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Inleiding
Met ingang van 2009 is Menork aangehaakt bij een (inter)nationaal project dat
gericht is op onderzoek bij de Boerenzwaluw. Met de boerenzwaluw gaat het de
laatste jaren niet goed. Er is een aantal oorzaken voor te bedenken die echter
wetenschappelijk nuancering wenst.
Zodoende heeft men internationaal de handen ineen geslagen d.w.z. van zuidAfrika tot noord-Europa vindt er goed gecoördineerd onderzoek plaats en dat
alles op initiatief van een Nederlander, te weten Bennie van den Brink.
Via zijn website (boerenzwaluw.nl) valt alles te lezen over het doel en opzet van
dit grote onderzoeksproject. Ook is er een oproep te lezen:
Doe zelf mee aan onderzoek!
Word jij ook zo vrolijk bij het zien van de eerste boerenzwaluw? Begrijpelijk;
boerenzwaluwen verkondigen de lente, zijn mooi om te zien, vertonen interessant gedrag en zoeken de mens op. Ze zijn plaatstrouw en stellen speciale eisen
aan hun leefgebied. Daarom zijn het prima indicatoren voor de natuurwaarden
van het landelijk gebied. Helaas gaat het niet goed met de boerenzwaluw. De
soort staat als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst door een afname van 50-75% in de
afgelopen 40 jaar. We weten onvoldoende van de boerenzwaluw af om de soort
écht goed te kunnen beschermen. Beter en meer onderzoek is nodig om de
meest effectieve maatregelen te kunnen bepalen en treffen. Ons streven is om
de boerenzwaluw van de Rode Lijst af te krijgen. Daarom doen we een beroep op
vogelaars en (weide-) vogelwerkgroepen om mee te helpen aan het onderzoek.
In de winter van 2008/2009 werd Menork rechtstreeks benaderd door Bennie.
Hoewel een zeer vriendelijke toon en zeker niet dwingend, was er voor Menork
geen andere optie: aanhaken!

Foto: Menork op bezoek bij Bennie van den Brink (rechts) te Noordeinde (29 juni 2009)

Overigens doet Jan de Jong uit Joure, waarmee Menork nauw samenwerkt, ook
al vele jaren intensief mee aan het project, in sommige jaren ringt hij er zelfs
meer dan duizend zwaluwen bij diverse (vaste) boerenbedrijven gelegen in
midden en zuid Fryslân.
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Inhoud en impact onderzoek
De gevangen vogels worden geringd losgelaten. Op de ring staat een uniek
nummer en de naam van het Vogeltrekstation Arnhem Holland. Internationaal is
het adres bekend van het vogeltrekstation, dat mocht er in het buitenland een
zwaluw teruggevonden worden, de gegevens op de juiste plek belanden. De ring
is echter vooral van belang om in opvolgende jaren te kunnen vaststellen of de
vogel op dezelfde locatie is teruggekeerd en dus de trek naar tropisch Afrika
heeft overleefd.

