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Gierz waluwen

Afrikaanse vogels aan huis
Sommigen kopen een nestkastje bij het tuincentrum en weten niet eens precies voor welke vogelsoort het bedoeld is. Anderen bouwen zelf nestkasten die op vooraf bedachte plekken worden
opgehangen die aan speciale eisen voldoen voor
een specifieke vogel. Zo iemand is Jochem Kühnen,
woonachtig in Beek bij Nijmegen. Hij heeft de gierzwaluw in zijn hart gesloten en hoopt anderen ook
te enthousiasmeren om iets voor deze vogel te doen.

Tekst en foto’s: Jochem Kühnen

Er zijn vogels die hun hele leven
hier in Nederland doorbrengen en
er zijn vogels die trekken. Onder de
trekvogels zijn er bijvoorbeeld die
tijdens de zomer in het hoge noorden verblijven, maar als het daar ’s
winters echt goed koud wordt toch
liever afzakken naar onze regionen. Dan zijn er ook nog vogels
die hier alleen in de zomer zijn en
de winters liever doorbrengen in
zonniger oorden. Binnen die laatste
categorie maakt eentje het wel erg
bont. De gierzwaluw is hier maar
drie maanden, de rest van het jaar
vliegt deze vogel onder meer boven
de regenwouden van de Congolese
delta.

10											

Oase zomer 2021

Waarom niet in Afrika blijven?
Boven de Congolese regenwouden of het groene Mozambique is
voor de gierzwaluw, een uitgelezen insecteneter, voldoende vliegend gespuis te vinden. Zomer of
winter, eigenlijk het hele jaar door
wel. Gierzwaluwen komen dan
ook niet speciaal hierheen voor de
explosie aan insecten in de zomer
(voor zover de teruggang in insecten er geen subtiel ontploffinkje
van heeft gemaakt), maar vanwege
de daglengte. Tijdens de zomerdagen is het hier veel langer licht dan
rond de evenaar (tot wel 22 uur ten
opzichte van 12 uur), dus kunnen
gierzwaluwen hier langer insecten voor hun opgroeiende jongen
vangen. Gierzwaluwen vangen
prooien op zicht en hebben dus licht
nodig, al kunnen ze tot in de schemering diertjes uit de lucht vangen.

Ze vliegen dus niet met hun bek
open om het luchtplankton op te
scheppen, maar happen actief naar
wat ze wel willen vangen en vangen
geen stekende insecten.
Koningsdagvogel
De eerste gierzwaluw van het
seizoen is voor velen, niet alleen
voor doorgewinterde vogelaars,
een bijzonder moment, een notitie
waardig. Voor de liefhebber is het
een moment om reikhalzend naar
uit te kijken. Soms wel heel letterlijk, want eind april krijg ik regelmatig pijn aan mijn nek van het

omhoog kijken. Drie maanden later,
zo rond eind juli is de meerderheid
vaak vrij plotseling weer naar het
zuiden verdwenen.
Inmiddels is aan ons huis elke
zomer een ware gierzwaluwkolonie gevestigd. In de zomer van
2020 waren er 7 paartjes actief.
Elk paartje heeft zijn eigen plekje
geclaimd, waar elk jaar feilloos de
weg naar terug wordt gevonden.
Eens niet vliegend slapen…
Dat moment van terugkeren is
bijzonder. Na negen maanden
non-stop, dag en nacht vliegen, is

Het huis van de auteur met verschillende
typen nestkasten.
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Jonge gierzwaluwen in nestkast, 16 dagen oud

die nestkast hoog aan de muur de
eerste keer ‘zitten’. Voor ons is het
onvoorstelbaar, altijd maar in beweging. Voor gierzwaluwen is vliegen
waar ze voor zijn bedoeld. Vroeger
dacht men dat gierzwaluwen geen
pootjes hadden (de wetenschappelijke naam Apus apus betekent letterlijk ‘pootloos’ en het is overigens
totaal geen familie van de echte
zwaluwen) en nog steeds lees je wel
dat ze zwakke of onderontwikkelde
pootjes zouden hebben. Wie ooit
een Gierzwaluw in de hand heeft
gehad weet wel beter. De vier teentjes die allemaal naar voren gericht
zijn kunnen héél stevig grijpen (in
combinatie met scherpe nageltjes
tot bloedens toe). Zonder dat teentje
naar achteren kunnen gierzwaluwen onmogelijk op een tak zitten,
in bomen hebben ze dan ook niets
te zoeken. Een jonge gierzwaluw
die het nest verlaat begint aan een
vliegend bestaan en doet twee of
drie jaar aan één stuk door niet
anders. De eerste keer dat een jonge
gierzwaluw naar het noorden vliegt
is dat meer voor de oefening dan

