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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 zuid-Afrika 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.
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.
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.
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 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
In 2010 kon het onderzoek bij alle in 2009 gekozen plekken worden gecontinueerd. Deze
stabiele factor maakt het onderzoek ook interessant omdat er alleen dan betrouwbare
overlevingsgetallen geproduceerd kunnen worden. Op locatie 6 (Bremerwei 22 te
Siegerwoude) kwam echter geen zwaluw meer succesvol tot broeden. De vermoedelijke
oorzaak is predatie door een ekster en/of een kerkuil. Locatie 8 (De Tsjoele 1 te
Gorredijk) kent andere inwoners. De aanwezigheid van een aantal honden maakt(e) het
(terug)vangen van broedvogels (te) moeilijk. Mogelijk dat deze locatie zal afvallen. Daar
tegenover staat dat er een kleine stal met 2 broedparen in toegevoegd. Het betreft een
hobbyboer in Garyp waar een geringde boerenzwaluw werd getraceerd met het verzoek
hier nader onderzoek te verrichten. Ook werd er dit jaar voor het eerst in Fochteloo, bij
een volwaardig boeren- en geitenbedrijf, onderzoek gedaan. Hier zitten zeker 50
broedpaar (!). De nesten bevinden zich over het algemeen hoog in de stal. Desondanks
werd met uitstekende hulp van de bewoners een flink aantal (eerste) nesten geringd en
ook een fors aantal broedvogels. Nadeel van deze plek is de lange afstand en de tijd die
er (mede daardoor) voor nodig is. Daarom bleef het onderzoek bij vervolglegsels dit
voorjaar achterwege.
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Tabel 1
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Omschrijving van de in 2010 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
(A. Durksz)

In een paardenstal zaten tot 2009 10-15 nesten. In 2009 waren het er
aanmerkelijk minder en in 2010 kwamen er geen vogels meer
succesvol tot broeden. De vermoedelijke oorzaak lijkt predatie te zijn
waarbij het mogelijk om een ekster of een kerkuil gaat.

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
(vm. De Vries)

In een recent gebouwde paardenstal zitten 7-11 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, Lippenhuizen (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 14,
Nij Beets
(R. 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. Zuideinde
41, Fochtelo
(N de Vries)

Een vee/geitenboer met enige groene handel aan huis. Enkele grote
loodsen in één waarvan zich circa 50 nesten bevinden. Nesten op
(grote) hoogte met ladder bereikbaar. Oudervogels vangbaar omdat de
loods deels kan worden afgesloten.

12. Garyp,
Earnewarre 3
(R. Kooistra)

In een kleine stal bij de woning zitten al jaren 2 tot 3 paar van de
boerenzwaluw te broeden. Het is interessant na te gaan of deze kleine
broedpopulatie jaarlijks bestaat uit vogels met een familierelatie.

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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google earth

(Drachten linksboven)

Weersomstadigheden
Lente 2010 (bron KNMI): Zeer zonnige en droge lente met een normale temperatuur. Het
was deze lente met gemiddeld 8,9 °C precies even warm als het langjarig gemiddelde
over de periode 1970-2000. Toch was het de koudste lente sinds 15 jaar. Sinds 1996
waren alle lentes zacht tot zeer zacht. De maanden maart en april verliepen met 6,4 °C
en 9,7 °C ten opzichte van gemiddeld 5,8 °C en 8,3 °C vrij zacht. Alleen de maand mei
was het ronduit koel, met gemiddeld 10,5 °C tegenover 12,7 °C normaal. Hiermee komt
mei 2010 in de top 10 van koelste meimaanden sinds 1901.
Met gemiddeld over het land 130 mm neerslag tegen 166 mm normaal was de lente
droog. Zowel maart als april waren met 47 mm en 27 mm, tegenover 65 mm en 42 mm
normaal, droog. De maand mei week met 55 mm tegenover 57 mm normaal nauwelijks
af van het gemiddelde. De lente verliep zeer zonnig. Landelijk gezien scheen de zon 595
uren tegenover 485 uren normaal. Vooral in de kustgebieden was de zon vaak te zien.
Plaatselijk scheen de zon daar 645 uren deze lente. Vooral in maart en april scheen de
zon veel. In maart was het zonnig, met 152 zonuren tegenover een langjarig gemiddelde
van 115 uren. April deed er nog een schepje bovenop met 246 tegenover 162 normaal.
Mei was ook qua zon een gemiddelde maand en week met 200 uren weinig af van het
gemiddelde.
Het koude voorjaar heeft duidelijk vertraging veroorzaakt bij het leggen en uitbroeden
van het eerste legsel. Ook tijdens de eileg werd de leg van volgende eitjes soms met
dagen uitgesteld!
Overzicht van geringde vogels in 2010
Op al de 12 locaties werden er in totaal dit jaar 665 vogels (terug)gevangen en (nieuw)
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 en met ring is teruggezet. Tussen
haakjes daarbij het aantal nesten waaruit deze pullen afkomstig zijn.
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Tabel 2
Locatie
Broedvog
nieuw
Eerste
jaars
Jongen
(*)

Terug uit
2009
Broedvog

Vogelringstation Menork

Totaal gevangen boerenzwaluwen op de 12 locaties in 2010.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
9
7
6
30
- 19
4
4
9
58
26

-

5

10
(2)
4

65
(16)
4

68
(16)
8

68
(17)
10

35
(9)
2

19
(4)
19

-

-

-

13

33
(7)
1

15

17

17

8

49

-

32

5

12
4

Totaal
161

2

2

-

35

10

96
(21)
-

9
(2)
-

403
(95)
67

19

58

4

224
665

Totaal
80
85
85
43
94
- 37 38 14 21 155 13
* tussen haakjes het aantal nesten waaruit de jongen (pull=niet vliegvlug) afkomstig zijn.