Foto: de lengte van de vleugel van een boerenzwaluw wordt gemeten

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. 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 duren, afhankelijk van het
aantal vogels en de
weersomstandigheden, nooit langer dan
twee uur. 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 en daarom
wordt er ook uiterst zorgvuldig te werk
gegaan.
Nestjongen worden alleen bij het
onderzoek betrokken wanneer dat
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verantwoord is. Dit is het geval tussen minimaal vijf dagen na uitkomst en
maximaal circa15 dagen. In deze periode worden de nestjongen in het nest
geringd. Natuurlijk voor zover het nest vanaf de grond goed te bereikbaar is. Bij
sommige stallen zijn de nesten geheel onbereikbaar, bij anderen heb je amper
een ladder nodig.
Deelnemende boerderijen
Vooropgesteld moet worden dat deelname aan het project alleen mogelijk is
wanneer een aantal zwaluwenhouders ook daadwerkelijk bereid is om mee te
doen. Toen Menork in maart 2009 via een lokaal weekblad een daartoe
strekkende oproep deed, reageerden er nadien meteen een aantal enthousiaste
hobbyboeren die allen graag ‘hun’ boerenzwaluwen willen laten participeren.
En daarmee is de feitelijke basis gelegd voor het welslagen van het project van
Menork! Vrijwel alle deelnemers zijn hobbyboeren. Eentje heeft weliswaar alleen
kippen de anderen geiten en/of paarden. De spreiding is interessant want het
gaat om een drietal geclusterde plekken in Langezwaag, een streekdorp ten
zuiden van Gorredijk en een drietal min of meer geclusterde plekken in Bakkeveen en Siegerswoude. De andere twee plekken zijn Gorredijk en Friesche Palen.
Het gaat bij elke plek om circa
een tien tot vijftien nesten, het
ene jaar wat meer het andere jaar
weer wat minder. De opstallen
waarin de vogels broeden zijn
echter behoorlijk verschillend. Dat
varieert van een klein houten
geitenhok tot een heuse
boerenschuur van 10 meter hoog.
Dat maakt ook dat de zwaluwen
op de ene plek (veel) beter te
vangen zijn dan op de andere.
In de loop van het seizoen kon
een jongveestal van een
boerenbedrijf te Nij Beets worden
toegevoegd. In deze stal zitten
ruim 20 broedpaar van de
boerenzwaluw. Ook is de locatie
van Willem toegevoegd. Op zijn
erf zit heel symbolisch, in de
carport, voor het eerst ook een
boerenzwaluw te broeden. Doel is
om de nestgelegenheid de komende jaren fors te stimuleren voor de zwaluwen.
In de loop van juli wordt nog een voorlopige plek aan de lijst toegevoegd. Het
betreft een plek in Haulerwijk waar bij een woning aan de rand van het dorp,
ergens midden in de weilanden, een aantal boerenzwaluwen is gehuisvest in een
aantal opstallen. In september komt via een landelijk netwerk nog de oproep om
een bezoekje te brengen aan Fochteloo. In dit dorp, vlakbij Oosterwolde, zit een
geitenbedrijf dat nog vele late nesten met jongen herbergt. Dat bezoek is
gebracht en ook de toezegging om te trachten de plek vanaf 2010 in het
onderzoek te betrekken is gedaan. In goede jaren goed voor misschien wel 40
broedpaar en 800 geiten (..).
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Omschrijving van de in 2009 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 paardenstallen. Adulte vogels moeilijk te vangen omdat er vele toegangen
(kapotte ramen en deuren) zijn. Nesten (pullen) over het algemeen
goed bereikbaar.

2. Lange ein 5
Langezwaag
(S. vd. Wal)

Jaarlijks broeden er 10-13 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. Lange ein 6
Langezwaag
G.R. Fekken
4. Mjumsterwei
18, Bakkeveen
(J. de Jong)

Jaarlijks broeden er 10-12 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.

5. Hearsterwei
2A, Friesche
Palen
(J. Overwijk)

Zeker een tiental nesten in de hoog aangebouwde schuur. De meeste
nesten zijn weliswaar onbereikbaar maar de vogels gaan hier door één
toegangsdeur die s ’nachts afgesloten is en in de ochtend pas rond een
uur of 7, half 8 weer open gaat.

6. Bremerwei
22, Siegerswoude
(Durksz)

In een paardenstal zaten de afgelopen jaren 10-15 nesten. De nesten
zijn prima bereikbaar en de vogels hebben in principe toegang via één
deur. Wel is er een aantal luchtgaten in de schuur waar de vogels
doorheen zouden kunnen vliegen. Deze zijn echter afsluitbaar.

7. Bremerwei
16, Siegerswoude
(A. Arends)

In de schuur bij de woning zitten zeker 15 broedpaar. Omdat de schuur
tevens dient als opslag van allerlei materialen, is er een plastic hoes
aangebracht als opvang voor de vogelpoep. Ook in het kippenhok zit
nog een bewoond nest.

8. Tsjoele 1,
Gorredijk
(De Vries)

In een recent gebouwde paardenstal zitten 7 nesten en vliegt nog een
enkel potentieel broedpaar rond. De nesten zijn prima bereikbaar en de
vogels hebben in principe toegang via één deur.

9. De Buorren
91, Lippenuizen (W.Bil)

In de carport zit een paartje te broeden. Het is voor het eerst dat hier
zwaluwen broeden. Doel is om de komende jaren de aanwezige
opstallen toegankelijk te maken en deels te voorzien van kunstnesten.

10. Krûme
Swynswei, Nij
Beets
(Stoker)

Een volwaardig boerenbedrijf met diverse (oudere) opstallen. In een
vier meter hoge jongveestal bedekt met asbestplaten zitten zeker 21
bewoonde nesten. Op het erf ligt onder andere een opslag van ruige
mest en is veel kruidenbeplanting aanwezig. Daardoor een prima plek
voor zwaluwen en mussen (keurig gehuisvest in een andere stal)

11. Tsjerkepaad 47,
Haulerwijk
(Veenstra)

Een hobbyboer midden in de weilanden. Diverse geschakelde opstallen
met alleen een aparte toegang. Verder onder een grote aangebouwde
veranda nog enkele nesten. De nesten zitten verspreid in de diverse
opstallen. Elk opstal heeft aparte toegang en er is een doorvliegmogelijkheid tussen de opstallen.

