eieren verwijderd;26-6:leeg, nu nest 14 

 5  (6)  15/5  1 ei  22/5: 1ei V?, 29/5: 1ei (V), 5/6: leeg;26-6:leeg;17-7:veertjes nest opnieuw 
opgemaakt;31-7:leeg 

 6  (16)  15/5  4 ei  22/5:4ei, 29/5: a/h uitkomen:3p+1ei; 5/6: 4 pulli geringd; 11-6: 
dieetonderzoek; 12-6:4 gr pulli;18-6:grote pullen;3-7:leeg; nu nest 15 

 7  (11)  15/5  1 ei  22/5:5ei,29/5:5ei; 5/6: pulli ca. 5 dgn;12-6: 4 pulli geringd; 18-6:4 grote 
pullen;26-6:leeg;3/7:leeg;17-7:leeg 

 8  (8)  15/5  4 ei  22/5:6ei,29/5:6ei; 5/6: pulli ca. 5-6 dgn; 11-6:dieetonder-zoek, 12-6: 6 
pullen geringd;18-6:grote pullen;26/6:leeg;3-7:leeg; nu nest 16 

 9  (20) 22/5  1 ei mogelijk weggelegd ei uit nest 4 (geen voering in nest),29/5:1ei(V); 5/6: 
leeg;12/6:leeg;18/6:leeg; 26/6:leeg;3/7:leeg;24-7:leeg;31-7:leeg 

10 (6) 22/5 1 ei  29/5:5ei; 5/6:5 ei;12-6:5 pulli geringd;26-6:5grote pulli;3-7:leeg;17-
7:leeg;24-7:leeg 

11 (21) 29/5 5 ei  5/6:5ei;12-6:ah uitkomen 3 ei en 2 pulli;18-6:pulli van 5-6 dagen oud-
nestfilm;26/6:4 pulli geringd (1einiet uitg.);3-7:4 grote pulli;10-7:leeg 

12  1 12/6 3 ei 18-6:5 ei;18-6:5ei;26-6:5ei;3/7:kleine pulli;10-7/NF:5 pulli geringd;17-
7:vliegklare pulli;24-7:leeg;31-7:leeg 

13  2 3/7 5 ei 10-7:5 ei;17-7:kleine pulli,18-7:NF (niet gelukt); 21-7:man: geen 
kleurringen;vrouw:wit-zwart;24-7:4 pulli geringd;28-7:NF;31-7:4 grote 
pulli;7-8:>3 grote pulli 

14  4 10/7 5 ei 24-7:kleine pulli (paar dagen);31-7:5 pulli geringd;2-8: dieetonderzoek (A. 
Kwak);7-8:grote pulli;14-8:leeg 

15  6 10/7 5 ei 17/7: 5 ei;24-7: kleine pulli;28-7:NF;31-7:4 pulli geringd;2-
8:dieetonderzoek (A. Kwak);7-8:grote pulli; 14-8:leeg 

16  8 10/7 4 ei 17/7: 4ei; 24-7:4 ei;31/7:leeg (P); 

17 (12) 10/7 kl pulli 10/7:NF;17/7: 3 pulli geringd; 24-7: grote pulli;31/7:leeg 

18 oud nest 17/7 4 ei 24/7:4 ei; 31/7:leeg (P) 

19  11 24/7 4 ei  31/7: 4ei; 7-8:4 kleine pulli, NF;14-8:4 pulli geringd, 15-8: dieetonderzoek 
(Siemen D.), 21-8:grote pulli,28-8:leeg 

20 (9) 24/7 4 ei 31/7: 4ei;7-8: leeg P 

21 12 7/8 5 ei 14/8:5 ei;21-8:kleine pull/NF;28-8:5 pulli geringd;3-9:grote pulli in nest 

 

Bij de nestgegevens onder tabel 9 is al aangegeven dat er sprake is geweest van een tamelijk 

onrustige situatie in en rond de nesten. Toch is het succes hier hoger dan op locatie 01. Een 

zelfde aantal nesten (15) levert op deze locatie 69 zo goed als vliegklare jongen op terwijl dat 

op locatie 01 bleef steken op 57.  
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De instabiele 

nestomstandigheden in de 

stal zouden te maken 

kunnen hebben met de 

aanwezigheid van een 

steenmarter (of andere 

predator). Dit vermoeden 

wordt versterkt door het 

feit dat een tal 

broedvogels de nacht niet 

in de stal doorbrengt.   

Dit jaar viel op dat er al 

vroeg in het voorjaar heel 

veel vliegen in de stal 

waren terwijl dat aantal 

juist in de zomermaanden 

gestaag afnam.   

Er werd drie keer actie 

ondernomen om 

broedvogels te 

bemachtigen, te weten op 

9 en 12 juni en op 26 juli. 

