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Inleiding 

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. Vanaf 

2017 is de focus daar nog meer op komen te liggen met als gevolg dat er nog op “slechts” drie 

locaties (meer diepgaand) onderzoek plaatsvindt.  

 

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. Uitsluitend locaties waar (alle) broedvogels relatief gemakkelijk kunnen 

worden gevangen en nesten goed bereikbaar zijn, worden betrokken in dit 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 hooguit 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 ook een absolute 

randvoorwaarde. 

 

Ingaande 2017 is het onderzoek verder toegespitst op individuele nestprestaties. Hiertoe 

worden vogels individueel gemarkeerd. Hierbij is gebruik gemaakt van (uniek gecombineerde) 

kleurringetje(s) aan een van de pootjes.  

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

voorzien van lichtbronnen, zoals een schijnwerper met accu of – indien bereikbaar – op 

netstroom). Aan de hand van een analyse van de filmbeelden werden van een aantal nesten de 

nestpartners individueel herkend. Daarnaast werden nesten ter plekke geïnspecteerd met 

behulp van een fototoestel met telelens. Deze methode bleek vooral op de locaties 2 en 3 heel 

succesvol. Dankzij beide methoden konden (net als in 2018) ook dit jaar van elk nest met 

jongen de nestpartners worden geïdentificeerd.  

 

Status verslag 

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.    

      

http://www.boerenzwaluw.nl/
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Deelnemende boerderijen 

 

Tabel 1  Omschrijving van de in 2019 betrokken locaties 

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

2.  Lang’ Ein 5 
Langezwaag 
 
 
(S. vd. Wal) 

De afgelopen jaren broedden er rond de 14 paar in een (in de boerderij 
geïntegreerde) geitenstal. Deze stal heeft één separate staldeur, de nesten 
zitten goed bereikbaar 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. In 2018 is een nieuwe vrijstaande stal 

bijgebouwd. Ook hierin verblijven per 2019 broedende zwaluwen. 

3. Lang’ Ein 6             

Langezwaag  
 
(G.R. Fekken) 

De afgelopen jaren broedden er 5 -6 paar in een vrijstaande houten geiten-

stal. Het hok heeft één primaire opening, de nesten zitten prima bereikbaar 
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. De afgelopen jaren 
broedden er 10-12 paar in de stal. De nesten zijn goed bereikbaar om de 
jongen te ringen. Ook de oudervogels zijn goed te vangen dankzij afsluitbare 
ventilatieluiken.  In 2019 is een nieuwe wagenschuur gebouwd waarin ook 
meteen een paartje broedvogels zich vestigde. 

 

Ligging van de drie deelnemende locaties 2019 (luchtfoto google earth) 

 
 

De locaties 2-3 liggen op ca. 4 km hemelsbreed ten noordoosten van Heerenveen.  
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Locatie 13 ligt op ca. 8 km. noordoost van locatie 2 en 3 dichterbij Drachten dan bij 

Heerenveen. Locatie 01 is sinds 2017 niet meer door Menork bezocht.  

 

Weersomstandigheden (bron KNMI) 

 

Lente 2019 (maart, april, mei) 

Zacht, vrij droog en zeer zonnig 

Met een gemiddelde temperatuur van 10,2 °C tegen 9,5 °C normaal was de lente van 2019 

zacht. Zowel maart als april waren zeer zacht, met resp. 8,0 °C en 10,9 °C tegen normaal 6,2 

°C en 9,2 °C,  maar de koele maand mei bracht het gemiddelde weer iets naar beneden met 

11,7 °C tegen normaal 13,1 °C. In de tweede helft van maart werd het rustig weer met slechts 

af en toe een zwakke storing en over het algemeen nog steeds temperaturen boven normaal. In 

de nacht koelde het een enkele keer af tot onder het vriespunt. Het koudst werd het op 19 

maart in Deelen: -4,5 °C, de laagste temperatuur deze lente. April kende een sterk wisselend 

weerbeeld, waarbij enkele koude dagen met (winterse) buien werden afgewisseld door zonnige 

perioden met zomers warme dagen. Op 7 april steeg het kwik voor het eerst dit jaar tot boven 

de 20°C, waarmee de eerste warme dag een feit was. Ook van 18 tot 24 april lagen de 

maximumtemperaturen bijna overal dagelijks boven de 20 °C. Mei verliep koel en kende weinig 

uitschieters. In de eerste helft van de maand kwam het lokaal af en toe tot nachtvorst, maar tot 

een officiële vorstdag kwam het niet. De lente was aan de droge kant met gemiddeld over het 

land 154 mm neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 172 mm. Maart was een natte 

maand met gemiddelde over het land 94 mm tegen normaal 68 mm. April en mei waren vrij 

droog, met resp. 27 en 33 mm neerslag tegen 44 en 61 mm normaal.  De meeste neerslag viel 

in het noordoosten van het land, ca. 185 mm. Bilt viel 181 mm tegen 171 mm normaal. Met 

over het land gemiddeld 593 uren zon tegen 517 uur normaal was de lente zeer zonnig. Dit is 

vooral te danken aan april, dat met 241 uur tegen 179 uur zeer zonnig was.  

 

Zomer 2019 (juni, juli, augustus) 

Zeer warm, zeer zonnig en aan de droge kant 

Extreme hitte in opnieuw een zeer warme zomer. Er waren drie extreem warme perioden: eind 

juni, eind juli en eind augustus. Tijdens de hitte in juli werd de hoogste temperatuur sinds het 

begin van de metingen in Nederland waargenomen: 40,7 °C in Gilze Rijen op 25 juli. Met een 

gemiddelde temperatuur van 18,4 °C  was ook augustus ruim warmer dan normaal (17,5 °C), 

waarbij het in de laatste week extreem warm was met een record-late landelijke Hittegolf. Juni 

begon warm. Daarna lag de temperatuur onder invloed van storingen boven West-Europa tot en 

met het midden van de maand rond normaal. Vervolgens werd het warm onder invloed van 

hogedrukgebieden boven Midden- en Oost-Europa. Na een korte onderbreking als gevolg van 

noordelijke winden werd het aan het einde van de maand opnieuw zeer warm. Na een relatief 

koude periode halverwege juli werd onder invloed van een hogedrukgebied boven Oost-Europa 

met een zuidelijke stroming steeds warmere lucht aangevoerd. Van 24 t/m 26 juli bevond 

Nederland zich in lucht die afkomstig was uit de Sahara. Er werden dan ook extreem hoge 

temperaturen gemeten, de hoogste sinds het begin van de waarnemingen. Op de 26e werd het 

in Volkel nog net iets warmer dan 40 graden, daarna werd het beduidend minder warm, het 

eerst in het zuiden. In het noordoosten bleef het tot en met de 28e nog tropisch warm. De 

eerste tien dagen van augustus was het nog warmer dan normaal, vooral in het zuidoosten. 

Daarna werd het wisselvallig en vrij koel weer. De laatste tien dagen verliep grotendeels zeer 

warm met vanaf 22 augustus in het zuidoosten en vanaf de 23e in vrijwel heel Nederland 

ongeveer drie dagen achter elkaar tropische maxima. Van 23 t/m 28 augustus was er een 

landelijke Hittegolf, de tweede van deze zomer. Sinds het begin van de waarnemingen was er 

nog nooit zo laat in het seizoen een landelijke Hittegolf. De zomer was met gemiddeld over het 

land 184 mm regen aan de droge kant, het langjarige gemiddelde bedraagt 225 mm.  Door het 

vaak buiige karakter van de neerslag waren de neerslagsommen grillig verdeeld over het land. 

De zomer was zeer zonnig met gemiddeld over het land  756 zonuren tegen 608 uren normaal. 