12. Zuideinde
41, Fochtelo
(N de Vries)

Een geitenboer met enige groene handel aan huis. Enkele grote
loodsen in één waarvan zich tientallen nesten bevinden. Nesten op
hoogte met ladder bereikbaar. Oudervogels vangbaar omdat de loods
kan worden afgesloten.

Ruim tien nesten in meerdere opstallen (schuur, de garage en onder
afdakjes). Meeste nesten zijn goed bereikbaar maar de adulte vogels
zijn vanwege de spreiding en talrijke openingen moeilijk vangbaar.
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Locaties vanaf luchtfoto google earth (Drachten linksboven).

Overzicht van geringde vogels in 2009
Op al de 12 locaties werden er in totaal dit jaar 593 vogels gevangen en geringd
weer losgelaten voor het onderzoeksproject. In tabel 2 staan de totalen opgesomd. Onder de rij volwassen staat het aantal volwassen broedvogels dat met
behulp van een mistnet werd gevangen. Onder de rij eerstejaars het aantal
uitgevlogen jongen dat met behulp van een mistnet werd gevangen en onder
jongen het aantal pullen dat op een leeftijd van 4 tot 16 dagen uit het nest is
gehaald met ring is teruggezet. Tussen haakjes daarbij het aantal nesten waaruit
deze pullen afkomstig zijn.
Tabel 2
Locatie
Volwassen
Eerstejaars
Jongen ()*
Totaal

Totaal gevangen boerenzwaluwen op de 12 locaties in 2009.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
15
21
7
43
6
35
17
2
45
2
32
11
1
10
57
61
77
37
11
20
47
8
16
(14) (14) (18) (8)
(3) (4) (12) (2)
(4)
69
76
98
44 75 17
66
65
10 55 18

12
-

Totaal
205
54
334
(79)
593

Een van de doelstellingen van het onderzoek is het verkrijgen van terugmeldingen van broedvogels. Op deze wijze wordt duidelijk hoe de vliegroutes
liggen en mogelijk ook welke timing de vogels (jaarlijks) kiezen. Dat leverde in
2009 meteen al een aantal leuke en interessante melden op. In tabel 3 staan de
broedvogels gemeld welke in 2009 met vreemde ringen werden aangetroffen op
de onderzoekslocaties.
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Ringdatum
Ringplaats
Leeftijd
Terug op
Afstand
Tijd
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Vogels met vreemde ringen waarvan gegevens bekend zijn (oktober 2009).
Brussels
Brussels
Infs OZZANO
Infs OZZANO
952321090042A6541A111011 september
13 september
30 april 2009
01 mei 2008
2005
2008
Oosthoven
Oosthoven
Isolino Alpine
Alfieri Fondi
Antwerpen België
Antwerpen België
Italy 4556N 0830E Italy 4131N 1337E
5120 N 0458 E
5120 N 0458 E
Eerste
Eerste
Vrouw-na1kj
Onbekend-na1kj
kalenderjaar
kalenderjaar
31 mei 2009 op
17 juni 2009 op
12 juni 2009 op
17 juni 2009 op
locatie 3 (man)
locatie 5 (man)
locatie 7
locatie 5 (man)
196 km
215 km
813 km
1404 km
1358 dagen
277 dagen
43 dagen
412 dagen

Vooral de boerenzwaluwen met de Italiaanse ringen zijn interessant. Van deze
broedvogels is nu bekend dat deze nog op 30 april en 1 mei in Italië langs vlogen
op weg naar hun broedplekken in Siegerswoude en, vermoedelijk ook in 2008, te
Friesche Palen. De andere Italiaan komt van veel verder weg uit dat land en
werd daar ook nog op 1 mei van dat jaar aangetroffen. Feitelijk verklappen de
tweede Italiaanse ringen ookdat de oostelijke trekroute geen uitzondering is voor
de boerenzwaluw.
Van de twee, als eerstejaars (jong) in België geringde, vogels weten we iets over
de trekroute maar ook over de leeftijd (rsp. 4 jaar en 1 jaar oud).
Ringplaatsen BoerenZwaluwen met Italiaanse
Ring (links)
De boerenzwaluw met
Italiaanse
ring (beneden)
Rechts: De heer
Overwijk nadat de
zwaluw met Italiaanse
ring is ontzet (rechts)
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Beknopt Overzicht per locatie
Locatie 1. Hegedyk 8 Langezwaag (B. de Vries)
Totaal 69 geringd waarvan 12 broedvogels en 57 pullen afkomstig uit 14
nesten.

