Inleiding
Met veel vogels van het boerenland gaat het niet goed. Zo is het broedbestand van de Boerenzwaluw ten opzichte van de jaren zestig van de vorige eeuw met 50-75% afgenomen tot
100.000 à 200.000 paar. Deze achteruitgang is ondermeer veroorzaakt door afname van de
oppervlakte landelijk gebied, afsluiten van gebouwen i.v.m. hygiënische eisen en
verslechterend voedselaanbod. Mogelijk speelt ook de situatie in de overwinteringgebieden
(westelijk en zuidelijk Afrika) een negatieve rol.
Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de achteruitgang van de Boerenzwaluw is door
het Vogeltrekstation in Wageningen het project “RAS-Boerenzwaluw” gestart. RAS is de
afkorting van Retrapping Adults for Survival, het is dus de bedoeling volwassen vogels terug
te vangen om gegevens te krijgen over de overleving. Hiertoe worden op een groot aantal
(agrarische) bedrijven gedurende het hele broedseizoen zoveel mogelijk alle nestjongen en
broedvogels geringd. Dit wordt tenminste 5 jaar herhaald.
Na een tweetal proefjaren is vanaf 2011 ook vanuit de Alblasserwaard een flinke bijdrage
geleverd aan dit project. In 2013 is het onderzoek voortgezet. Dit verslag geeft een overzicht
van de resultaten.

Opzet van het onderzoek
Werkwijze
Voor het begin van het broedseizoen, wordt er per stal een plattegrond gemaakt waarop alle
nesten zijn ingetekend. De nesten worden genummerd, waarbij zoveel mogelijk de nummers
van het voorgaande jaar worden aangehouden. Verder worden per stal werklijsten gemaakt
om bij ieder bezoek de inhoud van elk nest te kunnen noteren.
Alle bedrijven worden iedere 1½ à 2 weken
bezocht waarbij de inhoud van alle nesten wordt
bekeken. Als er nieuwe nesten in aanbouw of
gereed zijn, worden die op de plattegrond
bijgetekend en ook de werklijsten worden
aangevuld. Bij het vaststellen van de inhoud van
de nesten wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt
van een endoscoop gekoppeld aan een laptop of
een spiegeltje met een lamp. Dat voorkomt het
tijdrovende gesleep met een ladder.
De eventueel aanwezige nestjongen die groot
genoeg zijn, krijgen een ring van het Vogeltrekstation met een uniek ringnummer. De
ringgegevens (ringnummers, aantal jongen in het
nest, e.d.) worden apart genoteerd, gekoppeld aan
het nestnummer. Verder worden op ieder geschikt
bedrijf 1 à 2 keer per broedseizoen zoveel

mogelijk alle volwassen vogels, in de meeste gevallen dus broedvogels, met mistnetten
gevangen en eveneens geringd. Daarbij worden ook al eerder geringde vogels teruggevangen.
Deels betreft dat 1e-jaars vogels die in hetzelfde jaar als nestjong zijn geringd en nog
aanwezig zijn. Het is echter vooral te doen om vogels die in voorgaande jaren zijn geringd en
naar de oude broedplaats zijn teruggekeerd. Met enige regelmaat worden ook zwaluwen
gevangen die elders zijn geringd. De gegevens van alle nieuw geringde en teruggevangen
Boerenzwaluwen worden via het Internet doorgegeven aan het Vogeltrekstation.

Onderzochte bedrijven
Uiteraard is het onderzoek zoveel mogelijk uitgevoerd op dezelfde bedrijven als in de
voorgaande jaren. Verder zijn er incidenteel nog nestjongen geringd op een drietal bedrijven
elders in de Alblasserwaard.
In 2013 konden alle 9 bedrijven waar ook in 2012 het RAS-project werd uitgevoerd opnieuw
worden onderzocht. De ligging van deze bedrijven is weergegeven op onderstaand kaartje.

Ligging van de onderzochte bedrijven

Resultaten ringwerk
De resultaten van 2013 laten een
opmerkelijk tweedeling zien in de
uitkomsten per bedrijf. Op een deel
van de bedrijven kwamen de eerste
zwaluwen op de gebruikelijke tijd
aan. Profiterend van het mooie
aprilweer begonnen ze meteen aan het
nieuwe broedseizoen. Op andere
erven begon het broedseizoen juist
vrij laat. Eenzelfde tweedeling zagen
we bij het aantal bezette nesten. Op
een deel van de bedrijven was sprake
van een forse achteruitgang ten
opzichte van 2012, op andere zagen
we juist een toename van het aantal
broedparen. Vooral in de eerste helft
van het broedseizoen waren de
verschillen opvallend; vrijwel zeker
hing dat samen met het matige weer
in een groot deel van mei en juni.
Het totaalresultaat was een broedseizoen dat vroeg begon en laat eindigde in vergelijking met
de voorgaande jaren. Het aantal gecontroleerde nesten lag toch nog 14% hoger (122 tegen
107), terwijl het totaal aantal nieuw geringde vogels vrijwel gelijk bleef.

