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Redactie Jaarverslag 2011 v.d. Vogelwacht Bolsward e.o.

Geachte heer ,
Bijgaand de resultaten van mijn Huiszwaluweninventarisaties
in het wachtgebied van de Vogelwacht Bolsward e.o.
De resultaten in het wachtgebied Bolsward e.o. zijn exact hetzelfde als in 2010:
Ik kwam dus weer uit op 195 bewoonde nesten;
Totaal heb ik in de regio 533 ! bewoonde nesten geteld, jammer genoeg maar liefst
44 minder dan in 2010, dit betekent een verlies van 7,6%. Voor het leeuwendeel nota bene
op het conto van Gaast. Al jaren heb ik daar tussen de 160 en 170 bewoonde nesten, in
2010 b.v. 167, maar nu in 2011 slechts 127. Voor een dergelijk aantal moet ik terug naar
de jaren 1995, 1996 of de jaren ervoor.
Intolerantie (dus het afsteken van nesten) is hier niet één van de oorzaken want waar de
verliezen het grootst waren b.v. - 15, - 11, - 6 enz… dragen de bewoners de Huiszwaluwen
ontegenzeglijk een warm hart toe.
Waarschijnlijk is een lagere overleving (door droogte) in de overwinteringsgebieden en/of
op de trek (lange tijd noordenwind) één van de redenen. Zo waren er dit jaar bijvoorbeeld in
Gaast tamelijk weinig terugvangsten van geringde dieren vergeleken met vorige jaren.
Daarnaast zal het grillige weer dit jaar in ons land een negatieve rol
hebben gespeeld.
Verreweg de meesten weer per fiets gedaan!
Bolsward daalde van 75 naar 72; in het Hartwerder Plan geen nesten kunnen
ontdekken: er vloog ook geen enkele Huiszwaluw rond. De huizen lijken ongeschikt :
veel te donkere steen etc…
Tjerkwerd steeg van 51 naar 58; Wolsum van 27 naar 29; Exmorra ging jammer genoeg
terug naar 36 (was 42).
Bijgaand het overzicht van de vier plaatsen, waar ik al vanaf 1989! inventariseer.
Ik hoop de wacht wederom van dienst te zijn geweest.

met vriendelijke groet,
Eelco Brandenburg