Het zonnigst was het in het in De Kooy met ongeveer 785 uur zon, het minst zonnig was het in 

noorden met ongeveer 715 uur.  
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September 

Normale temperatuur, zonnig maar ook vrij nat 

De gemiddelde temperatuur was in september met 14,5°C precies gelijk aan het langjarig 

gemiddelde. Een groot deel van de maand stond het weer onder invloed van een uitloper van 

een hogedrukgebied boven de oceaan. Aan de noordkant van deze uitloper wisten met een 

westenwind storingen echter wel regelmatig het land te bereiken. De maand begon met 

maximumtemperaturen rond de normale waarde van 20°C , maar vanaf 5 september draaide 

de wind naar het noordwesten en daalde de temperatuur. Ook ’s nachts werd het fris met 

temperaturen die lokaal terugliepen tot 3 a 4 °C . Vanaf de 12e trok een hogedrukgebied over 

ons land en liep de temperatuur weer op. Er volgden enkele rustige en zonnige nazomerdagen. 

De maximumtemperatuur liep daarbij op tot boven de 20°C. Op de 16e draaide de wind naar 

het noordwesten en koelde het tijdelijk weer af tot onder normaal met maximumtemperaturen 

rond de 16 a 17 °C. Het hogedrukgebied trok vervolgens vanaf de Britse Eilanden geleidelijk 

over ons land oostwaarts en de temperaturen liepen weer geleidelijk op. Wel werd het in 

heldere nachten koud, met op 20 september in Ell 1,4°C, de laagste temperatuur deze maand. 

De maximumtemperatuur liep langzaam op, met  op 22 september in Maastricht 28,4°C, de 

hoogste temperatuur deze maand. In De Bilt werd het 26,5 °C, een zomerse dag 

(maximumtemperatuur 25,0°C of hoger). Normaal telt september twee zomerse dagen. Aan het 

einde van deze dag werd de warmte vanuit het zuidwesten verdreven en volgde een 

wisselvallige periode met overdag normale temperaturen van 17 a 18°C maar ’s nachts 

temperaturen die met 13 a 14 °C  ruim boven normaal lagen. 

Overzicht van geringde vogels in 2019 

Op de 3 locaties werden er in totaal dit jaar 398 boerenzwaluwen gevangen en (reeds) geringd 

weer losgelaten.  In tabel 2 staan de totalen opgesomd.  

 

Tabel 2  Totaal gevangen boerenzwaluwen op 3 locaties   

Locatie 2 3 13 Totaal 

Broedvogels1 30 13 16 59 

Jongen 

( ) 

150 

(35) 

57 

(13) 

97 

(23*) 

304 

(71) 

TotaalTerug2 20 3 12 35 

Broedvogels3 50 16 28 94 

Totaal 200 73 125 398 
 tussen haakjes het aantal nesten waaruit de jongen afkomstig zijn.  
* jongen uit nieuwe stal waarvan geen oudervogels zijn geringd/gevangen    
1 totaal nieuw geringde/aangetroffen broedvogels,   
2 terug-gevangen broedvogels uit voorgaande jaren (2009-2017),  
3 totaal gevangen broedvogels 

 

Overlevingscijfers 

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

tot de plaats-trouw 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 (of nabij) 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.  

 

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 door de jaren werden gevangen.  
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Figuur 1 Aantal broedvogels 2009-2019, locaties 2, 3 en 13 

 
 

Bij de berekening van het percentage terug-vangsten, moet er gekozen worden voor een 

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

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

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

jaren. Er wordt dus van uitgegaan dat vogels die in 2009-2018 werden geringd en in 2018 nog 

present doch in 2019 niet meer aanwezig, al definitief van het toneel zijn verdwenen. Overigens 

zijn er ook geen terug-vangsten gedaan van broedvogels die in tussenliggende jaren niet 

werden gevangen en daarmee lijkt deze aanname ook wel toepasbaar te zijn. 

 

Figuur 2 Gemeten overleving broedvogels 2009-2018, locaties 2, 3 en 13 
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Het gemiddelde overlevingscijfer dat op basis van deze methode is gemeten op alle locaties 

gedurende de periode 2010 tot 2019 ligt op ruim 40 procent. Dit jaar komen de lijnen op de 

drie locaties alle drie weer mooi in de buurt van dat gemiddelde waarbij locatie 02 er boven ligt 

en locaties 03 er onder. Overigens worden op deze locatie jaarlijks opvallende contrasten 

gemeten dat stellig te maken zal hebben met het (te) kleine aantal vogels om deze meting op 

deze wijze te kunnen uitvoeren. 

 

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

vangen. De afgelopen jaren worden echter ook gerichte acties toegevoegd wanneer er een niet 

geringde broedvogel bij één van de (met camera’s) gecontroleerde nesten met jongen opduikt. 

Zeker op locatie 13 waar gebleken is dat broedvogels daar wat minder in de stal overnachten 

(hoogstwaarschijnlijk vanwege predatie) is deze aanvulling van relatief grote invloed op het 

aantal geringde (en dus ook terug te vangen) broedvogels wezenlijk.  

 

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. 

 

Zowel op locatie 02 als ook op locatie 13 is er een stal bijgebouwd. In beide nieuw gebouwde 

stallen hebben zich (nieuwe) broedvogels gevestigd. Alleen op locatie 02, waar de nieuwe stal 

ook bij het onderzoek is betrokken voor wat betreft het volgen van de broedvogels, is dit van 

invloed op het hogere totaal aantal broedvogels (+6/nieuw geringd, geen terug-vangsten uit 

voorafgaande jaren).  

 

Gemeten overleving en geboorteplaats-trouw van nestjongen 

De in tabel 4 weergegeven aantallen maken inzichtelijk dat het aantal terug-vangsten van op de 

drie locaties geringde nestjongen heel klein is. Met andere woorden, het is klaarblijkelijk geen 

gewoonte dat vogels (als broedvogel) terugkeren naar de geboorteplek. 

 

Tabel 4 Terugmeldingen van als nestjong geringde vogels 

Locatie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

02 61 68 67 62 59 86 119 128 143 143 2  

03 77 68 74 43 32 42 34 56 40 40 - 

13 0 0 84 97 84 68 72 69 81 81 1 

Totaal 138 136 225 202 175 196 225 253 264 264 3 

 

Op locatie 03 dook vorig jaar een broedvogel op welke in 2014 op locatie 02 als pullus in het 

nest werd geringd en in de jaren 2015 tot en met 2017 niet werd (terug)gevangen. Datzelfde 

gebeurde dit jaar ook op locatie 13 waar een pullus uit 2017 dit jaar als broedvogel werd 

aangetroffen en vorig jaar niet werd getraceerd. Dit geeft aan dat er wel degelijk verplaatsing 

van (potentiële) broedvogels optreedt mogelijk ook als gevolg van het uitvallen van 

broedplekken (bijvoorbeeld door sloop of verbouwing). 

 

Na 10 jaar op de drie locaties nagenoeg 2.400 nestjongen te hebben geringd, is het bij een wat 

meer uitgebreide analyse ook interessant om na te gaan waar deze jongen als (potentiële) 

broedvogel terug werden gevangen. Het feit dat collega’s Jan de Jong (westelijk en zuidelijk van 

deze plekken) en Tjeerd en Derick Hiemstra (noordelijk en oostelijk) actief zijn met vooral het 

kwantitatief vangen van broedvogels in een aantal stallen maakt de kans op terugmeldingen 

groter. Zeker nu we weten dat pullen in principe niet ver verkassen van het geboortegebied. 

Onze indruk is dat nestjongen zich in de nabije regio vestigen als broedvogel. Vermoedelijk 

worden potentiële nestlocaties tijdens de uitvliegperiode in de nabije omgeving verkend.  
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Dit vermoeden wordt enigszins bevestigd door de aanwezigheid van niet geringde eerstejaars 

vogels in de stal die zelfs op aanwezige nesten gaan zitten. 