Links boerderij (B) met inpandige stal,rechtsopstal (O) met asbest golfplaten
Tabel 4
Samenvatting nestformulieren locatie 1
Verklaring codes bij nestformulieren
Nestn=nestnummer dat is toegekend aan het gevonden nest; datum: de datum waarop
het nest voor de eerste keer werd geïnspecteerd; O=opstal; broed= inhoud van het nest
op de eerste vinddatum; v=(vermoedelijke vervolg)legselnummer; contr: datum van de
laatste controle; omstandigheden: laatst genoteerde relevante omstandigheden
Nestn Datum
O Broed
V Contr Omstandigheden
1
31/5
O Pul -3d
1 7 /6
5 pulli van 11 dagen oud geringd
2
31/5
O 5 ei
1 21/6
3 pulli van 8 dagen oud geringd
3
31/5
O 4 pull
1 31/5
4 pulli van 9 dagen oud geringd
4
31/5
O 4 pull
1 31/5
4 pulli van 9 dagen oud geringd
5
7/6
B 6 pull
1 31/5
6 pulli van 11 dagen oud geringd
6
7/6
B Kleine p 1 14/6
2 pulli van 10 dagen oud geringd
7
7/6
B Klein ep 1 14/6
5 pulli van 10 dagen oud geringd
8
14/6
B 4 ei
1 8/7
3 pulli van 7 dagen oud geringd
9
4/7
B 3 ei
2 30/7
5 pulli van 14 dagen oud geringd (meting)
10
4/7
B 4 ei
2 30/7
4 pulli van 14 dagen oud geringd (meting)
11 (6) 4/7
B 4 ei
2 30/7
4 pulli van 12 dagen oud geringd (meting)
12 (2) 4/7
O 5 ei
2 25/7
4 grote pulli geringd
13 (4) 4/7
O 5 ei
2 25/7
5 grote pulli geringd
14 (3) 4/7
O 3 ei
2 25/7
3 ei verlaten
15
25/7
B 4 ei
2 21/8
3 pulli van 15 dagen oud geringd
16 (2) 25/7
O 5 ei
2 12/8
Pull dood door hitte (max. gemeten 44gr.C)
17
21/8
B 3 ei
3 -

Op 31 juli werd een aantal broedvogel gevangen en geringd die gerelateerd kan
worden aan de nesten. De vrouwtjes van de nesten 9, 10, 11 en 15 werden gevangen. Ook het mannetje van nest 9 dat al op 31 mei van de ring werd voorzien. De nesten 9, 10 en 11 werden aangewend voor een speciaal onderzoek
naar de groeiomstandigheden van pulli. Dit onderzoek vond plaats in opdracht
van Menork door Sander Veenstra uit Nij Beets, een stagiair van het MBO/AOC
(met onmisbare medewerking van o.a. de familie De Vries die de ochtend en
avondtemperatuur van de nesten telkens noteerde). Op locatie 1 en 3 werden
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hiervoor totaal 6 nesten dagelijks bezocht. Doel is om de groei van de jongen te
meten onder verschillende micro- klimatologische omstandigheden. De uitkomsten van dit onderzoek zullen eind 2009 in een apart artikel worden gepubliceerd.
Locatie 2. Lange ein 5 Langezwaag (S.
vd. Wal ). Totaal 76 geringd waarvan 15
broedvogels en 61 pullen uit 14 nesten.

Links: inkijk geitenschuur en
nestbalken, rechts: openstaande
deur is toegang tot de geitenstal

De eigenaar/beheerder van deze locatie (de heer Sietse van der Wal) houdt de
nestkaarten bij van de broedvogels. Dat maakt de nestformulieren veel
completer en voegt wezenlijke informatie toe over ringleeftijd en uitvliegsucces
per nest. Bovendien zijn er gegevens over bijvoorbeeld de aankomst van de
eerste broedvogels in het voorjaar. Op 31 maart zag Van der Wal de eerste
broedvogel in de stal. Deze bleef (voornamelijk ’s nachts) solitair aanwezig tot er
op 14 april nog 4 potentiële broedvogels arriveerden.
Tabel 5
Samenvatting nestformulieren locatie 2
Verklaring codes bij nestformulieren, zie tabel 5
Bro
Nes Dat
V Con OmstandigCon
ed
tnr
tr1
heden
tr 2
1
30/4 1 ei
1 31/5 6 p(9d) ger
13/6
2
4/5
1 ei
1 31/5 4 p(9d) ger
14/6
bevatte 5 ei
3
8/5
1 ei
1 7/6
5 p(13d) ger
17/6
4
9/5
1 ei
1 7/6
5 p(12d) ger
18/6
5
10/5 1 ei
1 7/6
6 p(9d) ger
20/6
6
17/5 1 ei
1 6/6
pulli dood
7
25/5 1ei
1 21/6 2 p(8d) ger
4/7
8
3/6
1 ei
2 4/7
4 p(13d) ger
12/7
9
16/6 1 ei
2 15/7 3 p(12d) ger
25/7
10
(2)
11
12

