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DE GIERZW ALUW IN DOESBURG IN 1994 

Inleiding 

1 tig va1t te 1ezen over het verdwijnen van broedp1aatsen van de 
Rege ma l' .. 1 . 1uw Door renovaties stadsherste en restauratLes zLJn ve e gLerzWa . ' 
b d 1aatsen verloren gegaan. Deze ontwikke1ing heeft tot gevo1g dat de 
roe p h . Lí í k I d gierzwa1uw als broedvoge1 in Nederland ac teruLt LJ t te ~aan. n een ou e 

stad als Doesburg waar de gierzwa1uw al sinds mensenheugenLs voorkomt en 
waar veel renovaties en restauraties hebben p1aatsgevonden kan verwacht 
worden dat eenze1fde trend p1aatsvindt. Voor een aanta1 1eden van de Vogel 
werkgroep Stad en Ambt Doesborgh reden genoeg om de huidige stand van zaken 
eens te onderzoeken. 

Biologie 

De gierzwa1uw is een gehee1 bruin-zwarte vogel met een lichte keelvlek. De 
soort heeft lange sma1le achterwaarts gerichte v1eugels die puntig toe1o 
pen. Ze zijn zeer wendbaar en kunnen enorm snel vliegen. Tijdens de snelle 
vluchten roepen ze vaak hun snerpende schreeuw: srjiii-srjiii-srjiii. Ze 
broeden in sp1eten in gebouwen en onder daken. In de stad komt ook nog de 
huiszwaluw voor. Dit is een kleinere zwart-witte vogel met een duidelijke 
witte rugvlek. De huiszwa1uwen maken komvormige nesten van klei onder 
dakgoten. 
De nestplaatsen van de gierzwaluw bevinden zich meesta1 in holten achter 
gaten in daken, in betimmeringen of in muren. Doorgaans ligt de broedholte 
v1ak bij de inv1iegopening maar in uitzonderlijke geva11en kan deze afstand 
oplopen tot la meter. Vaak wordt oud nestmateriaal van spreeuwen of mussen 
als basis gebruikt en met speeksel aan elkaar gekit. Een goede aanvliegrou 
te is vereist, wat inhoudt dat niet teveel obstakels aanwezig mogen zijn. 
De gierzwaluw moet zich ook in de diepte kunnen laten vallen om van het 
nest af te vliegen. Steilere daken genieten daarbij de voorkeur. Gierzwalu 
wen zijn (semi-)koloniale broedvogels die vrij oud kunnen worden. Op de 
broedp1aatsen bestaat de populatie gierzwaluwen uit broedvogels en niet 
broedvogels. De niet-broedvogels bestaan uit nog niet geslachtsrijpe vogels 
of vogels die geen broedholte hebben kunnen veroveren of geen partner 
hebben kunnen vinden. De niet-broedvogels vliegen mee om de broedplaatsen 
te leren kennen. Bovendien houden ze zo in de gaten of er nestplaatsen of 
partners vrijkomen. Gierzwaluwen zijn zomervogels die eind april arriveren. 
De hoofdmacht komt in de eerste helft van mei aan. Begin augustus verdwij 
nen ze weer. In Doesburg lagen de uiterste waarnemingsdata in 1994 tussen 
27 april en 16 augustus. 
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Methode van onderzoek 

De beste tijd om gierzwaluwen te inventariseren is van eind mei tot begin 
juli en dan 2-3 uur voor zons~ndergang. Bi~ .langdur~g na~.of koud weer is 
geen onderzoek verricht: de gLerzwaluwen zLJn dan nLet bLJ de broedplaat 
sen. Bij het inventariseren is niet van te voren geselecteerd op straten 
~aar 'toch niets zit'. Het gebied moest minimaal twee keer geïnventariseerd 
~arden doch liever drie keer. In de praktijk zijn alle telgebieden tussen 
de drie en vijf maal bezocht. Een eerste aanwijzing dat gierzwaluwen ergens 
braeden is dat ze laag ('gierend') over de huizen vliegen. Wanneer zoiets 
is ~aargenomen dan is uitgekeken naar in- en uitvliegende vogels. Wordt dit 
~aargenomen, dan is aangenomen dat alle vogels die hier laag rondvliegen 
oak broeden. Hun aantal is geteld en gedeeld door twee. Dit aantal, 
eventueel afgerond naar boven, is het aantal broedparen. De kolonie is met 
het aantal broedparen op een plattegrond ingetekend. Als na 5 minuten nog 
geen in- of uitvliegende vogels zijn waargenomen dan is deze plaats toch op 
de kaart aangetekend als potentiële broedplaats. Indien de exacte broed 
plaats bekend werd is het type vermeld. De bebouwde kom van Doesburg is in 
9 telgebieden ingedeeld, die allemàal op bovenvermelde manier onderzocht 
zijn (zie figuur l en tabel hieronder). 