Belangrijkste doelstelling 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 (vrijwel) 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 maar ook met de kans op (geringe) verplaatsing. Dat laatste
fenomeen is enigszins meetbaar wanneer er, zoals in Langezwaag op meerdere plekken
bij elkaar, onderzoek wordt gedaan.
In dit tweede jaar van onderzoek blijkt dat deze aanpak succesvol is. Want inderdaad
wordt er op locatie 2 een broedvogel aangetroffen die in 2009 actief was op locatie 3.
Daarmee staat dus al meteen vast dat inderdaad rekening moet worden gehouden met
dispersie van broedvogels.
De locaties 2 en 3 geven bovendien het meest betrouwbare beeld omdat de pakkans
daar bijna 100 procent is. De vogels broeden in een ruimte die via één toegangsdeur
bereikt kan worden en van waaruit de vogels gemakkelijk te vangen zijn.

Toch moet plaatstrouw niet overdreven worden in de zin dat elk jaar dezelfde
broedvogels bij iemand in de schuur broeden. Al nauwelijks denkbaar omdat zwaluwen,
net als alle andere zangertjes, een kort leven hebben. De meeste vogels komen al om in
hun eerste levensjaar! De uitkomst op locatie 9 spreekt wat dat betreft boekdelen. In
2009 kwam daar voor het eerst een paartje zwaluwen tot broeden. Dit paartje broedde
tweemaal succesvol een nest uit. Zowel de oudervogels als de acht jonge vogels werden
in dat jaar geringd. Het afgelopen jaar kwam er twee paar op deze plek tot broeden.
Wanneer de vogels vorig jaar niet geringd zouden zijn, was er min of meer de
overtuiging dat in elk geval onze vogels weer teruggekomen waren. Nee dus!
De vogels bleken alle vier ongeringd. Opmerkelijk was wel dat eerder in het jaar wel een
geringde zwaluw werd gesignaleerd in het kippenhok.
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Zou de partner niet gearriveerd zijn waardoor de andere partner alsnog is vertrokken? En
hoe verloopt de communicatie wanneer twee andere paren dan wel besluiten om deze
plek te kiezen? Zoals zo vaak, roept ook dit onderzoek meer vragen op dan ze
beantwoordt
Om toch wat meer aan de weet te komen over gedrag van individuele broedvogels, werd
dit jaar een poging gedaan om met gekleurde ringen meer aan de weet te komen in de
schuur van locatie 2. De metalen ringetjes werden met behulp van een watervaste stift
voorzien van een unieke kleur. Het bleek echter (vooralsnog) een te moeilijke opdracht
om de kleuren op de korte pootjes in het half donker goed te kunnen determineren. Voor
de komende jaren wordt wel nagedacht over meer maatwerk door het (van afstand)
kunnen determineren van de broedparen en hun jongen. Mogelijk een opdracht voor
stagiaire(s) uit het middelbaar beroepsonderwijs.
Dit jaar werd geconstateerd dat gemiddeld 32 procent van de broedvogels op de in het
voorafgaande jaar gekozen broedplek terugkeert. Dat lijkt een gering percentage maar is
dat dus zeker niet. Er van uitgaande dat elk jaar een flink aantal vogels de winter en de
reis van en naar Afrika niet overleefd en het feit dat sommige vogels verplaatsen is dit
percentage waarschijnlijk hoog. Overigens is het percentage in werkelijkheid waarschijnlijk nog iets hoger geweest omdat de vanginspanning op locatie 8 uiterst beperkt is geweest. Wanneer het onderzoek jaarlijks met eenzelfde vanginspanning wordt voortgezet,
kan uiteindelijk per jaar worden nagegaan hoe sterk dit percentage schommelt. Ook voor
wat betreft de mogelijke verschillen tussen de geslachten. Natuurlijk worden dit soort
gegevens harder wanneer ze naast de (talrijke) landelijk verkregen data worden gelegd.
En juist dit soort informatie is van groot belang wanneer er overlevingstatistieken worden
vervaardigd met als uiteindelijk doel de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te
houden en in te grijpen wanneer dat nodig is.
Tabel 3
Terugmelding van broedvogels
(in 2009 als (potentiële) broedvogel geringd en in 2010 opnieuw aangetroffen)
LOCATIE Totaal
Terug in
geslacht
Percentage
geringd
2010
m
v
2009
1
12
4
2
2
33 %
2
15
7
4
3
47 %
3
21
8*
3
5
33 %
4
7
2
1
1
29 %
5
43
19
8
11
43 %
7
35
13
9
4
37 %
8
17
1
0
1
6%
9
2
0
0
0
0%
10
45
10
8
2
22 %
TOTAAL
198
64
35
29
32 %
Totaal - 2
181
63
35
28
35%
*waarvan 1 in 2010 terug op locatie 2; totaal 2 is onder weglating van locatie 8 waar (te) weinig
vang inspanning is geweest.