G=geitenstal
Omstandigheden
Uitgevlogen
Uitgevlogen

25/6

1 ei

2

25/7

5 p(13d ger)

3/8

Uitgevlogen
Uitgevlogen
Uitgevlogen
Uitgevlogen
Uitgevlogen
Uitgevlogen (had 5 ei/1 niei uit
en 1 piepklein jong dood)
Uitgevlogen

26/6
1/7

1 ei
1 ei

2
2

30/7
30/7

5 p(16d)ger
5 p(12d)ger

3/8
9/8

Uitgevlogen (4 pullen)
Uitgevlogen
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1/7

1 ei

2

30/7

5 p(12d)ger

8/8

Uitgevlogen

1/7

1 ei

2

30/7

5 p(12d)ger

10/8

Uitgevlogen

10/7
29/7
9/8

1 ei
1 ei
1 ei

3
3
3

5/8
15/8
12/8

2 p(8d)ger
17/8 Uitgevlogen
uitgekomen
7/9
Uitgevlogen (ongeringd)
3 ei verlaten/niet uitgekomen

Vrijwel alle broedvogels (totaal 15) werden op 3 juni gevangen en geringd.
Dankzij de centrale toegangsdeur die de avond ervoor werd afgesloten, konden
de broedvogel in 1 sessie worden bemachtigd.
Locatie 3.
Lange ein 6 Langezwaag (Fekken)
Totaal 98 geringd waarvan 21 broedvogels en 77 nestjongen afkomstig uit 18 nesten.
Rechts: dakspanten geitenhok,
links onder geitenhok

Tabel 6
Samenvatting nestformulieren locatie 3
Verklaring codes bij nestformulieren, zie tabel 5
G=geitenstal
Nestn Datum
O Broed
V Contr
1
31/5
G 5 pul 9dgn geringd 1 7/6
2
31/5
G 4 pul 7dgn geringd 1 7/6
3
31/5
G 2 pul 13dg geringd 1
4
31/5
G 5 pul 10dg geringd 1 7/6
5
7/6
G 5 ei
1 21/6
6
7/6
G 4 pul 5dgn geringd 1
7
7/6
G Pull van 1 dag
1 14/6
8
7/6
G 5 pul 7dgn geringd 1
9
7/6
G grote pulli
1
10
7/6
G kleine pulli
1 14/6
11
14/6
G 2 ei
2 8/7

Omstandigheden
grote pulli
grote pulli
grote pulli
3 pull 9 dgn oud geringd
5 pull 8 dgn geringd

5 pulli 7dgn geringd
4 pulli 6 dgn geringd
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

(9)
(3)

(1)
(4)
(6)
(9)
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14/6
21/6
21/6
4/7
4/7
4/7
4/7
4/7
4/7
8/7
15/7
15/7

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

3
1
4
2
5
5
4
5
5
2
3
4

ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

4/7
15/7
15/7
30/7
25/7
25/7
25/7
25/7
25/7
31/7
12/8
30/7

15/7
15/7

G
G

5 ei
4 ei

3
3

5/8
5/8

3 ei verlaten; 15/7: 1 ei verlaten
leeg
Leeg
5 pulli 5 dgn geringd
4 ei verlaten
5 ei verlaten
4 pulli 9 dgn geringd
4 pulli 5 dgn geringd
4 pulli 15 dgn geringd
3 pulli 6 dgn geringd
4 ei verlaten
4 pulli 6 dgn geringd; 5/8 1 pull
uit het nest: dood; 6/8 alle dood
5 pulli geringd
3 pulli geringd

In het geitenhok werden 3 nesten aangewend voor het
onderzoek dat door Sander Veenstra is uitgevoerd. De
nesten werden blootgesteld aan hoge temperaturen, zo
bleek uit de meetgegevens. Een aantal tweede legsels
is zodoende voortijdig verlaten door de ouderparen.
Ook is een aantal pulli omgekomen door de extreme
hitte. Dank hier ook aan de familie Fekken voor het
dagelijks (!) invullen van de meetlijsten.
Foto’s: meten vleugel

