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Dat is vrij bijzonder want in de binnenstad van Utrecht
zijn ze bijna verdwenen, vooral door renovaties en
sloop. Op de achterkant van deze folder is aangegeven
waar we vogels naar binnen zagen gaan. Vaak weet
men het niet dat er gierzwaluwen in het pand zitten. Bij
geritsel of gepiep zijn het niet altijd (vleer)muizen! En
ze schieten razendsnel in een spleet, achter een dakpan
of dakgoot. Dat zie je alleen als je er op let.
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Een heel aparte vogel
De Gierzwaluw (Apus apus) is
geen zwaluw maar sinds 50
miljoen jaar verwant aan de
kolibrie. Ze hebben o.a. gemeen
dat ze door versterkte armspieren
erg goed kunnen vliegen. Een
Gierzwaluw vliegt altijd, dag en
nacht. Behalve van eind april tot
eind juli als ze op het nest zijn om
nageslacht groot te brengen en te
slapen. Vogels die geen nest
hebben verblijven 's nachts op 2-3
km hoogte boven het IJsselmeer.
In de schemering verkennen ze
het weer en de omgeving. Vooral
's morgens en ' s avonds scheuren ze srie-srie-srie
schreeuwend langs bestaande nesten op zoek naar een
broedplaats. Gierzwaluwen overwinteren in Zuidelijk
Afrika. Daar hebben ze geen slaapplaats en vliegen dag
en nacht door, negen maanden lang. Ze trekken mee
met de gebieden waar het regent, want daar zitten de
insecten waar ze van leven.
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Dakloos is niet leuk
De gierzwaluw heeft het moeilijk omdat de
broedplaatsen verdwijnen door renovaties. In de
Utrechtse binnenstad zijn ze bijna verdwenen. Maar het
gaat ook al mis als een nest ontoegankelijk wordt omdat
een wat verzakte dakpan wordt recht gelegd. Dat is vrij
rampzalig want elk paartje komt, na negen maand
gescheiden rondzwervend in Afrika, altijd weer samen
op hetzelfde nest als het jaar daarvoor. Als ze er niet
meer in kunnen of als de nestplaats verdwenen is
blijven ze er weken naar zoeken. Soms is wel twee jaar
nodig om een nieuwe broedplaats te vinden. Vaak
betekent dat einde voortplanting want de gemiddelde
leeftijd is maar 6-7 jaar. Daarom zijn de nesten het hele
jaar, dus ook buiten de broedtijd, beschermd. Een nest
mag alleen verwijderd of ontoegankelijk gemaakt
worden (niet voor 20 augustus i.v.m. mogelijk nog
aanwezige jongen) als er voor vervanging wordt
gezorgd. Maar er zijn ook oplossingen om de bestaande
nestplaats te behouden. Dat komt wel vrij precies.
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Gierzwaluwen in Utrecht en Wijk C
Ik doe al enige jaren mee aan het gierzwaluwonderzoek
van de gemeente Utrecht. Sinds ik eind mei 2020 in
Wijk C woon, zoek ik hier de broedplaatsen en hou ze in
de gaten. Op de website vindt je alles over de
gierzwaluw en het voorkomen in Utrecht. Neem even
contact op als je wilt helpen, er meer van wilt weten of
informatie hebt over nesten in Wijk C (of elders in
Utrecht). Neem vooral contact op als er
(ver)bouwplannen zijn waarbij gierzwaluwnesten gevaar
lopen. Ik kan helpen bij een oplossing.
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