 

Op basis van een kleine steekproef uit de ondertussen verkregen gegevens van 24 pullen 

waarvan een terugmelding als broedvogel werd verkregen leert dat gemiddeld 5,75 km tussen 

de geboorteplek en de broedplaats zit met een spreiding van 1 tot 16 kilometer. Per geslacht 

levert deze kleine steekproef het volgende beeld op: 

 

Tabel 5 Afstand tussen geboorte- en broedplaats van 23 pullen  

 N Gemiddeld Spreiding 

M 11 2,9 1 -   5 

V 12 5,75 1 - 16 

 

Alhoewel het om een klein aantal pullen gaat, wordt het uit ander onderzoek bekende  

beeld bevestigd dat vrouwtjes vanuit de geboorteplek wat verder rondzwerven dan de 

mannetjes. Dat beeld wordt overigens ook bevestigd door broedvogels die als pullus op dezelfde 

plek werden geringd, dat waren namelijk mannetjes in een enkel geval zelfs uit eenzelfde nest. 

Ook dit jaar gebeurde dat op de locaties 2 en 13. 

 

Broedsucces 

Een van de doelstellingen van het project is om het broedsucces van de zwaluwen in kaart te 

brengen. Daarom worden er nestkaarten bijgehouden en alle pulli van minimaal 1 week oud in 

het nest geringd. Op deze manier wordt duidelijk welke nesten de broedvogels betrekken, 

hoeveel eieren er worden gelegd en wat er uiteindelijk van het legsel terecht komt. 

In de tabel 5 staan de prestaties per locatie in samenvatting weergegeven. 

 

Tabel 6  Gemeten broedresultaten  

2019 Nesten eieren gemid. Pulli uitg SPN 

loc-02 39 182 4,7 129 (33) 3,3 

loc-03 14 66 4,7    56 (13) 4 

loc-13 22 104 4,7    77 (20) 3,5 

 

Opmerkelijk dat de gemeten nestdichtheid (legsels) op alle drie de locaties exact gelijk is. 

Ook dit jaar weer het hoogte reproductiecijfer voor locatie 03. Zoals in de voorgaande jaren ook 

min of meer werd geconcludeerd, lijkt het een voordeel te zijn dat de kolonie niet al te groot is 

en wellicht ook dat de vliegopening keurig centraal ligt t.o.v. de nesten waardoor indringers snel 

kunnen worden getraceerd. Het nadeel van grotere kolonies is dat er zich regelmatig opstandjes 

afspelen tussen de broedvogels onderling dan wel dat er een overschot is aan surplus mannen. 

Een totaalscore over de hele reeks onderzoeks-jaren zal daar stellig wat meer duidelijkheid over 

gaan geven. Dit jaar weliswaar geen (gesignaleerde) predatie door ratten maar wel veel invloed 

van surplus mannen op locatie 13. Dat laatste is stellig ook van invloed op het broedsucces op 

locatie 02.  

 

Nesttrouw, paartrouw en individuele broedprestatie 

Ingaande 2016 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 tijd-

rovend. Insteek is namelijk dat elke (gevangen) broedvogel ter individuele identificatie wordt 

gemarkeerd en dat er van elk actief nest tijdens het voeren van de jongen een aantal uren film 

wordt gemaakt. Overigens bleek ook het afgelopen jaar dat filmen niet altijd noodzakelijk is.  

Op alle drie de locaties werden ook met behulp van een telelens en afstandsbediening succesvol 

foto’s gemaakt tijdens het voeren van de jongen bij het nest. Voorwaarde daarbij is dat er een 

donker of beschut plekje in de nabijheid van het nest gevonden kan worden van waaruit de 

voerende oudervogels enige tijd gevolgd kunnen worden. Indien dat niet het geval is kan de 

methode ook succesvol worden toegepast vanuit een mobiel schuiltentje.  
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Toe te passen methodiek 

Zoals in de voorafgaande jaren (2017 en 2018) al beschreven is het toepassen van 

kleurringetjes de meest effectieve methode om de oudervogels (structureel) goed herkenbaar 

te maken bij het nest. Het kunnen aflezen van de ringen van afstand vergt weliswaar wat 

oefening maar blijkt toch goed haalbaar met behulp van fototelelenzen in combinatie met 

(flits)licht. Dit jaar kwam er al meteen extra informatie beschikbaar dankzij het feit dat vorig 

jaar een aantal broedvogels van kleurringetjes werden voorzien. Er werden afgelopen jaar 

kleurringetjes gebruikt met een dubbele kleur, deze waren verkrijgbaar bij een kweker in 

Engeland. Daarnaast ook gekleurde ringetjes met streepjescoderingen (maximaal 2 zwarte 

strepen) afkomstig van een bedrijfje uit Polen. De kwaliteit van deze ringen bleek echter niet 

geweldig te zijn. Sommige waren zelfs onbruikbaar doordat ze braken of geen goede diameter 

(meer) hadden. Het is daarom ook nog spannend in hoeverre deze ringen meerdere jaren 

meegaan. 

   

PIN codes 

Naast het inventariseren van de individuele broedvogels bij de nesten, wordt er ingaande 2016 

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. 

 

 
 

Foto: Nest10, PIN08, locatie 03, 2019  

(man met ringcode */B.W2 = links metalen ring en rechts een blauwe kleurring met twee witte strepen)  
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Eerste analyse gegevens 2019 

In 2016 werd begonnen met de nieuwe aanpak. Gaandeweg 2017 werden de kinderziektes min 

of te meer uit de methode gehaald en kon van steeds meer nesten succesvol het ouderpaar, of 

een van de voerende nestpartners, worden getraceerd. 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 de pulli gingen voeren en een 

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

welke nesten al in 2016 één of beide oudervogel(s) werden herkend en in hoeverre hetzelfde 

paar ook in 2017 tot en met 2019 betrokken was bij een (vervolg)legsel in hetzelfde dan wel 

een ander nest.. 

 

Tabel 7: NESTGEGEVENS 2019 LOCATIE 02  

  2016 2017 2018 2019 

PIN Rd  Man Vrouw Man Vrouw Man  Vrouw Man Vrouw 

01 01 AU39902 BE28724 BF77847 BF77116 BF77847 BH98035 - - 

02 AU39902 BF77115    
 

- - 

02 01 AK04735 BC24036    - BJ43045 BJ43046 

02 ? ?    
 

  

00 ? BF77118    
 

  

03 01 BE28728 AL39232 BF77845 BF77843 BH98040 BF77989 BJ43012*a BF77843 

02 BE28728 AL39232   - - BJ43009 BF77843 

04 01 BC24061 ? BC24061 BE28815 BH98043 BF77842 - - 

02 BC24061 BE28815 BC24061 BE28815     

05 01 BE28925 BE28730 BE28925 BE28730 BE28925 BE28730 - - 

02 BE28925 BE28730 BE28925 BE28730 BE28925 BE28730   

03 - - BE28925 BE28730 BE28925 BE28730   

06 01 BC24227 BE28725 BC24227 BE28725 BF77155 BE28725 BJ43013 BJ43014 

02 BC24227 BE28725 BC24227 BE28725 BF77155 BE28725 BJ43013 BJ43014 

07 01 AL39231 BE28931 BF77851 BF77842 BH98041 BH98034 BH98041 BJ43044 

02 BE28415 BE28931 BF77851 BF77842   BH98041 BJ43044 

08 01 BE28937 ? BE28937 BF77846 BE28937 BF77843 BH98212*b BE28725 

02 BE28937 BE28722 BE28937 - BE28937** BF77843** BH98212 BE28725 

09 02 AK04735 ? BF77970 BF77119 - - - - 

10 01 BE28415 BE28813   BG70902 BH98039 BJ43010 BH98039 

02       BJ43010 BH98039 

03       BJ43010 BH98039 

11 01 BE28936 BE28933 BE28936 BF77850 BH98042 BH98210 - - 

02 BE28936 BE28928 BE28936 BF77850     

12 01     - - BH98228 BH98035 

02 ? ? BG70902 BF77841 
  

BH98228 BF77989 

13 01 BE28934 BE28935 BF77853 BE28933 BE28936 BF77841 BE28936 BF77841 

02   BF77853 BE28933 BE28936 BF77841 BE28936 BF77841 

14 00 BE28719 BE28927     - - 

 02     BF77970 BE28927   

15 01 ? ? BG70901 BF78000 BH98037 BH98046   

 02 - - - - - - BJ43045 BJ43046 
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 2016 2017 2018 2019 