Locatie 4.
Mjumsterwei 18, Bakkeveen (J. de Jong)
Totaal 44 geringd waarvan 7 broedvogels en 37 nestjongen afkomstig uit 8 nesten.
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Links wagenhok(w), links-boven hokken achter woning (h1-h2,achterste zit varkenshok
(v)) rechtsboven garage (g), rechts achtergevel woning (ag)
Tabel 7
Samenvatting nestformulieren locatie 4
Verklaring codes bij nestformulieren, zie tabel 5
Ag=achtergevel woning, VG=voorgevel, G=garage;W=wagenhok;
V=varkensstal; h1=hok voorste component; h2=hok achterste component
Nestn Datm
O
Broed
V Contr Omstandigheden
1
6/6
G
pulli uitg
1
2
6/6
W
kleine pul
1 12/6
3 pulli 7 dagen ger (1ei)
3
6/6
V
6 pul 7 dgn geringd
1
4
6/6
H2 Eieren
1 15/6
5 pull 8 dgn ger (1 ei)
5
6/6
H2 2 ei
1
6
6/6
H1 Eieren
1 15/6
Kleine pull; 26/6 nest leeg
7
6/6
Ag Vliegklare jongen
1 25/6
Nest leeg (uitgevlogen)
8
6/6
Vg In aanbouw
1 25/6
3 ei; 11/7 2 dode jongen in nest
9 (1) 25/6
G
5 ei
2 16/7
5 pulli 9-10 dagen oud geringd
10
25/6
H2 5 pul 12 dgn geringd 2
11
25/6
Ag 4 ei
2 16/7
5 pulli 7 dgn geringd
12
16/7
H1 4 ei
2 30/7
4 pulli 13 dgn geringd
13
24/7
V
Eieren
3 12/8
4 pulli 10 dgn geringd

Vanwege de vele openingen en uiteenlopende plekken werden er in totaal 7
broedvogels gevangen en geringd. Van twee broedvogels is bekend bij welk nest
deze horen, betreft tweemaal een vrouwtje van resp. nest 2 en nest 11.
Locatie 5
Hearsterwei 2A, Friesche Palen (J. Overwijk)
Totaal 75 geringd waarvan 43 broedvogels en 32
vliegklare nestjongen uit onbekend aantal
nesten.

Boerderij achteraanzicht (links). In de schuur
(rechts).

Nesten zitten tegen de spanten hoog in de
schuur en daardoor onbereikbaar. Met
behulp van een mistnet worden de vliegklare
jongen in de schuur vanaf de hooizolder
gevangen. De oudervogels grotendeels bij de
toegangsdeur die de nacht ervoor is afgesloten. Op deze locatie werden twee
broedvogels met buitenlandse ringen gevangen (tabel 3 en 4). Op deze locatie
werd driemaal met behulp van 2 mistnetten (in en voor de schuur) gevangen.
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Locatie 6 Bremerwei 22, Siegerswoude (Durksz)
Totaal 17 geringd waarvan 6
broedvogels, 11 nestjongen uit 3
nesten.

Volgens de eigenaar dit jaar
een tegenvallend aantal
broedparen in verhouding tot
de voorafgaande jaren.
Slechts 3 broedpaar waarvan
in eerste instantie ook nog
twee nesten verloren gaan.
Locatie 7
Bremerwei 16,
Siegerswoude (A. Arends)
Totaal 66 geringd waarvan 35
broedvogels, 11 vliegklare nestjongen uit onbekend aantal nesten
en 20 nestjongen uit 4 nesten.

Vanwege de hoogte van de
aangebouwde schuur is een
aantal nesten onbereikbaar.

Van de enigszins bereikbare
nesten werd een klein aantal
nestjongen geringd. Er
werden geen nestkaarten
bijgehouden.
Op deze locatie werd op 6
juni een aantal nesten
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gecontroleerd. Van twee nesten werden pulli geringd. Op 12 juni werden met
behulp van een mistnet, broedvogels gevangen waar onder een vrouwtje met
een Italiaanse ring (zie tabel 3 en 4) en een aantal vliegklare nestjongen. Op 15
juni werd nog van een tweetal nesten de jongen geringd en tot slot op 11 juli
nog een keer met behulp van een mistnet een klein aantal broedvogels.
Locatie 8
Tsjoele 1, Gorredijk (De Vries)
Totaal 65 geringd waarvan 17 broedvogels, 1 vliegklaar nestjong (mogelijk van elders)
en 47 nestjongen uit 12 nesten.

