Meer informatie
Meer informatie over de huiszwaluw, hun bescherming, het aanbrengen
van plankjes en kunstnesten is o.a. te vinden op internet:
www.zwaluwen.info/huiszwaluw
www.rlnh.be/download/huiszwaluw.pdf
Voor inhoudelijke vragen over huiszwaluwbescherming kunt u contact
opnemen met:
Wilfried de Jong
tel. 024-3225537
wwwdejong@hotmail.com
Ook de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek is beschikbaar voor het
beantwoorden van uw vragen. Wij zijn geïnteresseerd in gegevens over
geslaagde broedsels, aantal uitgevlogen jongen, bijzondere waarnemingen
etc.
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Huiszwaluwen in de Lage Horst
Als bewoner van de Lage Horst kent u ze vast wel, die opgewekt
kwetterende huiszwaluwen die elk voorjaar in de wijk terugkeren. Het zijn
nuttige vogels die enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende
insecten vangen. Hun aanwezigheid in de Lage Horst is best bijzonder: het
is de enige wijk in de bebouwde kom van Groesbeek waar nog een klein
aantal huiszwaluwen nestelt, de laatste jaren zo’n 8 tot 10 paartjes. In feite
woonden ze er al eerder dan u, toen hier nog boerderijen stonden waar ze
onder de dakranden hun nesten bouwden.
Huiszwaluwen zijn erg trouw aan hun broedplaatsen en proberen elk jaar
weer hun oude nest terug te vinden of een nieuwe in de buurt te bouwen.
Ze zijn daarvoor geheel afhankelijk van de mens, want ze bouwen hun nest
op stenen gebouwen met geschikte dakranden.

De vogels hebben uw hulp hard nodig
We zouden dus zuinig moeten zijn op de kleine kolonie huiszwaluwen die
zich weet te handhaven in de Lage Horst. De Werkgroep Milieubeheer
Groesbeek wil zich daarvoor inzetten, samen met bewoners en gemeente.
Vooral u als bewoner van de wijk kunt daarbij helpen. In de eerste plaats
is het belangrijk om bewoonde nesten niet te verstoren. Dit is bovendien
wettelijk verboden. Ook oude nesten kan men beter laten zitten, omdat
deze vaak in een volgend jaar weer worden gebruikt.

De huiszwaluwen hebben het moeilijk in Nederland. Hun aantal is de
afgelopen jaren sterk afgenomen. Dat komt vooral door het verdwijnen van
geschikte nestelgelegenheid en door veranderingen in het agrarisch land
waardoor er minder insecten zijn en minder modderplasjes waar ze de
‘specie’ verzamelen om hun komvormige nesten van te metselen. En ook
hun jaarlijkse trek naar Afrika eist z’n tol.

Afhankelijk van de plaats waar ze hun nest bouwen is helaas niet iedereen
blij met de aanwezigheid van huiszwaluwen. Dat geldt met name voor de
uitwerpselen onder het nest, vooral wanneer het nest boven een raam of
deur zit. Door een plankje op een halve meter of meer onder het nest aan
te brengen, kan dit probleem worden ondervangen. Ook kunt u door het
ophangen van kunstnesten de vogels naar een geschikte plaats lokken.
En zeker in een droog voorjaar worden de vogels enorm geholpen door te
zorgen voor een modderplasje in de buurt.