A = Industrieterrein Verhuellweg door Ietske de Vries 
B = Binnenstad-west door Erik Lam 
C ~ Binnenstad-oost door Ietske de Vries en Erik Lam 
D Noordelijk Molenveld door Ietske de Vries en Erik Lam 
E = Zuidelijk Molenveld door Henny Sprokkereef 
F Industrieterrein B. Ubbinkweg e.o. door Erik Lam 
G = De Doi door Frans Starn 
H Beinum door Lex Modderkolk 
I Leigraafseweg e.o. door Gert Abbink r- \ __ ~ 
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figuur l Kaartje met telgebieden 
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Resultaten 

Het inventariseren begon wat moeizaam door het slechte weer in mei en juni. 
D zeer warme en droge zomer gaf daarna echter een ideale kans de gierzwa 
lewen te onderzoeken. Zoals te verwachten viel zijn de meeste broedparen in 
dU binnenstad vastgesteld. Opvallend is het voorkomen in de orngeving van de 
w~nterpolstraat. Soms is de exacte lokatie van de kolonie gevonden. De 
meeste broedgevallen hebben plaatsgevonden onder dakgoten en onder de 

van huizen met een geknikte kap (zie' figuur 2). pannen 

fíguur 2 Typen van de meest gebruíkte néstplaatsen 

Andere gebruikte nestplaatsen z~Jn scheuren in muren, holten achter 
regenpijpen en onder beschadigde of verschoven dakpannen. Soms zit de 
kolonie verspreid over een aantal panden zoals in de Hogestraat en bij de 
Rooseveltsingel. In een aantal gevallen kon de exacte plaats van de kolonie 
niet vastgesteld worden. In totaal zijn er 115 broedparen vastgesteld. De 
plaats van de kolonies zijn in onderstaande figuur aangegeven. 

fíguur 3 lokatíe van de koloníes globale lokatíe 
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Het pand 'Het Arsenaal' , bij de Kloostertuin, springt er uit: in dit enkele 
pand zit een kolonie van 25 paar. 

Bescherming 

In het begin van de jaren zeventig is Doesburg op gierzwaluwen geïnventari 
seerd ten behoeve van het boekwerk 'Vogels van de Grote Rivieren'. Er zijn 
toen oak 115 broedparen vastgesteld. Deze zaten alleen in de binnenstad. In 
1994 herbergde de binnenstad 100 broedparen. Deze lokale achteruitgang 
lijkt niet ernstig omdat ze elders gecompenseerd is. De nabije toekomst 
is echter weI verontrustend omdat diverse kolonies zullen verdwijnen: 
_ vier paar door de renovatie van het Stadhuis 
_ diverse paren door het slopen van de huizen op de hoek 

RooseveltsingeljZandbergstraat 
_ één paar door de sloop of renovatie van het pand 'Het Zwijnshoofd' 

De gierzwa1uw is een derrnate karakteristieke vogel van oude binnensteden 
dat deze voor Doesburg, op het huidige populatienivo, behouden zou moeten 
blijven. Een mogelijkheid die zeker aangegrepen kan worden is het aanbren 
gen van speciale gierzwaluw-dakpannen (zie fig.4) op daartoe geschikte 
plaatsen. 

De verantwoordelijke wethouder (A. Frankfort) 
beaamt dit heeft toegezegd dat er na de 
verbouwing van het Stadhuis 20 van deze pannen 
geplaatst zullen worden. Wie voIgt? 

figuur 4 gierzwaluwdakpan 

Erik Larn 
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