PIN Rd  Man Vrouw Man Vrouw Man  Vrouw Man Vrouw 

16 00 BE28929 BF77119   - - - - 

17 01 BE28926 BC24034 BF77844 BC24034 BG70984 BH98036 BG70984 BH98036 

 02       BG70984 BH98036 

18 00 BE28814 BE28932   - - - - 

19 01       BJ43048 BF77989 

02 BF77117 ? BF77845 BF77843 BH98040 BF.77989   

20 01 BE28719 BE28927 AK04735 BE28927 BF77970 BE28927 BJ43041 BH98046 

02   AK04735 BE28927   BJ43041 BH98046 

21 01   BG70902 BF77841   - - 

 02     BH98228 BH98209   

22 01   BF77855 BF77852 BH98038 BH98033 BH98276 BJ43050 

02       BH98276 BJ43050 

23 01   BF77970 BF77119 ?* ?* - - 

24 01   BF77840 BF77848   - - 

02   BF77840 BF77848 BH98227 BH98046   

25 O1   BF77155 BF77854 - - - - 

26 01   BF77856 BF77849 BF77856 BF77849 - - 

02   BF77856 BF77849 BF77856 BF77849   

27 01   BF77990 BF77989 BH98045 BH98044 BJ43030 BH98033 

02   BF77990 BF77989 BH98045 BH98044   

03       BJ43030 BH98033 

28 02   BF77855 BF77852 BH98276 BH98033 BJ43030 BH98033 

29 02   BF77155 BF77854 BH98041 BH98034 - -   

30 1     BF77844 BF77854 - - 

 2     BF77844 BF77854   

31 1     ?* ?* - - 

32 2     BE.28937** BF77843** - - 

33 2     BG70902 BH98039 - - 

34 1       BE28925 BH98210 

2     ?* ?* BE28925 BH94015 

35 1       BJ43042 BF77842 

2       BJ43042 BF77842 

36 1       BJ43047 BH94015 

2         

37 1       BJ43203 BJ43202 

38 1       BJ43073 BJ43201 

39 1       BJ43228 BJ43227 

2       BJ43228 BJ43227 

40 2       BJ43203 BJ43202 

*a: dood gevonden op 15-6-2019; *b: pullus uit 2018 van zelfde locatie (uit ander nest). 

*nest vernield tijdens legfase daardoor geen nestpartner geïdentificeerd; -nest niet gebruikt ;** zelfde 

nestpartners actief bij twee verschillende nesten met daarin in dezelfde periode pulli ! 

Rood gedrukt: vorig jaar in ander nest actief (met andere partner/partner uit voorafgaande jaar ook niet 

meer present) 

Rood schuin gedrukt: in 2018 eerder in ander nest actief (met andere partner), nieuw geringd in 2019 

 



Onderzoek Boerenzwaluw op drie locaties in Zuidoost Fryslân 
Jaarverslag  2019   Vogelringstation Menork 

12 

 

Paars afgedrukt: andere nestpartner (bij ander nest dan in 2017) doch nestpartner van 2017 WEL 

present (ook bij ander nest); Blauw gedrukt: nestpartner van voor 2017 in zelfde nest..(nestpartner uit 

2017 niet meer present, in 2017 in ander nest actief geweest); Groen gedrukt: Zelfde partners als in 

voorafgaand jaar of jaren; Geeloranje: vogel tegelijk betrokken bij twee nesten; Zwart gedrukt: nieuw 

geringde vogel. nestpartner in 2019; Zwart vet gedrukt: nieuw geringde; vogels in 2019 en voor de 

tweede keer gebroed (zelfde partners). 

Rd=ronde (eerste, tweede of derde legsel in het betreffende nest!);Startdat (1ei)=> datum waarop het 

eerste ei in het nest werd gelegd; P= aantal pulli geringd/uitgevlogen (dat laatste indien bekend) 

 

Partnerontrouw 

Twee nestpaartjes dat vorig jaar ook in de stal verbleef, kwamen dit jaar samen weer terug uit 

het overwinteringsgebied en bleven elkaar (nest-)trouw. Beide paren gebruikten ook weer 

precies hetzelfde nest. Verder een aantal broedvogels uit 2018 dat de partner wellicht trouw 

had willen blijven maar waarvan de nestpartner uit 2018 niet terugkeerde uit Afrika.. 

Eén drielegsel  

De conclusie die vorig jaar voorzichtig werd getrokken, gaat dit jaar weer enigszins mank... Het 

is een gegeven dat nestpartners uit voorgaande jaren die de plek en het nest reeds kennen en 

dan ook beide samen op tijd terug komen uit Afrika de grootste kanshebbers zijn op (succes-

volle) drielegsels. Dit jaar lukt het echter bij twee half-nieuwe paren om een drielegsel te 

produceren waarbij echter wel opvalt dat het in beide gevallen om hetzelfde vrouwtje gaat dat 

ook in 2018 in het betreffende nest actief was. Beide mannen waren nieuw, vermoedelijk 2kj 

vogels. Overigens gaat het bij één van beide paren om een geplunderd nest nadat de eitjes van 

de eerste leg uit waren gekomen en is er van de derde leg ook niks van terecht gekomen nadat 

de eitjes uitkwamen. Het andere paar met het drielegsel slaagde er daarentegen wel in om drie 

keer met succes te broeden met in totaal als resultaat 10 vliegklare pullen uit totaal 12 eieren.  

Nesttrouw 

Het idee dat mannetjes bepalend zijn voor nestkeuze blijkt niet helemaal te kloppen want liefst 

drie vrouwtjes uit 2018 verbleef weer in hetzelfde nest als vorig jaar maar nu met een andere 

partner. De meeste paren kozen voor een vervolglegsel in hetzelfde nest, bij een drielegsel 

kwam het voor dat bij de tweede leg werd verkast om uiteindelijk het derde legsel weer in het 

oorspronkelijke nest te leggen. 
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Tabel 8: NESTGEGEVENS 2019 LOCATIE 03 

  2016 2017 2018 2019 

PIN Rd Man Vrouw Man  Vrouw Man Vrouw Man  Vrouw 

01 01 AL39249 BC24091 AL39249 BC24091 - - BJ43059 BJ43058 

 02   BG70930 BC24091   BJ43059 BJ43058 

02 01 BE28803 BE28920   - - BJ43055 BJ43057 

02 BE28803 BE28920       

03 01 BE28804 BE28924   - - BE28921* BJ43056 

02 BE28804 BE28924     BE28921 BJ43056 

04 01 BE28807 BE28923 BE28804 BF77114 BE28804 BH98015 BE28804 BJ43068 

02 BE28807 BE28813 BE28804 BF77114 BE28804 BH98015 BJ43074 BJ43068 

05 01 AS61063 BE28802 AS61063 BF77869 BC24297 BH98032 BJ43052 BJ43051 

02 AS61063 BF77114 AS61063 BF77869 BC24297 BH98032 BJ43052 BJ43051 

06 01 BE28921 BE28801 BE28921 BE28801 BF77094 BH98016 - - 

 02 BE28921 BE28801 BE28921 BE28801 BF77094 BH98016   

07 01 ? AU43721   - - BJ43054 BD37564 

 02       BJ43054 BD37564 

08 01 BE28922 AU43721 BF77871 BF77868 BF77871 BH98014 BF77871 BJ43053 

 02 ? AU43721 BF77871 BG70908 BF77871 BH98014 BF77871 BJ43053 

09 - AL39249 BC24091 ? ? - - - - 

10 01 - - BF77094 BF77870 - - - - 

11 02       BJ43055 BJ43057 
*in 2018 één keer gevangen maar NIET als broedvogel aangetroffen bij een nest (opvallend ex door kale kop..)  