Van pullen is bekend dat deze veel minder 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 winteromstandigheden daar kent, heeft het jaar daarop aanzienlijk meer
kans de winter te overleven. De gegevens in tabel 4 maken duidelijk dat terugvangsten
van pullen in opvolgende jaren erg 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!
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Tabel 4
Terugmeldingen van als nestjong geringde vogels
(in 2009 als nestjong of pas uitgevlogen jong geringd en in 2010 als (potentiële)
broedvogel aangetroffen)
LOCATIE

Totaal geringd
2009
1
57
2
61
3
77
4
37
5
32
7
31
8
47
9
8
10
10
TOTAAL
305
*(allen) op een andere locatie

Terug in
2010
0
3*
0
0
0
0
1*
0
0
4

Percentage
0
5
0
0
0
0
2
0
0
1

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Opmerkelijk zijn de vangsten van drie als pull geringde zwaluwen op locatie 2 die dit jaar
op locatie 3 (aan de andere kant van de weg op een paar honderd meter afstand) werden
teruggevangen. Daarbij ook al opmerkelijk dat twee ( broers ) uit hetzelfde nest kwamen!
Het lijkt er dus op dat pullen wel plaatstrouw zijn maar uiteindelijk geen plek zullen
verkiezen in de familiestal maar wel in de (directe) omgeving.
Een andere doelstelling 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 meldingen op. De beide Italiaanse broedvogels werden dit jaar opnieuw
gemeld en ook een van de Belgen was weer present. De vorig jaar op locatie 3
aangetroffen Belg meldde zich dit jaar niet weer maar toch bleven de Belgen niet
achter want op locatie 4 dook er dit jaar ook eentje met Brussels ringetje om de poot op.
Van deze vogel zijn de ringgegevens (november 2010) nog niet binnen.
Tabel 5

Ringdatum
Ringplaats
Leeftijd
In 2009
terug op
In 2010
terug op
Afstand
Tijd

Vogels met vreemde ringen waarvan gegevens bekend zijn
(november 2010)
ARNHEM
Brussels
Infs OZZANO
AP15031090042A65416 juli 2008
13 september
30 april 2009
2008
Eastermar
Oosthoven
Isolino Alpine
Friesland Holland
Antwerpen België
Italy 4556N 0830E
5310 N 0602 E
5120 N 0458 E
Nestjong
Eerste
Vrouw-na1kj
kalenderjaar
17 juni 2009 op
12 juni 2009 op
locatie 5 (man)
locatie 7
27 juli 2010 op
4 august 2010 op
22 mei 2010 op
locatie 12
locatie 5 (man)
locatie 7
006 km
215 km
813 km
772 dagen
277 dagen
43 dagen

Infs OZZANO
1A111001 mei 2008
Alfieri Fondi
Italy 4131N 1337E
Onbekend-na1kj
17 juni 2009 op
locatie 5 (man)
26 mei 2010 op
locatie 5 (man)
1404 km
412 dagen

De zwaluw met Arnhem ring in Garyp betreft dus een broedvogel welke als nestjong
werd geringd in Eastermar. Opnieuw een bewijs dat jonge vogels niet gehecht zijn aan
hun geboorteplek maar toch ook weer niet vreselijk ver van deze plek zich als broedvogel
kunnen vestigen. In dit geval op een afstand van 6 kilometer (hemelsbreed).
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Beknopt overzicht per locatie

Locatie 1. Hegedyk 8 Langezwaag (B.
de Vries).
Totaal 80 (terug)gevangen waarvan 15
broedvogels en 65 pulli uit 16 nesten.

Links boerderij (B) met inpandige stal en
hooizolder (H), rechts opstal (H) met asbest golfplaten
Terugvangst van broedvogels uit
LOCATIE Totaal
Terug in
geringd
2010
2009
1
12
4

