GIERZWALUW
Wie kent ze niet; de met hoge snelheid door de straten scherende en daarbij hun naam waarmakende gierzwaluwen? Het
hóórt bij zomers Amsterdam!
De zwart-bruine gierzwaluw (Apus apus) wordt ook wel de “100-dagen-vogel”genoemd, omdat hij jaarlijks slechts zo’n 100
dagen in ons land verblijft (van eind april tot begin augustus). De rest van het jaar huist de gierzwaluw in Afrika.
De drie maanden per jaar die de vogel in Nederland doorbrengt zijn essentieel voor zijn voortbestaan, daar hij in deze
periode broedt en jongen grootbrengt. Ze komen rond onze ‘oude’ Koninginnedag het land in.
Amsterdam is hèt “gierzwaluw-reservaat van West-Europa”!
Het vrouwtje legt in mei/begin juni 2 tot 3 eitjes die na 19 – 20 dagen uitkomen. Normaal blijven de jonge vogeltjes ± 40
dagen op het nest, tot ze volgroeid zijn. Na het verlaten van het nest (half-eind juli) vliegen ze direct over de Alpen en de
Sahara naar de overwinteringsgebieden in oost-Afrika, ten zuiden van de evenaar!
Ze zullen pas na enige jaren weer landen, als zij zelf geslachtsrijp zijn en gaan nestelen. Ze vliegen de eerste jaren als nietbroeders mee met de anderen naar Nederland.
Gierzwaluwen zijn 17 – 18,5 centimeter lang, hebben een spanwijdte van 40 tot 44 centimeter en wegen gemiddeld 45-55
gram. Ze kunnen wel 17-21 jaar oud worden. In duikvlucht kunnen ze wel 220 km/uur vliegen!
De gierzwaluw is niet alleen bijzonder, maar ook kwetsbaar. Dit alles heeft te maken met zijn broedgewoonten en het feit,
dat hij 24/7 moet vliegen! De gierzwaluw is van oorsprong een rots-bewoner, die door de eeuwen heen hij een stadbewoner
werd, waar hij oude gebouwen met gebreken als broedplaats ging gebruiken. Een gierzwaluw moet vliegend een
nestgelegenheid zoeken en er met grote snelheid naar binnen kunnen gaan.
De gierzwaluw wordt in zijn voortbestaan bedreigd door de geleidelijke verdwijning van geschikte broedgelegenheden.
De gierzwaluw is zeer honkvast en keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. Indien dit – bijvoorbeeld door sloop of
ingrijpende renovatie – verdwenen is, betekent dit een ramp voor de vogel; deze werkzaamheden worden zelfs – uit
onwetendheid – uitgevoerd tijdens de broedperiode! Dit is bij wet verboden, daar de gierzwaluw een beschermde vogels
is.
Volgens diezelfde Flora- en Fauna wet is het verboden nesten weg te halen, zonder er een nieuwe broedplek voor terug te
plaatsen!
De gierzwaluwen-werkgroep Amsterdam heeft de afgelopen 20 jaren wel 8000 nestkasten her en der in de stad geplaatst.
Met rondleidingen op de fiets maken we dat de buurtbewoners bekend.
In de Postjesbuurt zitten erg veel gierzwaluwnesten onder de pannen en dakkapellen.
Om in de nestbehoefte te voorzien wil de werkgroep nestkasten ophangen door de buurt, zowel ten noorden als ten
zuiden van de Hoofdweg. Hierover wordt een informatieavond georganiseerd op 21 dec om 20.00 uur in buurthuis De
Tulp.
Werkgroepleden: Gerard Schuitemaker en Margreet Bloemers.

Nestlocaties in Amsterdam, zie: www.maps.amsterdam.nl/gierzwaluwen

gierzwaluw op hand

gierzwaluw bij nest (onder loodslabben) Paramariboplein