Nieuw geringde Boerenzwaluwen
Er kon opnieuw een groot aantal Boerenzwaluwen van een ring worden voorzien. Net als
verleden jaar kon het hele seizoen zonder onderbrekingen door vakanties doorgewerkt
worden. Wel moest een van de ringsessies voortijdig worden afgebroken, omdat de ringer
moest helpen bij de bevalling van een schaap. Samen met de 1e-jaars (in 2013 geboren) en
oudere vogels werden er in totaal 535 Boerenzwaluwen nieuw geringd, 4 meer dan in 2012,
Deze vogels waren als volgt verdeeld over de leeftijdklassen (tussen haakjes de aantallen van
2012):
nestjong

1e kalenderjaar

ouder dan 1e
kalenderjaar

totaal

478 (438)

3 (11)

54 (82)

535 (531)

Hoe deze vogels verdeeld zijn over de bedrijven in weergegeven op het kaartje op de
volgende pagina.

Vangsten en vondsten van ter plaatse geringde Boerenzwaluwen
Op de meeste RAS-bedrijven werden één of meer keren in de stal rondvliegende
Boerenzwaluwen met mistnetten gevangen. Op de bedrijven waar de mistnetten alleen in de
staldeur opgezet kunnen worden, vielen de resultaten tegen. Het zonnige weer, maakte dat de
netten zichtbaar waren voor de in en uit vliegende
zwaluwen. De mistnetvangsten leverden naast de
hiervoor genoemde nieuw geringde vogels (totaal
57) een groot aantal hervangsten op. Bij een deel
van deze terugvangsten ging het uiteraard om
vogels die eerder in het broedseizoen op hetzelfde
erf waren geringd. Daaronder waren 12
terugvangsten van 1e-jaars vogels en 49 van
volwassen vogels.
Net als in 2012 werden op de locatie in
Hardinxveld dode jonge vogels gevonden die
eerder dat broedseizoen als nestjong waren geringd,
totaal 8 stuks. Daarnaast werden enkele dode 1ejaars vogels gevonden zonder ring. Zo goed als
zeker zijn al deze vogels, net als in het voorgaande
jaar, gesneuveld doordat een uil de stal was
binnengedrongen.
De meest interessante hervangsten betreffen de
vogels die in een van de voorgaande jaren op
hetzelfde bedrijf zijn geringd. Dit zijn vogels die

(vermoedelijk) in de betreffende stal broedden zowel in 2013, als in het jaar waarin ze – voor
zover toen volwassen – geringd zijn.
In onderstaande tabel is per ringjaar het aantal Boerenzwaluwen vermeld dat in latere jaren
een of meer keer is teruggevangen.

Geringd in:

Teruggevangen in:
2010

2009
2010
2011
2012

1

2011

2012

2013

1
6

1
16

3
33

Terugvangsten van eerder op hetzelfde erf geringde vogels

In de tabel zijn ook uitkomsten van de twee proefjaren (2009, 2010) opgenomen. Bedacht
moet worden dat het toen nog om kleine aantallen ging.

Vreemde terugvangsten
Er werden in 2013 drie Boerenzwaluwen teruggevangen die door ons elders in
Alblasserwaard zijn geringd. Aannemelijk is dat zij broeden op de plek waar ze zijn
teruggevangen. Het gaat om een vogel die werd teruggevangen in de stal van de familie Smit
in Alblasserdam; die zwaluw werd op 14 augustus 2012 als volwassen vrouwtje geringd op de
slaapplaats Gors Landhoeve langs de Lek. Een op 9 september 2011 op dezelfde plaats
geringde zwaluw werd teruggevangen bij de familie Brandwijk in Molenaarsgraaf. De derde
zwaluw werd teruggevangen bij de familie Hartog, deze was in juni 2012 als nestjong geringd
bij de familie Westra elders in Hardinxveld-Giessendam. Eind mei 2013 werd eveneens in de
stal van de familie Hartog een Boerenzwaluw gevangen met een Spaanse ring. Deze vogel
bleek op 23 september 2011 te zijn geringd in Midden-Spanje ten zuidwesten van Valencia,
kennelijk op reis naar Afrika.

Resultaten broedsucces
Aantal jongen per nest
Bij het ringen van de nestjongen
wordt ook steeds opgetekend
hoeveel levende jongen er op dat
moment aanwezig zijn in het nest.
In deze paragraaf wordt een
overzicht gegeven van de resultaten
van dit deel van het onderzoek.
Waar dat zinvol werd geacht, zijn
ook de uitkomsten van 2012 (tussen
haakjes) vermeld.