Tabel 8
Samenvatting nestformulier locatie 8
Verklaring codes bij nestformulieren, zie tabel 5 P=paardenstal
Nestn Datm
O
Broed
V Contr Omstandigheden
1
7/6
P
4 pulli 5 dgn geringd 1 21/6
Opnieuw nest met 5 ei (=nest 8)
2
7/6
P
Eieren
1 21/6
Leeg
3
7/6
P
4 ei
1 21/6
Leeg
4
7/6
P
Grote pullen
1 21/6
Leeg
5
7/6
P
4 ei
1 21/6
3 ei =nieuw nest (nest 9)
6
7/6
P
5 pulli 7 dgn geringd 1 21/6
1 verlaten ei (nieuw nest!)
7
7/6
P
4 ei
1 21/6
2 ei=nieuw nest (nest 10)
8 (1)
21/6
P
5 ei
2 16/7
5 pulli 7 dgn geringd
9
21/6
P
3 ei
2 25/7
4 pulli 11 dgn geringd
10
21/6
P
2 ei
2 15/7
3 pulli 10 dgn geringd
11
21/6
P
3 ei
2 15/7
1 pul van 10 dgn geringd
12
21/6
P
2 ei
2 16/7
4 pulli 8 dgn geringd
13
21/6
P
2 ei
2 15/7
5 pulli 8 dgn geringd
14
21/6
P
2 ei
2 16/7
5 pulli 7 dgn geringd
15
21/6
P
2 ei
2 16/7
5 pulli 8 dgn geringd
16
8/7
P
4 ei
3 25/7
2 pulli 15 dgn geringd
17 (8) 21/8
P
4 pulli 6 dgn geringd 3
18
21/8
P
3 ei
4 19
21/8
P
3 ei
4 -
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Alle eerste legsels zijn in de
paardenstal aan de Tsjoele in
Gorredijk verloren gegaan. De
oorzaak ligt hoogstwaarschijnlijk bij
de mussen die er ook nesten hadden
gemaakt en gezorgd hebben voor de
predatiegolf in de eerste
zwaluwnesten. Na eind juni boekten
de zwaluwen aan de Tsjoele
weliswaar meer succes maar tot veel
derde legsels kwam het daarna niet
meer.
Op 13 juni werd tussen de
broedvogels een vrouwtje in volledige
(symmetrische) slagpenrui
aangetroffen (foto rechts).
Locatie 9
De Buorren 91, Lippenhuizen (W. Bil)
Totaal 10 geringd waarvan 2 broedvogels en 8 nestjongen uit 2 (vervolg)nesten.

Tabel 9Nestformulier locatie 9
Verklaring codes bij
nestformulieren, zie tabel 5
C=Carpot;G=geitenhok
Nestn

1
2 (1)

Datm
13/6
20/7

O
C
C

Broed
4 ei
4 ei

V
1
2

Contr
20/6
16/8

Omstandigheden
4 pulli van ruim 1 week oud geringd
4 pulli van 15 dagen oud geringd

Dit jaar slechts 1 broedpaar met twee
legsels op deze locatie bij de ringer thuis.
Ondertussen (hersft 2009) is een geitenhok
(naar voorbeeld van locatie 3- Fekken)
geschikt gemaakt voor nestgelegenheid met
als doel om volgende jaren meer
broedparen te trekken. Op 13 juni werden
de broedvogels gevangen en geringd.
Foto: vrouwtje met broedvlek.
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Krûme Swynswei, Nij Beets

Totaal 55 geringd waarvan 45 broedvogels
en 10 vliegklare jongen uit onbekend aantal
nesten.

Deze locatie werd in de loop van het seizoen toegevoegd op aanraden van
Sander Veenstra, stagiaire van Menork die zich een kleine twee maanden bezig
heeft gehouden met het zwaluwenonderzoek. Sander is een klein aantal uren
werkzaam op dit boerenbedrijf en is zodoende op de hoogte van de aanwezigheid
van ruim 20 broedparen in een loods. De nesten zijn overigens onbereikbaar
vanwege permanente aanwezigheid van jongvee. Met behulp van twee
mistnetten van ieder 10 meter kan er in de stal worden gevangen. Ook kan er
zowel voor de toegangsdeur als voor een (of meer) gevelopeningen nog
mistnetten (van drie meter lengte) worden geplaatst om zo in en uitvliegende
vogels te bemachtigen. Er zijn meerdere gevelopeningen waardoor het vangen
werd bemoeilijkt. Toch is het gedurende drie vangsessies gelukt om 45
broedvogels te pakken. Mogelijk hiertussen ook vogels die van andere
broedplaatsen komen, want gedurende het seizoen doken hier meer zwaluwen
op dan het aantal broedparen en hun jongen. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te
maken met een goed voedsel/insectenaanbod rond de (vegetatierijke) boerderij.
Locatie 11 Tsjerkepaad 47, Haulerwijk (Veenstra)
Totaal 18 geringd waarvan 2
broedvogels en 16 nestjongen
uit vier nesten.