 

Niet eerder gebeurde het dat een in het voorafgaand jaar niet aan het broedproces deelnemend 

mannetje dat daarvoor wel actief was een jaar later weer trouw meedoet aan de reproductie. 

Dit overkwam een mannetje met een opvallend kaal kopje dat in 2018 wel eenmaal werd 

gevangen maar niet als broedvogel opdook bij één van de nesten. Zijn (vaste) partner uit 2016 

en 2017 was er vorig jaar niet meer. Nu dus wel weer als broedvogel bij een ander nest dan in 

2016/2017 terwijl dat nest nog wel beschikbaar was. Qua uiterlijk en gedrag dus opmerkelijk. 

Dit jaar zeven broedparen op locatie 3 waarvan vier compleet nieuw (vermoedelijk allen 2kj 

vogels) en 

drie paren 

waarvan de 

mannetjes in 

2018 ook 

actief waren 

waarvan twee 

in hetzelfde 

nest maar dus 

nu alle drie 

met een 

nieuwe 

nestpartner.  

 

 

*/O.W1-man 

nest 02, PIN02 
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Tabel 9: NESTGEGEVENS 2019 LOCATIE 13 

 

  2016 2017 2018 2019 

PIN Rd  Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man  Vrouw 

01 01 ? ? AK04746 BC24281 BG70931 BH98009 BH98008 BH98009 

02   AK04746 BC24281 AK04746 BC24281 BG70931 BH98009 BH98008 BH98009 

03 AK04746 BC24281 AK04746 BC24281     

02 01 ? BE28521 BF77829 BF77832 *1 *1   

02 BF77149 BE28521 - -   BF77940 BH98274 

03 01 BE28525 BE28526 BE28525 BE28526 - -   

 03   BE28525 BE28526     

04 01 ? ?   - -   

 ? BE28525 BE28526       

05 01 ? ? BF77830 BE28521 - -   

06 01 BE28524 BF77024 ? ? BH98007 BH98011 BH98007 BH98011 

 02 BE28524 BF77024 BF77830 BE28521 BH98007 BH98011 BH98007 BH98011 

07 01 ? BF77021   - -   

08 01 ? BE28529   BG70933  BF77832   

02 ? ? BG70933 BF77832 *2 BJ43001 BJ43002 

09 01 ? ?   - -   

02   BE28525 BE28526     

10 01 BF77023 BF77025 BF77838 BF77836 BH98013 BH98010 BH98013 BJ43016 

 02     BH98013 BH98010 BJ43064 BJ43016 

11 01 BE28528 BE28523   BF77834 BH98055   

02 BE28528 BE28523 ? ?     

12 01 ? ? BF77835 BF77833 *3   

02   BF77835 BF77833     

13 ? ? ?   - -   

14 
  

? ? ?   - -   

02   BF77839 BF77831     

15 01 - - BF77834 BE28523     

 02     BF77834 BH98055   

16 01 -  BF77837 BF77025 BF77839 BF77836 BF77839 BH98055 

17 01   BF77839 BF77831 - -   

18 01   BE28525 BG70932 BH98056 BH98274   

02       BJ43003 BH98055 

19 02   BF77837 BF77025 - -   

20 01     BF77838 ?*4 BH98049*7 BJ43005 

 02   BF77838 BF77836     

21 01     BH98166 BH98142   

22 01     ? *5 BH98005 BJ43001 BJ43002 

23 01     BH98012 BG77670 BF77940*6 BH98274 

 02     BH98012 BG77670   

24 01     BH98008 BF77833 BJ43065 BJ43061 

02       BJ43065 BJ43061 

25 01       BJ43066 BF77832 

02     BG70933 BF77832 BJ43066 BF77832 

26 01       BF77839 BH98275 

02     BF77839 BH98275 BF77839 BH98275 

28 02       BH98049 BJ43005 
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*1 Nestpartners onbekend: poging tot broeden op 10 juni 4 eieren dat op 16 juni overhoop is 
getrokken door een onbekende predator (vermoedelijk rat). 

*2 Nest in grote pullenfase gepredeerd door een rat 
*3 Nestpartners onzeker, op 3 juni 5 ei verlaten, vermoedelijk door wegvallen vrouwtje. Nieuw 

nest op 1 meter afstand (PIN 22) met 4 eieren, vermoedelijk zelfde man/andere vrouw 
*4 Nest op 10 juni in kleine pullifase gepredeerd door een rat 
*5 Nest op 16 juni in eifase gepredeerd door vermoedelijk een rat 

*6       Pullus uit 2017 van zelfde locatie, in 2018 niet als broedvogel! 
*7       Pullus uit 2018 (uit ander nest) 

 

Ook op locatie 13 twee nestparen terug die in 2018 ook op dezelfde locatie actief waren in 

hetzelfde nest. Verder ook een tal losse partners uit 2018 dat dezelfde partner van 2018 niet 

terug zag komen. Bij zowel twee vrouwtjes als twee mannetjes uit 2018 werd uiteindelijk weer 

gekozen voor hetzelfde nest maar nu dus met een andere partner.  

Dit jaar lijkt de rust weer teruggekeerd te zijn als het gaat om de predatie door ratten. Maar 

een duidelijk overschot aan (surplus) mannen zorgt er niettemin voor dat de broedvogels op 

deze plek erg druk zijn met het verdedigen van hun nesten en kroost. Ook vanuit de schuiltent 

waarin regelmatig werd gebivakkeerd vanwege het maken van nestfoto’s waren we dikwijls 

getuige van opstootjes tussen broedvogels en opdringerige mannetjes.  

In hoeverre deze mannetjes iets te maken hebben met het uitvallen van mannetjes als 

broedvogels tijdens de broedcylclus zal wel nooit echt duidelijk worden maar wat wel opvalt is 

dat er twee mannetjes uit de eerste leg bij de tweede leg (in hetzelfde nest, met nog aanwezig 

de vrouwelijke nestpartner met nieuwe partner) niet meer present waren in de stal en aldus 

waren vervangen door nieuwkomers. Opvallend ook dat het beide keren om overjarige 

mannetjes gaat. Van de tien (wisselende) nestparen bleven zes in hetzelfde nest voor de eerste 

en twee leg terwijl vier paren een ander nest verkozen voor de tweede leg. Opvallend daarbij 

was zeker ook de vele bloedmijt in de nesten, vermoedelijk dus aanleiding om een fris nest te 

verkiezen.  

 

 
B.W2/* (man) en O.N2 (vrouw), nest 19, PIN 10. 
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Terugmeldingen 

In 2019 werden 3 meldingen ontvangen van geringde boerenzwaluwen via het Vogeltrekstation.  

