Natuurcolumn
Kijk toch eens! Wat een kleuren, wat een geuren, wat een variatie! Tijdens elke wandeling verwonder ik me
over de pracht en de diversiteit van de Spaanse mediterrane flora en fauna. Geel, paars, blauw, wit, rood of
groen. Alles groeit en bloeit dat het een lieve lust is onder de Spaanse zon. En het hele jaar rond. Prachtige
vlinders fladderen van bloem tot bloem en bontgekleurde vogels vliegen in de helderblauwe lucht.
Voor een bijdrage aan de NCM nieuwsbrief duik ik voor informatie over de mediterrane natuur in de
literatuur. In elke column zal ik een plant of dier in het zonnetje zetten. Geniet met me mee.

Delichon urbicum, Huiszwaluw
Ze zijn er weer! Na een lange, lange en gevaarlijke reis kwamen in de derde week van
april de huiszwaluwen weer veilig terug in onze Spaanse tuin. Verwachtingsvol
hadden we er al naar uitgekeken. Vorig jaar wilden ze voor het eerst hun intrek
nemen onder de buitentrap, net op het moment dat daar gewerkt moest worden.
Om nestverstoring te voorkomen hebben we ze duidelijk moeten maken dat een
ander onderkomen geschikter zou zijn. Volgend jaar beter, zei ik ☺.
En dat hadden ze onthouden. In april zwierde er plotseling een groepje over onze
tuin. Helemaal komen vliegen vanuit Zuid-Afrika. Ze gunden zich nauwelijks tijd om
even bij te komen. Linea recta spoedden ze zich naar hun vorig jaar al uitgekozen
plekje. Er vond eerst inspectie plaats. Geen vochtplek meer? Fris geschilderd? Nieuw
vloertje? Opgeruimd? Hmmm. Prima! Hier blijven we! Direct begonnen ze met de
bouw van hun uit klei opgetrokken komvormige nest tegen de muur. Ze boften, want
net in die periode hadden we diverse Saharazand regenbuien gehad. Overal in de
straten lagen plassen water en modder. Ideaal bouwmateriaal. Tijdens een
avondwandeling zag ik dan ook diverse huiszwaluwen samen in zo’n waterplas
materiaal verzamelen. Af en aan vlogen ze met bolletjes vochtige klei. Met uiterste
precisie en acrobatische capriolen werd eerst de onderste bodemrand tegen de muur
gepleisterd. Vervolgens werd het kommetje laag voor laag opgebouwd. In ongeveer
een week tijd hadden ze hun bijna geheel gesloten bolvormige nest zo goed als klaar.
Daarna bouwden ze nog een poosje door aan de finesses.
Bij het schrijven van deze column zijn er nog geen jonge zwaluwen. Ik vertrouw er
echter op dat het goed gaat en dat we met onze gastvrijheid mee hebben mogen
helpen aan de toename van de zwaluwstand. Hier in Spanje zijn er nog veel wilde
bloemen waardoor veel insecten; zijn er nog waterplassen op de grindwegen te
vinden; zijn er nog rommelhoekjes en oude woningen; overstekende daken en
dakgoten. Dat is wat zwaluwen nodig hebben. Help deze metselaars een handje met

uw gastvrijheid. Er zijn zelfs speciale zwaluwnestkasten te verkrijgen. Geef ze een
warm onthaal.
Huiszwaluwen zijn makkelijk te herkennen. Hun buik en hals zijn helemaal krijtwit.
Ook hun stuit (onderste deel van de rug ) is wit. De vleugels zijn zwart. Glanzend
blauw, zwart en wat oker zijn de kleuren voor de kop, nek en vleugels. Kenmerkend is
de korte zwarte en licht gevorkte staart. In vlucht daardoor goed te onderscheiden
van de boerenzwaluw. Die heeft een diepgevorkte staart met dunne eindpunten.
Mijn ezelsbruggetje is altijd dat de boerenzwaluw een connectie heeft met een
boerenriek.
Huiszwaluwen zijn gezellige kwetteraars. Ze broeden graag bij elkaar in kolonies. Ze
hebben één of twee legsels per jaar met elk 4-5 (soms 2-6) eieren. Broedduur 13-16
dagen. De jongen verblijven 23-30 dagen op het nest. Zwaluwen zijn dol op insecten.
Vooral op muggen. Een reden te meer om heel enthousiast te zijn om deze fraaie
vogels onderdak te bieden. Ik verheug me nu al op de zwoele zomeravonden met
beduidend minder muggen. Jippie! Het zijn ook makkelijke gasten. Ze hebben weinig
eisen; zijn zelfvoorzienend; storen zich niet aan onze gewoonten en laten ons
genieten van hun gekwetter en hun capriolen in de vlucht. Het enige minpuntje is dat
we waarschijnlijk de kraamkamermuur weer opnieuw zullen moeten schilderen en
uitwerpselen moeten opruimen. Maar dat heb ik er graag voor over. We zullen,
waarin zij weer in het warme Zuid-Afrika overwinteren, een opvangplankje
bevestigen. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar een heleboel…..? Una
golondrina no hace verano. De zomer is in aantocht.
Alle informatie is bij elkaar gezocht in diverse boeken en bronnen op internet. De
foto’s zijn van eigen hand.
Met zonnige natuurgroeten, Anja