Ook deze plek is pas later in
het seizoen in het project
betrokken. Dit na een tip
van Durksz (locatie 6).
Omdat de broedvogels hier
nogal verspreid over
meerdere stallen gevestigd
zijn, werden er slechts twee
broedvogels gevangen. De
nesten zijn wel goed te
bereiken.
Foto: tijdens vangsessie op 31 juli
2009 (Willem).
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Conclusies en vervolg
Het jaar 2009 is door ons opgevat als een proefjaar voor (eventuele) deelname
het boerenzwaluwproject van Bennie van den Brink. We hebben op een tiental
verschillende locaties ervaring kunnen opdoen met het onderzoek van nestjongen en broedvogels. Onze conclusie is dat het voor ons een haalbare kaart is
doch er zullen (zoals altijd) prioriteiten gesteld moeten worden. Insteek is wel
om zoveel als mogelijk de nesten te volgen en deze liefst ook nog zoveel te
koppelen aan de (gemerkte) broedvogels. Daardoor krijgen we (beter) inzicht in
de broedresultaten. Zeker nu er de laatste jaren veel verplaatsing is van
boerenstallen naar paardenstallen en geitenhokken van hobbyboeren. Het was
dan ook een opsteker dat Sander Veenstra als (eindexamen) leerling van het
AOC/MBO Leeuwarden Menork verkoos als zijn stageplek. Daardoor was het
mogelijk om dagelijks een aantal nesten te volgen in een traditionele boerenstal
versus een modern geitenhokje. Totaal verschillende broedomstandigheden met
dus ook verschillende maar ook verrassende resultaten. De aanbevelingen uit
zijn onderzoek zullen de komende jaren zeker meer aandacht verkrijgen binnen
de projecten van Menork.
Naast de reistijd, is vooral ook van belang om de effectiviteit van het vangen in
kaart te brengen. Zijn nesten gemakkelijk bereikbaar en oudervogels relatief
gemakkelijk te vangen. Ook de bemoeienis van de eigenaar van de betreffende
locaties kan de haalbaarheidsfactor mee bepalen. In dit verband moet locatie 2
genoemd worden waarbij de eigenaar zelf de nestkaarten volledig bijhoudt.
De locatie Haulerwijk is onvoldoende rendabel gebleken. Naast het feit dat de
oudervogels relatief moeilijk te pakken zijn, speelt ook de langere reisafstand
hier een rol. De locaties te Siegerswoude en Bakkeveen liggen mooi geclusterd
bij elkaar en kunnen zodoende behouden blijven. Op de locatie Friesche Palen
kan, dankzij de vaste in en uitvliegroute en de grote dichtheid aan broedvogels,
met relatief weinig inspanning veel kwantitatief rendement worden gehaald.
Hetzelfde kan gesteld worden voor de plek te Nij Beets. Het grote aantal
broedparen en de korte reisafstand rechtvaardigen blijvende betrokkenheid van
de locatie. De drie locaties te Langezwaag zijn ronduit ideaal voor het project.
Mooi geclusterd en op korte reisafstand en alle drie plekken waar de nesten
(heel) goed te bereiken zijn. Hetzelfde kan feitelijk gezegd worden van de locatie
aan de Tsjoele in Gorredijk met als enige verschil dat de plek wat meer
geïsoleerd ligt van de andere plekken. De nieuwe locatie in Fochteloo kan alleen
aan het project deelnemen wanneer Theo Schuurs als groepslid van Menork en
wonende te Veenhuizen zich (hopelijk) actief gaat bemoeien met het
zwaluwenproject. Hierover zullen we ons binnen de club nader beraden.
Het spreekt voor zich dat het onderzoek vanaf het tweede jaar meer inhoudelijke
lading krijgt. Dan valt er iets te zeggen over de terugkeer van (gemerkte)
broedvogels en/of hun jongen. Ook kunnen de nestgegevens dan worden
vergeleken met de uitkomsten van dit jaar.
Dankwoord
Wij zijn de eigenaren van de onderzoekslocaties zeer erkentelijk voor hun actieve
deelname en geweldig positieve betrokkenheid bij het project. Het spreekt voor
zich dat het project juist daardoor van de grond is gekomen en dus gezien moet
worden als een gezamenlijk onderzoek van Menork en de eigenaren, dit alles
binnen het landelijke netwerk van Bennie en de zijnen!
VRS MENORK, Willem Bil, november 2009.
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