 

Tabel 10 Ontvangen terugmelding in 2019 van door Menork geringde boerenzwaluwen 

g Leef- 

tijd 

Ring- 

datum 

Ring- 

plaats 

Vind- 

datum 

Vindplaats Afstand 

(km) 

Tijd 

(dagen) 

V Pull 15-6-18 Tijnje 4-6-19 LOC 03 7 354 

M Na1kj 10-8-14 LOC 01 11-6-19 LOC01 0 1766 

M Pull 2-6-18 LOC 02 14-5-19 De Knipe 2 356 
g=geslacht; leeftijd bij het ringen (Pull=nestjong, Na1kj=overjarige (broed)vogel,  
 

Het mannetje dat dit jaar als broedvogel in De Knipe werd aangetroffen werd opvallenderwijs 

als allerkleinste jong in een nest van 5 pullen geringd met een vleugeltje van nog slechts 19 

mm (gemiddeld in dat nest 26 mm) en een gewichtje van nog geen 10 gram, te weten 9.4 

Klaarblijkelijk heeft het laatst uitgekomen ei dus toch een gezond mannetje opgeleverd dat nu 

als broedvogel actief is op 2 kilometer afstand van zijn geboorteplek.  

 
Onderzoek Radboud Universiteit  

Het in 2016 opgestarte onderzoek naar de invloed van het gebruik van pesticiden op de 

reproductie van de boerenzwaluw werd in 2019 nog uitvoer aan gegeven. Net als in de beide 

voorafgaande jaren (2017 en 2018) werd locatie 13 hier niet meer bij betrokken. Alleen op 

locatie 02 werden van mei tot en met augustus doorlopend insecten gevangen en daarnaast ook 

nog driemaal gedurende een week insecten uit een sloot en uit de bodem met behulp van 

speciale (tentachtige) vallen. Op de locaties 3 en 13 werd ingaande dit jaar voor eigen 

onderzoek permanente malaisevallen geplaatst waaruit wekelijks de gevangen insecten werden 

verwijderd voor nadere analyse. Uiteindelijk doel is om na te gaan welke soort insecten er 

voorhanden zijn rond de broedstallen en in hoeverre dat aanbod (ook qua soort)  

 

 
Insectenval, locatie 13, 2019. 
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Overzicht per locatie 
Locatie 2.   Lang’ Ein 5 Langezwaag (S. vd. Wal ) 

 
Boerderij met interne geitenstal  

 
(nieuwe) vrijstaande geitenstal  

 

Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten) 

Leeftijd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Terug  
2019 

Nieuw  
2019 

Totaal  
2019 

PULL 61 68 67 57 59 86 119 128 143 126 2 150 (35)  150 

1KJ – – – – – – – – – 1  –  –  – 

NA1KJ 15 17 24 20 18 22 33 39 40 38 18  30  50 

Totaal 76 85 91 82 77 108 152 167 183 165 20 180  200 
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Samenvatting van de Nestkaarten 
Verklaring codes nestkaart samenvatting Nnr=nestnummer, PIN=Permanente Identificatiecode 

nest, Start=datum eerste ei, L=totaal aantal waargenomen eieren in nest, Uit=datum waarop het 
legsel is uitgekomen, Pull=grootst aantal waargenomen levende pullen in nest, MAN=unieke 
kleurcode van de bij het nest waargenomen mannelijke nestpartner, VROUW=idem: vrouwelijk 
nestpartner, Vlvlug=datum waarop de jongen het nest verlieten. PIN:*Nest in nieuwe (op)stal 

 

Nnr PIN Start L Uit Pull MAN VROUW Vlvlug Opmerkingen 

01 06 24-04 6 14-05 5 N.W2/* W.N1/* 04-06 1 ei niet uitgekomen 

02 10 28-04 5 17-05 0 R.W2/* NR/* - Nest in kleine pullenfase geplunderd 

03 08 29-04 5 18-05 5 */R.W1 */BW 07-06  

04 27 01-05 5 20-05 4 O.W1/* lB/* 09-06 1 ei verdwenen/niet uitgekomen 

05 30 03-05 5 21-05 4 R.W2/* */WY 11-06 1 ei verdwenen/niet uitgekomen 

06 12 05-05 5 26-05 3 RN/* lGN/* 16-06 2 ei verdwenen/niet uitgekomen 

07 13 06-05 6 26-05 3 */R WB/* 16-06 3 ei verdwenen/niet uitgekomen 

08 07 11-05 6 31-05 6 NY/* R.W1/*   

09 03 11-05 5 29-05 5 B.W2/* */lGY 20-06 Op 15-6 man B.W2 dood gevonden 

10 34 12-05 5 30-05 5 */YN RC/* 23-06  

11 19 13-05 6 02-06 6 */O.N2 */WN   

12 17 14-05 4 02-06 3 */lBN NlB/* 24-06 1 ei verdwenen/niet uitgekomen 

13 35 15-05 6 03-06 6 Y.N1/* *GW 24-06  

14 20 16-05 5 03-06 5 O.W2/* PiC/* 25-06  

15 22 18-05 6 06-06 6 RW/* */R.W2 27-06  

16 36 24-05 5 11-06 5 W.R1/* */Y.N2 18-07 2 pullen doodgegaan (3 geringd) 

17 37* 24-05 5 11-06 5 */O.W1 */O.N1 02-07  

18 02 22-05 5 10-06 5 G.W1/* N.W1/* 30-06  

19 10 28-05 6 17-06 5 R.W2/* NR/* 07-07 1 ei niet uitgekomen 

20 38* 07-06 5 25-06 3 */PiPu */Y.N1 17-07 2 ei verdwenen/niet uitgekomen  

21 39* 11-06 4 29-06 4 */N.W1 */G.W1 22-07  

22 06 16-06 5 05-07 4 N.W2/* W.N1/* 27-07 1 ei/pullus verdwenen 

23 08 21-06 4 07-07 4 */R.W1 */BW 29-07  

24 28 19-06 5 13-07 4 O.W1/* lB/* 27-07 1 ei niet uitg., op 27/07 3 vliegkl. pulli 

25 13 22-06 5 09-07 5 */R WB/* 28-07  

26 03 02-07 3 19-07 3 O.N2/* */lGY 09-08  

27 12 03-07 5 21-07 5 RN/* */WN 12-08 17:8 2 pullen dood gevonden in stal 

28 20 06-07 3 23-07 3 O.W2/* PiC/* - 3-8: nog slechts 2 dode pulli in nest 

29 17 07-07 4 25-07 4 */lBN NlB/* 17-08  

30 07 07-07 4 25-07 4 NY/* R.W1/* 15-08 17-8: 2 pullen dood gevonden in stal 

31 34 10-07 4 27-07 4 */YN */Y.N2 19-08 25-8: 2 pullen dood gevonden in stal 

32 35 15-07 4 01-08 4 Y.N1/* */GW 24-08  

33 22 15-07 4 01-08 3 RW/* */R.W2 - Alle drie pullen dood in stal gevonden 

34 15 17-07 3 03-08 2 G.W1/* N.W1/* 18-08 1ei niet uit;25-08: 2 dode pulli gev. 