Het blijkt dat een substantieel aantal broedvogels de nachten buiten doorbrengt waardoor de 

score voor het nestenidentificatie onderzoek relatief laag uitvalt op deze plek. 

 

Ook op deze locatie is dit jaar meegewerkt aan 

het onderzoek van Anne Kwak. Zodoende werd 

wekelijks een insecten-pot uit een permanente 

vangtent vervangen, werden er maandelijks 

twee vangtenten op water en op land geplaatst 

en werd zelfs op meerdere plekken water uit de 

sloot gehaald voor onderzoek in het 

laboratorium. Ook werd een paar keer 

dieetonderzoek gedaan bij de nestjongen. In 

totaal gebeurde dat bij 5 nesten gedurende 

twee sessies.  

Al deze handelingen vonden in gelijke mate dit 

jaar dus ook plaats op locatie 02. 

  
Foto boven: plaatsten landval voor insecten (eens 

per maand gedurende 1 week actief). 
 
Foto rechts: permanente insecten val met insecten-
pot in de punt waar ze in een open fles met ethanol 

belanden..) 

 

Conclusies en vervolg 

 

In 2016 is er een switch gemaakt naar meer 

diepgang in het onderzoek met broedvogels.  

Voor Menork is duidelijk dat kwantiteit 

nauwelijks nog bijdraagt aan meer wetenschap. 

Daarentegen liggen er volop kansen om door 

middel van unieke ringcombinaties met een gering(d) aantal dieren studie te doen naar de 

broedbiologie.  

Met de hedendaagse moderne middelen liggen er ongekende mogelijkheden in het verschiet. 

De uitstekende samenwerking met de staleigenaren maakt de toepassing ervan vooral mogelijk.  
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Het ringen van vogels om meer aan de weet te komen over trek en leeftijd heeft als het ware 

plaats gemaakt voor studie naar individuele broedprestaties.  

Het is heel bijzonder om meer aan de weet te komen over de “dagelijkse gewoonten” van 

zwaluwen in de boerenstal. De bij ons broedende zwaluwen komen ons nu vertellen dat er 

veelal andere normen en waarden gelden dan bij de doorsnee mens.  

Paarvorming en nestgedrag hangen klaarblijkelijk nauw samen met presteren en overleven en 

wellicht nauwelijks of niet met emotie en trouw. 

Ondanks dat nog niet alle nesten konden worden gevolgd en op dit moment de volledige 

analyse van het verzamelde beeldmateriaal nog niet is afgerond, staat nu al vast dat deze 

methode ons in staat stelt om veel meer informatie te vergaren over de paartrouw, nesttrouw, 

individuele prestaties. En door het gedrag beter te bestuderen, komen we los van onze 

(voor)oordelen en leren we begrijpen dat het er in een wereld van eten en gegeten worden, ver 

vliegen om te overleven en maximaal presteren voor lijfsbehoud, wel es wat anders op en toe 

gaat dan wij vermoeden.. 

Maar leren we ook hoe we dit dicht bij mensen levende, imposante vogeltje, de helpende hand 

kunnen bieden. En daar gaat het om! 

De komende jaren hopen we de neststudies op de locatie 02, 03 en 13 voort te kunnen zetten.  

Afgelopen jaar is goed duidelijk geworden welke faciliteiten daarbij nog nodig zijn. Hier zal de 

komende tijd in worden geïnvesteerd zodat er komend jaar gericht en relatief snel gewerkt kan 

worden. Ook is er in 2017 geen medewerking toegezegd aan andere projecten waardoor alle 

tijd en energie kan worden gestopt in een adequate aanpak op de drie overgebleven locaties.  

Het onderzoek op locatie 01 zal komen te vervallen. Mogelijk dat op locatie 13 ook met 

cameravallen wordt gewerkt om op deze manier er achter te komen wat de verstorende factor 

zou kunnen zijn met betrekking tot de (deels) vernielde of verlaten nesten gedurende het hele 

seizoen.  

 

 

Dankwoord 

Zeer erkentelijk zijn we de staleigenaren van de vier locaties waar we dit jaar weer volop onze 

gang konden gaan. Beperkte onze aanwezigheid zich in voorgaande jaren tot een keer per 

week: nu doken we bijna dagelijks op, te pas maar wellicht vaker te onpas.. Van dat laatste 

hebben we echter nooit blijk gekregen. Eigenlijk voelden we ons kind aan huis en werden we 

zelfs dikwijls geholpen bij onze uiteenlopende activiteiten.  

Deze bijzondere gastvrijheid maakt dat we dit type onderzoek kunnen doen! 

 

Vogelringstation Menork, november 2016. 

Willem (auteur) en Wender Bil 

Oebele Dijk 

Sander Veenstra 

 

 

 

 

 

 

 