2009
geslacht
m

v

2

2

Percentage

33 %

Tabel 6
Samenvatting nestformulieren locatie 1
Verklaring codes bij nestformulieren
Nr=nestnummer dat is toegekend aan het gevonden nest; datum: de datum waarop het
nest voor de eerste keer werd geïnspecteerd; O=opstal (b=in boerderij/stal,z=zolder,
h=vrijstaande hok); broed= inhoud van het nest op de eerste vinddatum;
v=(vermoedelijke vervolg)legselnummer; contr: datum van de laatste controle;
omstandigheden: laatst genoteerde relevante omstandigheden
Nr
D atum
O Broed
V Contr Omstandigheden
1
23/5
B broedend
12/6
5 grote jongen geringd
2
23/5
B 3 ei
12/6
Leeg
3
12/6
B 4 ei
7/7
3 jongen geringd
4
12/6
B 5 ei
24/6
5 jongen geringd
5
12/6
B 6 ei
24/6
6 grote jongen geringd
6
12/6
Z 5 ei
7/7
4 jongen geringd (1 ei kapot)
7
12/6
Z 5 ei
24/6
5 jongen geringd
8
12/6
H kleine pull
24/6
5 jongen geringd
9
12/6
H 4 ei
7/7
2 ei
10
24/6
H Broedend
7/7
Leeg
11
7/7
B Jongen
Onbereikbaar
12
7/7
Z Jongen
Onbereikbaar
13
7/7
Z Jongen
Onbereikbaar
14
24/7
B 4 ei
1 13/8
3 jongen geringd (1 ei niet uitgekomen)
15
24/7
B 4 pulli
1 24/7
4 jongen geringd
16
24/7
B 4 ei
1 13/8
3 jongen geringd
17
24/7
B 4 ei
1 9/8
4 jongen geringd
18
24/7
Z 4 ei
1 13/8
4 jongen geringd
19
24/7
H 4 ei
1 22/8
4 jongen geringd
20
13/8
H 3 ei
2 4/9
3 jongen geringd
21
9/8
B 4 ei
2 4/9
5 jongen geringd
22
9/8
B 2 ei
2 4/9
2 jongen geringd
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Op 12 juni werden met behulp van een drietal netten 15 broedvogels gevangen. Er
blijken vier van geringd te zijn, allen broedvogels uit 2009 van deze plek.
Naast de gevonden nesten bleken er ten minste nog twee paar broedvogels actief te zijn.
Eén nest was in elk geval onbereikbaarf en er werd een nest over het hoofd gezien, zo
bleek achteraf.
______________________________
Locatie 2 . Lange ein 5 Langezwaag (S.
v.d. Wal ). Totaal 85 (terug)gevangen
waarvan 17 broedvogels en 68 pullen uit
16 nesten.

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

Terugvangst van broedvogels uit 2009
LOCATIE
Totaal
Terug in
geslacht
geringd
2010
m
v
2009
2
15
7
4
3

Percentage

47 %

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. Dankzij deze
aanpak wordt het ons mogelijk gemaakt om jaarlijks een tabel te vervaardigen van
biometrische gegevens van pullen gekoppeld aan exacte leeftijd in dagen. Het viel Van
der Wal dit voorjaar ook duidelijk op dat de zwaluwen later tot eileg kwamen, en langere
tijd nodig hadden om het legsel vol te krijgen. Desondanks was de nestdichtheid met
gemiddeld 4 tot 5 eitjes niet kleiner dan in het voorafgaande jaar. Wel was er enige,
overigens niet verontrustende, sterfte onder jonge vogels in de nesten. Een fenomeen
dat zich trouwens elk jaar (op alle locaties) in meer of minder mate voordoet.
Tabel 7
Samenvatting nestformulieren locatie 2
Verklaring codes bij nestformulieren, zie tabel 5,
Geitenstal; uitgevl=uitgevlogen voor het eerst op die dag
Bro
Nes Dat
V Con OmstandigCon Omstandigheden
ed
tnr
tr1
heden
tr 2
1
3/5
1 ei
5/5
3ei 8/5: 3ei 11/5 6 ei; 28/5:uit, 21/6: 5 uitgevl
2
11/5 1 ei
13/5 3ei; 29/5:uit
8/6
3 pull geringd, 21/6: uitgevl
3
17/5 1 ei
21/5 5ei;3/6:uit
18/6 5 pull geringd, 24/6: uitgevl
4
17/5 1 ei
22/5 6ei;3/6:uit
18/6 6 pull geringd, 24/6: uitgevl
5
21/5 1 ei
25/5 5ei
18/6 5 pull geringd, 30/6: uitgevl
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

24/5
24/5
29/5
10/6
24/6
27/6
2/7
3/7
8/7
9/7
19/7
19/7

1 ei
1 ei
1 ei
1 ei
1 ei
1 ei
1 ei
1 ei
1 ei
1 ei
4ei
4ei

Vogelringstation Menork

1
1
1
1
1
1
1
2
2

5/6
5/6
5/6
18/6
27/6
1/7
6/7
7/7
11/7
13/7
31/7
1/8

5ei; 10/6:uit
4ei;18/6 pull
5ei;18/6 pull
5ei, 29/6:uit
4ei, 11/7 uit
5ei,19/7 pull
5ei, 19/7 uit
5ei,19/7 uit
4ei
4ei
Uit
Uit

12/6
27/6
27/6
13/7
19/7
1/8
1/8
1/8
4/8
4/8
18/8
18/8

Predatie, 18/6: nest leeg
4 pull geringd, 2/7 uitgevl
3 pull ger,2ei-onbevr,5/7:uitgevl
3 pull ger
5 pull ger
4 pull ger
4 pull ger
4 pull ger
4 pull ger
4 pull ger
4 pull ger
4 pull ger