In totaal werden de jongen geringd van 122 (107) nesten. Daarvan lagen er 64 (56) in de
West-Alblasserwaard en 58 (51) in het midden van de Alblasserwaard. Uit Tabel 1 blijkt dat
het gemiddelde aantal jongen in het laatstgenoemde gebied opnieuw hoger ligt dan in het
westelijke deel van de Alblasserwaard. In Tabel 2 zijn dezelfde gegevens uitgedrukt als
percentage. Het is duidelijk zichtbaar dat het verschil vooral zit in het aandeel nesten met 6
jongen en het vrijwel ontbreken van kleine nestjes (1 of 2 jongen) in het Midden.

Aantal nesten
w.v. met:
6 jongen
5 jongen
4 jongen
3 jongen
2 jongen
1 jong
Gemiddeld

Alblasserwaard
122 (107)
6
38
44
22
9
3
4.01 (4.27)

West-Alblasserwaard Midden-Alblasserwaard
64 (56)
58 (51)
1
22
23
8
7
3
3.89 (4.16)

5
16
21
14
2
0
4.14 (4.39)

Tabel 1. Aantal nesten met een bezetting van … levende nestjongen

Aantal nesten
w.v. percentage met:
6 jongen
5 jongen
4 jongen
3 jongen
2 jongen
1 jong

Alblasserwaard
122 (107)
4.9
31.1
36.1
18.0
7.4
2.5

West-Alblasserwaard Midden-Alblasserwaard
64 (56)
58 (51)
1.6
34.4
35.9
12.5
10.9
4.7

8.6
27.6
36.2
24.1
3.4
0.0

Tabel 2. Percentage nesten met een bezetting van … levende nestjongen

De tabellen 3 en 4 geven een soortgelijk overzicht, maar dan voor het aantal levende jongen
dat is aangetroffen. Hierbij tellen de grote nesten uiteraard zwaarder mee dan de nesten met
een klein aantal jongen. De verschillen tussen West en Midden zijn daardoor nog groter.

Aantal nestjongen
w.v. in nest met:
6 jongen
5 jongen
4 jongen
3 jongen
2 jongen
1 jong

Alblasserwaard
489 (457)
36
190
176
66
18
3

West-Alblasserwaard Midden-Alblasserwaard
247 (233)
240 (224)
6
110
92
24
14
3

Tabel 3. Aantal nestjongen bij een bezetting van … levende nestjongen

30
80
84
42
4
0

Alblasserwaard
Aantal nestjongen
489 (457)
w.v. percentage in nest met:
6 jongen
7.4
5 jongen
38.9
4 jongen
36.0
3 jongen
13.5
2 jongen
3.7
1 jong
0.6

West-Alblasserwaard Midden-Alblasserwaard
247 (233)
240 (224)
2.4
44.2
36.9
9.6
5.6
1.2

12.5
33.3
35.0
17.5
1.7
0.0

Tabel 4. Percentage nestjongen bij een bezetting van … levende nestjongen

In Grafiek 1 ten slotte is voor iedere maand en voor het hele broedseizoen het gemiddelde
aantal levende jongen weergegeven van 2011 t/m 2013.
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Grafiek 1. Gemiddeld aantal levende jongen per nest

In zijn totaliteit springt 2013 er niet uit, het gemiddelde aantal jongen per nest ligt tussen de
waarden van 2011 en 2012. Meer in detail zijn er wel opvallende verschillen. Zo valt het hoge
aantal nestjongen van mei 2013 op. Dit hoge gemiddelde wordt veroorzaakt door meerdere
nesten met 6 jongen. En ook is 2013 het enige jaar met meerdere geringde nestjongen in
september. Het is uiteraard wel de vraag of deze late jongen nog genoeg energie er ervaring
konden opdoen voordat ze aan de zware reis naar hun winterkwartier in Afrika begonnen.

Overige resultaten van het ringwerk
Als nestjong geringd en elders teruggevangen
Twee in 2013 als nestjong geringde vogels werden elders teruggemeld. In beide gevallen gaat
het om jongen die op 24 juli zijn geringd, resp. in Alblasserdam en Hardinxveld. De eerste
vogel werd precies een maand later gemeld uit de omgeving van Antwerpen (België), de
tweede bijna twee maanden later uit de omgeving van Eemnes (NH).
Verder kwamen in april 2013 nog drie terugmeldingen binnen van in 2012 geringde vogels,
eveneens allemaal als nestjong. Twee op 14 juni in Hardinxveld geringde jongen werden
begin september 2012 gemeld uit de omgeving van resp. Turnhout en Antwerpen (beide
België). Een op 3 juli in Oud Alblas geringde vogel werd eind september teruggemeld, ook al
uit de omgeving van Antwerpen.
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