35 40 21-07 4 07-08 3 */O.W1 */O.N1 29-08 1 pullus dood onder nest op 25-08 

36 10 23-07 4 09-08 4 R.W2/* NR/* - Pullen binnen enkele dagen allen dood 

37 41* 03-08 4 01-08 4 */PiPu */Y.N1 08-09 07-09: 2 pullen dood gevonden in stal 

38 39* 07-08 4 25-08 4 */N.W1 */G.W1 - Alle 4 pullen dood op 08-09 

39 27 14-08 3 01-09 3 O.W1/* lB/* 28-09 1 pullus dood gevonden 

 

http://home.kpn.nl/~menork/boerenzwaluw/loc02/18-02-13.htm
http://home.kpn.nl/~menork/boerenzwaluw/loc02/18-02-06.htm
http://home.kpn.nl/~menork/boerenzwaluw/loc02/18-02-30.htm
http://home.kpn.nl/~menork/boerenzwaluw/loc02/18-02-03.htm
http://home.kpn.nl/~menork/boerenzwaluw/loc02/18-02-04.htm
http://home.kpn.nl/~menork/boerenzwaluw/loc02/18-02-13.htm
http://www.menork.nl/wp-content/uploads/2018/08/18-02-21.pdf
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Eerste controle broedvogels 

Op 31 mei is er de eerste reguliere vangronde van alle in stal aanwezige (overnachtende) 

(potentiële) broedvogels. Dat gebeurt in de ochtenduren nadat de stal afgelopen nacht is 

afgesloten. Met behulp van twee mistnetten (12m +3m) worden 38 broedvogels gevangen en 

na controle (nieuw) geringd weer losgelaten. Van de 38 vogels blijken er 20 nieuw als 

broedvogel in de stal gevestigd te zijn en 18 uit voorgaande jaren (waarvan 1 uit 2015, 2 uit 

2016, 5 uit 2017 en 10 uit 2018). Van de 39 tot nog toe gevangen in de stal aanwezige 

(potentiële) broedvogels zijn er 22 man en ‘slechts’ 17 vrouw. Op dit moment zijn er 18 actieve 

nesten (met  eieren of pulli). 
 

 
Controle broedvogels, locatie 02, 31 mei 2019 

 

Tweede controle broedvogels 

Op 31 juli is de tweede reguliere vangronde gedaan. Alle in de stal aanwezige vogels zijn in de 

vroege ochtend gevangen en gecontroleerd. Totaal 33 (potentiële) broedvogels, waarvan 19 

man en 14 vrouw. Drie vogels (allen man) waren nog on-geringd en zijn zodoende tijdens deze 

sessie ge-kleur-ringd weer losgelaten. Er werden negen vliegvlugge (1kj) vogels terug 

gevangen welke als pulli in de stal werden geringd. 

 

Naast de reguliere controles van broedvogels was het drie keer noodzakelijk om een gerichte 

vangactie te houden vanwege de aanwezigheid van on-geringde nestpartner(s). Dat leverde op 

22 mei al liefst 17 gevangen broedvogels op waar onder toen eerst negen nieuw te ringen 

vogels. Op 26 mei moest toch weer actie worden ondernomen, toen werden er nog twee niet 

ge-kleur-ringde mannen gevangen waar onder een pullus uit 2018 dat zodoende reed een 

metalen ring droeg maar nog geen gekleurde pootringen. In de nieuwe stal werden de 

aanwezige broedvogels uitsluitend door middel van gerichte acties gevangen en geringd. Dat 

gebeurde op 30 juni en op 7 juli door een net voor de vliegopening open te schuiven nadat de 

vogels naar binnen vlogen. Op deze wijze werden de drie aanwezige (nieuwe) broedparen hier 

voorzien van kleurringen. 
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Locatie 3.  Lang’ Ein 6 Langezwaag (Fekken) 

 
 

Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten) 

Leeftijd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Terug  
2019 

Nieuw  
2019 

Totaal  
2019 

PULL 77 68 74 43 32 50 34 56 40 34 – 57 (13) 57 

1KJ – – – – – – – –   – – – 

NA1KJ 21 17 20 10 10** 13 12 16 14 10 3 13 16 

totaal 98 85 96 53 42 63 48 72 54 44 3 70 73 

 

Samenvatting van de Nestkaarten 

Nnr PIN Start L Uit Pull MAN VROUW Vlvlug Opmerkingen 

01 03 12-05 5 30-05 5 */BR */O.N1 <22-06  

02 02 09-05 5 27-05 5 */O.W1 */Y.N1 <22-06  

03 01 18-05 5 05-06 5 */N.W1 *G.W1 <30-06  

04 08 14-05 6 02-06 6 */B.W2 YlG/* 22-06  

05 05 17-05 5 05-06 4 */G.W2 */O.W2 <29-07 1 ei verdwenen in ei/broedfase 

06 04 19-05 6 08-06 6 */YB */W.R1 <07-07 Op 22-06 5 grote pullen in nest 

07 07 25-05 5 13-06 5 */N.W2 */W.N1 <07-07  

08 11 05-07 3 21-06 3 */O.W1 */Y.N1 <17-08  

09 05 07-07 4 25-07 4 */G.W2 */O.W2 11-08 Nest ingestort doch zeker 3 vliegklare pulli 

10 08 04-07 5 22-07 5 */B.W2 YlG/* <17-08  

11 03 06-07 4 23-07 4 */BR */O.N1 <17-08  

12 01 08-07 4 26-07 4 */N.W1 */G.W1 <17-08 1 pull op dag uitkomst dood (onder nest) 

13 04 16-07 5 03-08 2 */WZ */W.R1 25-08 3 eieren niet uitgekomen 

14 07 <16-07 4 - - */N.W2 */W.N1 - Eieren niet uitgekomen (>3 weken gebroed) 

 

Controle broedvogels  

Eerste reguliere vangronde van potentiële broedvogels is in de ochtend van 4 juni 2019 nadat 

het geitenhok de nacht ervoor is afgesloten. Er werden 13 broedvogels gevangen (in het hok 

zijn 7 actieve nesten met legsel of pulli). Het betreft 6 vrouwtjes en 7 mannetjes. Er worden 

slechts 3 broedvogels uit voorgaande jaren gevangen.  Alle drie mannetjes, 1 uit 2015, 1 uit 

2016 welke opvallend genoeg vorig jaar na de eerste RAS-ronde was verdwenen en niet met 

legsel/pulli is aangetroffen) en 1 uit 2017 (trouwe broedvogel van PIN08). Tien vogels zijn 

nieuw broedend in het geitenhok. 
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Controle broedvogels locatie 03, 4 juni 2019. 

 

Op 31 juli worden voor de tweede maal alle in het geitenhok aanwezige vogels gevangen en 

gecontroleerd. Totaal 14 broedvogels waarvan 7 keer man en 7 keer vrouw. Eén nog on-

geringde man nu ge-kleur-ringd weer losgelaten. 

 

Locatie 13  Bûtewei 55, Hemrik (T. Algra) 
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Nieuwe wagenschuur (één aanwezig nest waarvan tweemaal pulli geringd, geen oudervogels). 
 

Aantal geringde vogels (tussen haakjes aantal nesten) 

Leeftijd 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Terug 
 2019 

Nieuw  
2019 

Totaal  
2019 

PULL 84 97 84 68 72 69 81 62 +2 
87 (21)  

+ 10(2)* 
97 

1KJ         – – – 

NA1KJ 24 22 26 14 19 16 21 24 10+2 16 28 

totaal 108 119 110 82 91 85 102 86 12 115 125 

*in nieuwe wagenschuur (allen pullen aldaar geringd, geen oudervogels) 

 

Samenvatting van de Nestkaarten 

Nnr PIN Start L Uit Pull MAN VROUW Vlvlug Opmerkingen 

01 01 28-04 5 17-05 5 lBO/* lBR/* <09-06  

02 06 28-04 5 17-05 5 lBN/* lGN/* <09-06  

03 23 29-04 5 18-05 5 */Y.N2 WG/* <09-06  

04 25 11-05 6 31-05 6 W.N1/* BY/* <22-06 1 pullus dood aangetroffen op 15-06 

05 16 17-05 5 05-06 5 OlB/* RlB/* <30-06  

06 10 16-05 6 04-06 6 lGR/* O.N2/* <30-06 15-06:5 pullen geringd (geen spoor van 6e pull)  

07  22 15-05 5 02-06 4 */O.N2 */G.W2 <30-06 Op 9-06, 2 pullen in nest geringd (1 ei niet uit) 

08 26 19-05 5 07-06 5 OlB/* *BlG <30-06 Op 15-06 3 pullen geringd, op 22-06 nog 1 pull  

09 20 21-05 6 09-06 3 */R.W2 Y.N2/* <07-07 1 ei niet uit, 2 pull bij/na uitkomst dood 

10 24 02-06 5 20-06 4 N.W2/* O.W2/* 07-07 1 ei niet uitgekomen 

11 06 15-06 5 03-06 5 lBN/* lGN/* <27-07  

12 23 18-06 4 05-07 1 - - - 07-07:ei+pullus(2dgn),13-07:nog 1verlaten ei.. 