Op 8 juni werden de adulte vogels in 1 korte sessie gevangen. Van de 17 gevangen
(potentiële) broedvogels blijken er 8 een ring te dragen. Eén van deze 8 werd vorig jaar
op 31 mei gevangen als ei dragend broedvrouwtje op locatie 3. De geslachten van de
teruggevangen vogels was precies half om half (beide 4). Van de totaalvangsten waren
het er 9 van het mannelijke en 8 van het vrouwelijke geslacht. In verband met
familieonderzoek van de broedende zwaluwen werden de metalen ringetjes van de
vrouwtjes met behulp van een watervaste stift gekleurd (foto rechts). Doel is om op deze
wijze de vogels te relateren aan de nesten. Op deze wijze kan inzichtelijk worden
gemaakt in hoeverre de vogels gehecht zijn aan de exacte nestplekken (ook bij
vervolglegsels) en bij terugkeer - hun legselgroottes en broedprestaties in opvolgende
jaren. Dit blijkt echter een (te) moeilijke klus. De zwaluwtjes zijn met hun korte pootjes,
de snelle activiteit en de beperkte lichtinval moeilijk te determineren aan de hand van de
kleur, zo is gebleken tijdens een aantal controles. Voor een volgend jaar wordt nagedacht
over een meer effectieve aanpak.
_______________________________________________
Locatie 3.
Lange ein 6
Langezwaag (G.R. Fekken)
Links: dakspanten geitenhok,
rechts onder geitenhok

Totaal 85 geringd waarvan 17
broedvogels en 68 nestjongen
afkomstig uit 17 nesten.
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Terugvangst van broedvogels uit 2009
LOCATIE
Totaal
Terug in
geslacht
Percentage
geringd
2010
m
v
2009
3
21
8*
3
5
33 %
Van de 21 in 2010 gevangen broedvogels werden er 8 teruggevangen. Een van deze acht
echter niet op deze locatie maar op locatie 2, gelegen op 285 meter afstand langs de
andere kant van de weg..
Tabel 8
Samenvatting nestformulieren locatie 3
Verklaring codes bij nestformulieren, zie tabel 5
Nestn Datum
Broed V Contr Omstandigh
1
29/5
5ei
12/6
3 pull ger
2
29/5
2ei
12/6
1 p ger/1ei ob.
3
29/5
6ei
12/6
5 pull ger
4
29/5
6ei
18/6
6 pull ger
5
29/5
5ei
18/6
5 pull ger
6
29/5
6ei
18/6
Predatie:leeg
7
29/5
1ei
12/6
5 ei
8
12/6
5ei
27/6
5 pull ger
9
12/6
4ei
7/7
4 pulli ger
10
7/7
4ei
1 24/7
4 pulli ger
11
7/7
1ei
1 19/7
3ei
12
19/7
4ei
1 4/8
Kleine pulli
13
19/7
2ei
1 4/8
a/h uitkomen
14
19/7
5ei
1 4/8
5 pull geringd
15
19/7
4ei
1 4/8
4 pull geringd
16
19/7
5ei
1 4/8
Kleine pulli
17
24/7
2ei
1 4/8
4ei
18
4/8
2ei
2 18/8
2 kleine pulli
19
4/8
4ei
2 18/8
2 kleine pulli

Ctr
27/6
19/7
27/7
19/7
27/6
19/7
27/6
19/7
19/7
4/8
4/8
18/8
18/8
18/8
18/8
18/8
22/8
22/8
22/8

geitenstal
Omstandigheden
Leeg 7/7 1ei (nest 10)
Leeg; 24/7 2ei (17)
Leeg 4/8 leeg
Leeg
Leeg
Leeg; 19/7:2ei (13)
5 pull ger/19-7 leeg
Leeg; 4/8 2ei (18)
Leeg; 4/8 4ei (19)
Leeg
3 pull geringd
4 pull geringd
4 pull geringd
Leeg
Deels uitgevlogen
Leeg (lot onbekend)
4 pull geringd
2 pull geringd
4 pull geringd

In deze samenvatting van de nesttabel staan, voor zover van toepassing, bij
omstandigheden in de laatste kolom de nestnummers van vervolglegsels in hetzelfde
nest gemeld. Op 13 mei leert een eerste bezoek aan deze locatie dat ook hier het koude
weer van grote invloed is op de start van het broedseizoen. Er zitten die dag 7 paartjes
in het geitenhok die een nest nagenoeg gereed hebben. Slechts één paar heeft al een
nest met (3) eieren. Op 29 mei 2010 worden in een snelle actie de 17 zwaluwen uit het
hokje gevangen en meteen na onderzoek weer losgelaten. Hiervan zijn er 9 geringd
waarvan zes broedvogels uit het voorafgaande jaar. De andere drie zijn, heel opvallend,
nestjongen geboren op locatie 2. Daarbij al even opmerkelijk dat het alle 3 mannetjes
betreft waarvan er twee broers zijn. Interessante informatie!
Er bevinden zich op 29 7 nesten met 1 of meer eieren en er wordt nog op 3 plekken
gebouwd aan een (nieuw) nest.
________________________________________________________________

Locatie 4.
Mjumsterwei 18, Bakkeveen (J. de Jong)
Totaal 43 (terug)gevangen waarvan 8 broedvogels en 35 nestjongen afkomstig uit 9
nesten.
Terugvangst van broedvogels uit
LOCATIE
Totaal
Terug in
geringd
2010
2009
4
7
2