wat anders. Er is nog geen sprake van nesteldrang, dus die jonge
vogels hebben geen haast. Ze komen
ergens midden in de hoogzomer
aan en vertrekken na twee maandjes
weer. Als het zo na twee of drie jaar
begint te kriebelen wordt er actief
gezocht naar een plaats om nageslacht te gaan verzorgen.
Nestmateriaal vangen
Eenmaal een plekje gevonden, een
holte onder dakpannen, achter een

dakgoot of in een holte in een muur
wordt een partner aangetrokken.
Een gierzwaluw met een veilig plekje probeert een partner daar naartoe
te lokken. Dat gebeurt meestal richting het eind van het seizoen, eind
juni of juli. Het jonge koppel overnacht samen in de nestruimte en
er wordt een begin gemaakt met de
bouw van een nestje. Gierzwaluwen
kunnen niet in bomen landen, maar
ook niet op de grond en kunnen
dus alleen nestmateriaal uit de lucht
vangen. Ze vangen veertjes en pluis
van zaden die op warme lucht rondzweven en nemen soms een hele
snavel vol, bijvoorbeeld één voor
één gevangen dorre grassprieten
mee naar hun nestplaats. Op een
veilig, vaak donker plekje, wordt
het materiaal met speeksel aan
elkaar geplakt. Het speeksel droogt
hard op als een soort lijm waardoor
een opstaand randje gebouwd kan
worden. Door elk jaar verder te
bouwen ontstaat op termijn een best
aardig nest met een mooi kommetje
voor de eitjes.
Nestkasten, soorten en maten
Loze holtes in gebouwen zijn steeds
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minder beschikbaar. Door goed
isoleren en strak bouwen vinden
vogels minder plek om te nestelen.
Nou is dat één overweging om een
alternatief te bieden in de vorm
van een nestkast. Maar een andere
overweging is dat het echt ontzettend spectaculaire vogels zijn om
aan huis te hebben nestelen. Mijn
eerste paartje wist ik aan te trekken door te doen alsof hier al een
paartje nestelde. Door geluiden van
soortgenoten af te spelen kon ik de
interesse wekken van een zoekende gierzwaluw die vervolgens een
partner aantrok. De nestkast, een
soort schoenendoos-model van
40 cm breed, 20 cm diep en 15 cm
hoog hangt onder de dakgoot aan
de voorkant van ons huis, gericht op
het noordoosten. De eerste nestkast
is sinds 2010 bezet en geleidelijk is
het aantal nestkasten uitgebreid.
Ons huis heeft een gootbetimmering met houten klossen eronder

3 mei - Gisteravond voor het eerst weer groepjes gierend rond het
huis! Vandaag ondanks het gure weer twee terugkomsten, de ene in
nestkast 2 waar de duidelijk eenzame vogel nu weer heerlijk tegen de
partner aan slaapt. De ander verloopt minder soepel… De oorspronkelijke bewoner kwam thuis om diens partner met een ander aan te
treffen. Dat gebeurde vanavond, ze liggen nu nog steeds te vechten en
zullen de hele nacht wel min of meer doorgaan, tenzij er eentje in het
donker naar buiten kan worden gewerkt, wat me onwaarschijnlijk lijkt
gezien eerdere ervaringen.

waar precies nestkasten tussen
passen. Erg in trek zijn ook de nestkasten tegen de muur op zolder die
via tunneltjes door de gevel toegankelijk zijn.
Nestkasten zijn ook kant-en-klaar
te koop. Let daarbij op dat nestkasten met een (deels) plat dak altijd
onder een overstek moeten komen
hangen zodat er geen water op het
platte dak blijft staan en er geen
vogels bovenop kunnen gaan zitten.
Houten nestkasten die niet beschut
hangen moeten een schuin aflo-

pend dak hebben dat voor een lange
levensduur goed behandeld moet
zijn. Er zijn ook nestkasten te koop,
gemaakt van een mengsel van beton
en houtvezels. Deze zijn zeer duurzaam en hoeven niet geschilderd
te worden. Hoe dan ook moeten
nestkasten minstens 4 meter hoog
worden opgehangen, idealiter langs
de dakrand of onder de dakgoot of
naast een regenpijp. Gierzwaluwen
vliegen snel en kunnen geen tussenlanding maken, ze moeten de nestkast dus in één keer goed kunnen
bereiken. Dat betekent dat er geen
bomen of andere obstakels dicht
voor mogen staan.
Genieten!
Het kan lang duren voor een nestkast wordt gevonden door gierzwaluwen. Soms blijft dat zelfs helemaal uit. Maar mocht het dan toch
gebeuren, dan is dat genieten… Elk
jaar komen de vogels terug hier in
de straat levert de kolonie spectaculaire taferelen op met groepen tot
wel 20 gierzwaluwen luid ‘gierend’
met meer dan 100 km/u langs ons
huis vliegend!
Meer over nestkasten:
https://gierzwaluwbescherming.nl

Observatiekast
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Bewoonde nesten doorgeven:
https://waarneming.nl/events/gierzwaluwnest
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