13 01 17-06 5 05-07 5 lBO/* lBR/* <27-07  

14 27 18-06 4 05-07 4 W.N2/* R.W2/* 27-07  

15 08 24-06 5 13-07 5 */O.N2 */G.W2 03-08  
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Nnr PIN Start L Uit Pull MAN VROUW Vlvlug Opmerkingen 

16 26 01-07 4 18-07 4 OlB/* */BlG <11-08  

17 25 02-07 4 19-07 4 W.N1/* BY/* <11-08  

18 18 03-07 5 21-07 5 */B.W2 RlB/* <17-08 1 pullus dood na 1 week 

19 10 09-07 4 26-07 4 B.W2/* O.N2/* <17-08  

20 02 17-07 4 03-08 4 */Y.N2 WG/* <25-08 Op 25-08 nog 1 verzwakt pull aanwezig 

21 24 31-07 3 16-08 2 N.W2/* O.W2/* 01-09 Geen spoor van ei of pullus 

22 28 ? ? ? 2 */R.W2 Y.N2/* <25-08 Nest gemist in ei-fase 

Controle broedvogels 

Op 9 juni is er de eerste totale controle van in de stal verblijvende broedvogels. De toegangs-

luiken zijn zodoende in de nacht van 8 op 9 juni afgesloten. Totaal werden er 20 broedvogels 

gevangen waarvan 5 die dit jaar nog niet eerder werden (terug)gevangen. Totaal 20 broed-

vogels gevangen waarvan 10 vrouwtjes, 9 mannetjes en 1 onbekend geslacht doch mogelijk 

man. Totaal 10 broedvogels uit voorgaande jaren (2x uit 2017 en 8x uit 2018) en 10 nieuwe 

nieuwe broedvogels waar onder één pullus (man) uit 2017 van deze plek die nog niet eerder als 

broedvogel werd getraceerd en een pullus (man) uit 2018 ook van deze locatie.  

 

Op 2 augustus wordt later in de ochtend wanneer blijkt dat er een groot aantal (potentiele) 

broedvogels in de stal verblijft een net geplaatst voor de vliegopening. Deze actie is succesvol, 

er worden 13 in de stal aanwezige (broed)vogels gevangen, waar onder één nog niet geringde 

eerstejaars vogel (die dus van een andere plek is gekomen om deze plek te verkennen) en liefst 

vier on-geringde adulte mannen. Er lijkt hiermee een verklaring te zijn gevonden voor de onrust 

in de stal: er verblijven opvallend veel ongepaarde mannen in de stal en die conclusie werd 

eerder al getrokken bij nestinventarisatie en nu dus ook bevestigd. 

 

Tot slot.. 

Een paar willekeurige bevindingen (met alle reden tot discussie) na drie jaar kleurringen: 

- Broedvogels zijn elkaar en het nest in principe (jaarlijks) trouw 

- Er is ondanks het vorenstaande veel uitwisseling van partners als gevolg van sterfte 

tijdens de trek maar ook gedurende het broedseizoen  

- Nestkeuze is geen primaire zaak voor de mannelijke partner: ook de vrouwelijke partner 

kan bepalend zijn voor terugkeer naar een nest dat in voorafgaande jaren werd gebruikt 

- In de stallen heerst gedurende het broeden binnen de kolonies veel onrust. Er moet 

voortdurend ‘strijd geleverd’ worden om het nest binnen de kolonie te beschermen tegen 

vooral opdringerige mannetjes 

- Een kleine kolonie, zoals op locatie 2, met slechts één vliegopening op korte afstand van 

alle nesten lijkt beter bestand tegen opdringende mannen 

- In een grotere kolonie bevinden zich bij voortduring surplus mannen die er alles aan 

gelegen zijn om een kans te grijpen met als doel om mee te doen aan de reproductie 

- Succesvolle drielegsels zijn in principe voorbehouden aan een heel enkel nestpaar dat in 

ervaren is (elkaar kent van het voorgaande jaar) en tijdig terugkeert uit de 

overwinteringsgebieden en dan ook nog gebruik kan maken van hetzelfde nest. Het 

komt echter bij wijze van uitzondering ook voor dat een nieuw paar daarin slaagt zij het 

met een minimale uitkomst van vliegklare jongen 

- Sommige mannetjes houden er duidelijk meerdere nestpartners op na waarbij ze 

(deels?) meedoen aan het voeren van de pulli. 

- Pullen van de boerenzwaluw (mogelijk alleen de mannen) zoeken tijdens de eerste 

levensweken een geschikte plek om er in opvolgende jaren te broeden, deze plek ligt op 

gemiddeld een afstand van 5 kilometer waarbij de vrouwtjes meestal wat verder weg-

zwerven. Soms keren pullen terug op de geboorteplek als broedvogels dat vaker 

voorkomt bij mannen als bij vrouwen.  
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En dan nog dit: 

- uitkomsten onderzoek 

Vorenstaande bevindingen zijn slechts een paar afgeleiden van bevindingen in het veld 

en kunnen (nog) niet wetenschappelijk worden gestaafd. Daarvoor is veel meer analyse 

van alle veldgegevens nodig op grond waarvan (één of meer) bevindingen mogelijk 

significant kunnen worden bevestigd (of juist niet!). Daarom zal er de komende jaren 

blijvend identiek onderzoek nodig zijn waarbij alle verkregen informatie systematisch 

wordt vastgelegd met als doel de gegevens op langer termijn (in breder verband) aan 

wetenschappelijke analyses te onderwerpen.  

- Uitrol op vier locaties 

In 2019 kon het project van Menork landelijk worden uitgerold op vier locaties in het 

midden, oosten en westen van het land. Dat maakt het geheel vele malen interessanter 

omdat daarmee ook mogelijke invloeden van (verschillend) habitat en weersomstandig-

heden beter verklaard kunnen worden.  

- Sponsoring 

Voor een deel van de voor het project benodigde materiaalkosten werd door onze 

collega’s uit Culemborg een sponsor gevonden, te weten het Huib Kluijverfonds.   

 

 

 

Conclusies en vervolg 

 

Dit jaar is er wederom een belangrijke vervolgstap gezet naar meer diepgang in het onderzoek 

bij de boerenzwaluw. Uniek materiaal kon worden verzameld over paar en nesttrouw enerzijds 

door de verfijnde onderzoeksmethode maar vooral ook dankzij de buitengewoon grote 

gastvrijheid van de staleigenaren! Deze beide facetten maken het mogelijk om veel 

(unieke) data te verzamelen over de broedbiologie van de boerenzwaluw.  

 

Door het onderzoek jaren vol te houden worden de data steeds interessanter en waardevoller 

om er conclusies aan te verbinden.  

Dat laatste hopen we de komende jaren ook periodiek uit te dragen voor in de allereerste plaats 

de mensen die hun onmisbare medewerking aan dit project geven. 

 

 

 

 

 

 

 

Vogelringstation Menork, december 2019 

 

Willem en Wender Bil, Oebele Dijk, Sander Veenstra  

en Wiemer Boomsma (technische ondersteuning) 