2009
geslacht
m

v

1

1

Percentage

29 %
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Links wagenhok(w),
links-boven hokken
achter woning (h1h2,achterste zit
varkenshok (v))
rechtsboven garage
(g), rechts achtergevel
woning (ag)

Een wat lager terugvang percentage van broedvogels uit 2009 dan op de
meeste andere plekken. Dit kan te maken kan hebben met de moeilijke vangbaarheid
van broedvogels in de diverse opstallen.
Tabel 9
Samenvatting nestformulieren locatie 4
Ag=achtergevel woning, VG=voorgevel, G=garage;W=wagenhok;
V=varkensstal; h1=hok voorste component; h2=hok achterste component
* zolder
Nestn Datm O
Broed
V Contr Omstandigheden
1
17/6
H1
5ei
8/7
4 pull geringd (1 pull dood)
2
17/6
H1
5 pulli geringd
8/7
Leeg
3
17/6
V
4 pulli geringd
4
17/6
V
4 pulli geringd
8/7
Leeg
5
17/6
H2*
3 ei
8/7
4ei verlaten (/)
6
17/6
G
6 pulli geringd
7
8/7
G
4 ei
1 3/8
5 pulli geringd
8
4/8
H2/v Kleine pulli
1 15/8
4 pulli geringd, op 20/8 dood
9 (1) 4/8
H1
Kleine pulli
1 15/8
1 pul geringd, (rest al uit nest)
10
4/8
H2
Kleine pulli
1 15/8
2 pulli geringd (2 al uit nest)
Vanwege de vele openingen en uiteenlopende plekken werden er in totaal 8 broedvogels
gevangen en geringd. Het vrouwtje van nest 6 in de garage droeg een Belgische ring.
_________________________________________________________
Locatie 5
Hearsterwei 2A, Frieschepalen (J. Overwijk)
Terugvangst van broedvogels uit
LOCATIE
Totaal
Terug in
geringd
2010
2009
5
43
19

2009
geslacht
m

v

8

11

Percentage

43 %

Totaal werden er dit jaar 94 boerenzwaluwen nieuw (uit 2009 terug)gevangen waarvan
49 broedvogels en 26 vliegklare nestjongen uit onbekend aantal nesten en 19 pullen uit
5 nesten.
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Boerderij achteraanzicht (links). In de
hooischuur (rechts).
Een verrassend hoog percentage terugvangsten
van broedvogels uit 2009 teruggevangen.
Verrassend omdat de vangmethode hier
bepaald niet 100 procent dekkend is.
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.
Het is duidelijk te merken dat op deze plek meer vroege zwaluwen actief zijn. Al op 30
maart werd de eerste zwaluw gemeld en een aantal vroege beesten is ook meteen met
nestbouw en eileg begonnen. Bij de eerste controle op 19 mei was zelfs een enkel nest al
uitgekomen. Tijdens onze sessie op 24 juni vangen we opvallend veel zwaluwen met
luisvliegen.

In een vijftal nesten, dat enigszins bereikbaar is, worden dit jaar toch nog 19 pullen van
een ring voorzien.
____________________________________
Locatie 6 Bremerwei 22, Siegerswoude (A. Durksz)
Nadat vorig jaar de klad er al inkwam zet de afname zich op deze plek fors door. Er
kwamen slechts twee paartjes terug en deze maken er weinig tot niets van. In twee
nestjes liggen enige tijd een paar eitjes, bij één nestje komt het ouderpaar af en toe ook
buurten maar daarmee is het ook zo n beetje gezegd. Kortom, het lijkt er op dat de
zwaluwen deze plek in de steek (moeten) laten.
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Hopelijk is er sprake van een tijdelijke situatie temeer omdat de plek (ogenschijnlijk)
toch zou moeten voldoen aan de eisen die de zwaluwen aan hun nestlocatie en de
omgeving stellen. Maar, en zo blijkt, er schijnt dus toch iets loos te zijn.. Er wordt dit
jaar dan ook geen enkele vogel gevangen.
____________________________________________
Locatie 7
Bremerwei 16, Siegerswoude (A. Arends)
Totaal 37 nieuw (uit 2009
terug)gevangen waarvan 32
broedvogels en 5 vliegklare nestjongen (1kj) uit onbekend aantal
nesten.

Rechts: de aangebouwde
schuur waarin zich de talrijke
nesten bevinden. De inboedel
is noodzakelijkerwijs afgedekt
met plastic (..). Links: de
complete woonboerderij

Terugvangst van broedvogels uit
LOCATIE
Totaal
Terug in
geringd
2010
2009
7
35
13

2009
geslacht
m

v

9

4

Percentage

37 %

Vanwege de hoogte van de aangebouwde schuur zijn de nesten vrijwel onbereikbaar. Dit
jaar is zodoende ook geen poging ondernomen om nestjongen te ringen.
Net als op de locatie 5 in Friesche Palen zijn op deze plek meer vroege zwaluwen actief.
Op deze plek werd op 1 april de eerste zwaluw gemeld en een aantal vroege beesten is
ook meteen met nestbouw en eileg begonnen. Onder de gevangen vogels wordt ook het
van vorig jaar bekende vrouwtje dat een Italiaanse ring droeg weer aangetroffen.
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Tsjoele 1, Gorredijk

Totaal 38 geringd waarvan 5
broedvogels en 33 nestjongen
in 7 nesten. Onder de 5
broedvogels bevond zich eentje
met een ring uit 2009.

