Huiszwaluwen
Micha de Heus
In de ochtend van zondag 17 juni stonden de excursieleiders Henk en Micha
al klaar achter het station Castricum. Uiteindelijk waren er 10 kinderen die
meegingen om per fiets op zoek te gaan naar Huiszwaluwen. We fietsten
naar de Bleumerweg want daar wist Henk wel wat huiszwaluwnesten te
zitten. Het was prachtig weer, een klein beetje wind en niet koud. Toen we
op de Bleumerweg kwamen zagen en hoorden we al af en toe een
Huiszwaluw. En uiteindelijk zagen we ook de nesten, 8 in totaal. De
Huiszwaluwen vlogen af en aan met modder om hun nest te bouwen maar
ook met insecten om hun jongen te voeren.

Modder halende Huiszwaluwen
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Het gebouw waar de nesten zaten had een soort overhangende dakrand. Er
stonden bij dit gebouw geen bomen.Als de Huiszwaluwen vanaf hun nest
wegvlogen, lieten ze zich eerst een beetje vallen. Daarna maakten ze een
grote boog omhoog en vlogen weg om nieuwe insecten of modder te halen.
En omdat er geen bomen waren hadden ze genoeg ruimte om te vliegen.

Het gebouw ernaast zag er bijna hetzelfde uit, maar daar stonden bomen
voor. En (dus?) waren er ook geen huiszwaluwnesten. Iedereen kon de
Huiszwaluwen goed zien. Daarna gingen we naar een manege, iets
verderop. We hadden namelijk gezien dat er Boerenzwaluwen via
openstaande ramen de manege binnenvlogen.

Jonge Boerenzwaluw
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Eenmaal binnen zagen we Boerenzwaluwen die nesten aan bouwen waren
in de paardenstallen. Maar ook jongen die net uitgevlogen waren en jongen
die nog in het nest zaten. We konden nu ook goed de verschillen zien tussen
de Huiszwaluw en de Boerenzwaluw. Buiten de manege was een weiland
met een sloot. Enkele jonge boerenzwaluwen waren daar hun vliegkunsten
aan het oefenen. Ze vlogen een stukje omhoog en vielen dan weer buitelend
in het gras. Een van de Boerenzwaluwen rolde de sloot in. Maar uiteindelijk
kregen alle jonge vogels het vliegen steeds beter onder de knie en vlogen
weg. En daarna gingen wij weer terug naar het station. Het was een mooie
zwaluwenochtend.