Tabel 9
Samenvatting nestformulier locatie 8
Nr
Gevond
Omstandigh Gecon Omstandigh
en op
eden
troleer eden
d op
01
13 juni
5 ei uitk
21/6
4 pulli ger
02
13 juni
4 ei
21/6
Kleine pull
03
13 juni
4 ei
21/6
4 ei
04
13 juni
4 ei
21/6
Kleine pull
05
13 juni
6 kleine pull 21/6
6 pulli ger
06
13 juni
5 kleine pul 21/6
5 pull ger
07
13 juni
6 pl(8d) ger 21/6
Pull in nest
08
13 juni
5 ei uitk
21/6
Leeg
09
13 juni
5ei
21/6
Kleine pull
10
13 juni
5ei (zolder) 21/6
Kleine pull

Tweede
controle

Omstandigheden

30/6
30/6
30/6
30/6

Vliegklare jongen
3 pulli ger
Kleine pullen
4 pulli geringd

30/6

5 pulli geringd

Een nestjong dat in 2009 op deze plek werd geringd,
werd dit jaar als broedvogel gemeld in een boerderij te
Terwispel. Andermaal een bewijs dat de nestjongen
niet vreselijk ver vanuit de geboorteplek op zoek gaan
naar een geschikte broedplaats. Vorig jaar werd op 13
juni wordt tussen de broedvogels een vrouwtje in
volledige (symmetrische) slagpenrui aangetroffen. Zeer
uniek is dat we als enige terugvangst van broedvogels
juist dit vrouwtje weer vangen en dat er opnieuw
sprake is van slagpenrui! Een buitengewoon interessant
gegeven dat klaarblijkelijk stelselmatig bij bepaalde
individuen in opvolgende jaren sprake kan zijn van
slagpenrui op de broedplek.
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De Buorren 91, Lippenhuizen (W. Bil)

Totaal 14 geringd waarvan 4 broedvogels en 10 nestjongen uit 2 (vervolg)nesten.

Geitenhok en garage
Een gewenste omleiding naar huisvesting in het geiten/
kippenhok heeft gewerkt. Door gebruik van lokgeluid en
zelfgemaakte nesten zijn de zwaluwen verleid naar deze plek.
Aanvankelijk twee ongeringde mannetjes in de carport, nadien
één geringde partner in het geitenhok en nog 1 serieus broedpaar actief. Door de kou uitstel van legdatum en late binnenkomst partner(s). Pas in juni is er een nest met 5 eieren
compleet in het geiten en is een ander paar zo eigenwijs om
zich in de garage te settelen. Beide paren hebben een kunstnest geaccepteerd en verder gereed gemaakt als broedplaats.
Zeer opmerkelijk is dat alle broedvogels ongeringd zijn terwijl
tijdens de nestfase duidelijk een geringd vrouwtje in het spel
was. Opnieuw rare feiten die dankzij dit onderzoeksproject
aan het licht komen. Het paar van het nest in de garage maakt
er niet veel meer van dan het leggen van een paar eitjes. In
het geitenhok zorgt het paar voor tweemaal vijf (uitgevlogen)
jongen. Opvallend is hoe lang de vogels in september elke
avond terugkwamen om in het geitenhok te overnachten.

_______________
Locatie 10 Krûme
Swynswei 14, Nij
Beets (R. Stoker)
Stal met jongvee
Totaal 21 (uit 2009
terug)gevangen waarvan 19 broedvogels en 2
vliegklare jongen. Van de 19 broedvogels
droegen er 10 al een ring uit 2009.
De steekproef blijft op deze locatie dit jaar
beperkt tot 1 bezoek. Het aandeel
teruggevangen broedvogels uit 2009 is hoog
tijdens deze ene sessie. Opvallend daarbij is
dat 8 van de 10 teruggevangen broedvogels
van het mannelijk geslacht waren.
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Locatie 11 Fochteloo, Zuideinde 41 (R. en N. de Vries)
In een koeienstal zitten zeker 30 paartjes. In een grote geitenstal en een wagenberging
daarnaast ook nog een klein aantal. De koeienstal kent veel openingen waardoor de
vogels in en uit kunnen vliegen. De nesten zijn voor een
deel bereikbaar, een
aantal zit (te) hoog.
Na een inventarisatie in
2009 is deze locatie in
2010 voor het eerst
toegevoegd aan het
onderzoeksproject.
Vanwege de lange afstand
is de plek minder vaak
bezocht dan nodig zou
zijn voor het volgen van
vooral vervolglegsels.
Toch is een flink aantal
zwaluwen op deze plek van een ring voorzien vooral ook te danken aan het hoge aantal
broedvogels dat op deze plek te vinden is.
Bij drie sessies in de maand juni werden er totaal 155 vogels geringd waarvan 58
broedvogels en 96 nestjongen uit 21 (vooral eerste) nesten en 2 vliegklare jongen (uit
onbekende nesten). Bij het vele werk werd veel hulp geboden door de bewoners.
Daaronder ook de zonen Patrick en Jorrit. Het was vooral Jorrit die ook zorgde dat de
koeien en niet in de laatste plaats de stier een beetje buiten ons bereik bleven tijdens het
klimmen naar de nesten.
In november 2010 komen er plotseling niet minder dan 13 terugmeldingen binnen van de
in Fochteloo geringde zwaluwen. Allemaal van dezelfde plek en dat verraadt ook meteen
dat er een roofvogelpaar debet aan is. Langs het Fochteloërveen broedt een paartje
kerkuilen in een nestkast dat de slachting onder de zwaluwen heeft aangericht.
Overigens op zich een normale zaak dat een deel ten prooi valt aan predatoren. De
vondst van 13 ringetjes in de nestkast is te danken aan roofvogelkenner Janco Mulder uit
Ravenswoud. Hij doet onderzoek naar prooien van onder andere kerkuilen en
concludeerde na het onderzoek dat er 1.849 prooidieren in de nestkast achterbleven en
dat het kerkuilengezin totaal 21 boerenzwaluwen had verorberd, zijnde 1,1 procent van
de totaal gedetermineerde prooidieren.
______________________________________
Locatie 12 Garyp, Earnewarre 3 (R. Kooistra)
Er broeden twee paar boerenzwaluwen in de stal bij
de woning. Omdat er eentje een ring droeg werd
een oproep gedaan deze zwaluw te controleren.
Omdat de nesten uitstekend te bereiken zijn, kan
deze locatie jaarlijks met relatief weinig inspanning
bij het project worden betrokken.
De melding van een geringde zwaluw was aanleiding om deze plek in het project te betrekken.
Dat is tevens mogelijk omdat in principe volstaan
kan worden met 1 of 2 korte bezoekjes per jaar.
Want de beide nesten zijn uitstekend bereikbaar en
de oudervogels zijn gemakkelijk te vangen. De
geringde vogel (Arnhem.AP1503-) blijkt afkomstig
te zijn uit Eastermar, daar werd dit vrouwtje in juni
2008 als nestjong te zijn geringd. Dankzij de
deelname van meerdere Friese ringers aan het
project Boerenzwaluw komen er in toenemende
mate gegevens van jaarlijkse broedplekken van
broedvogels en hun jongen op tafel!

17

Onderzoek Boerenzwaluw op 12 locaties in zuid- oost Fryslân
Jaarverslag 2010

Vogelringstation Menork

Conclusies en vervolg
Nadat in 2009 is door ons, bij wijze van proef, werd aangehaakt bij het boerenzwaluwproject van Bennie van den Brink, kan nu na het tweede jaar meer worden gezegd over
de aanpak en resultaten in opvolgende jaren. Twee locaties die in 2009 werden
betrokken, moesten dit jaar (deels) vervallen. Het betreft de locatie te Haulerwijk en in
de loop van het seizoen ook die van De Tsjoele te Gorredijk. Laatstgenoemde locatie
bleek toch te ingewikkeld te worden nu er nieuwe bewoners met een flink aantal honden
hun intrek hebben genomen. Daar tegenover staat dat er ook twee nieuwe locaties
werden toegevoegd, de plek in Fochteloo waar in 2009 al contacten werden gelegd en
een plek met een paar nesten in Garyp.
Andermaal moe(s)t geconcludeerd worden dat het met kunst en vliegwerk allemaal moet
gebeuren en dat de frequentie van onze steekproeven hier en daar zeker te wensen
overliet. Prioriteit lag bij die plekken waar de nesten goed (d.w.z. ook met weinig
inspanning) te bereiken zijn en vooral ook daar waar we (nagenoeg) alle broedvogels
kunnen (terug)vangen. Deze plekken geven de meest betrouwbare informatie met
betrekking tot de doelstellingen van het project. Zodoende werden de locaties 2 en 3
dusdanig frequent bezocht dat er een bijna 100 procent dekking is van de benodigde
veldgegevens annex geringde (jonge) zwaluwen.
Strategie voor de toekomst zal zijn om zoveel mogelijk locaties als 2 en 3 in het project
te betrekken. Dat kan ten koste gaan van andere minder geschikte plekken. Tweede
prioriteit hebben echter de locaties waar veel zwaluwen broeden en er gemakkelijk veel
vliegklare jongen en in- en uitvliegende broedvogels gevangen kunnen worden. Enig
nadeel bij deze aanpak is weliswaar dat er weinig gezegd kan worden over direct
nestsucces per paar doch groot voordeel is dat alle overige informatie relatief
gemakkelijk op tafel komt. Goed voorbeeld is locatie 5 waar veel zwaluwen (al vroeg)
broeden, het in- en uitvliegen via één deur gaat, en mede dankzij uitstekende
medewerking van de bewoners een paar steekproeven veel ringgegevens opleveren.

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!
Vaste medewerkers namens Menork waren Willem en Wender Bil, Oebele Dijk, Sander
Veenstra; Theo Schuurs (locatie 11). Technische hulp is er van Wiemer Boomsma.
VRS MENORK, Willem Bil, november 2010.
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