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Voorkomen van Gierzwaluw
in Noord-Holland. Tel mee!
Hoe is het gesteld met het voorkomen van de Gierzwaluw en gaan de
broedaantallen voor of achteruit? Gierzwaluwkenners zeggen al jaren
dat het slecht gaat met deze vogel en dat hij eigenlijk op de rode lijst
thuis hoort. Een goed beeld is echter niet eenvoudig te geven.
Dit komt doordat de soort moeilijk is te inventariseren. De Atlas van de
Noord-Hollandse broedvogels 2005-2009 geeft aan dat er in onze provincie in 604 kilometerblokken sprake is van een zeker of waarschijnlijk
broedgeval en in 49 kilometerhokken van een mogelijk broedgeval (presentatie ca. 20%). Hierbij moet dan wel worden aangetekend dat een
deel van de bebouwde kommen niet goed is geïnventariseerd. De atlas
waagt zich echter niet aan een totaal aantal en aan een uitspraak over
voor- of achteruitgang ten opzichte van de vorige atlas (van 1990). Hierover meldt de schrijver: “Het enige dat we met zekerheid kunnen zeggen
is dat kolonies van tientallen paren of meer in Noord-Holland (en Gierzwaluwen in de rest van ons land) steeds zeldzamer worden.” Er is een
gevoel dat de aantallen lager worden. De oorzaak hiervan zou gezocht
moeten worden in renovaties van woningen.
In verband hiermee heeft het Gierzwaluwenplatform Noord-Holland, in
samenwerking met Landschap Noord-Holland, besloten om de komende
periode van vijf jaar, te beginnen dit jaar, onderzoek te doen in een aantal steden in Noord-Holland naar de ontwikkeling van de aantallen Gierzwaluwen. Wij, de Gierzwaluwenwerkgroep Haarlem, hebben te kennen
gegeven daaraan mee te willen doen. Naast Haarlem wordt er onderzoek
verricht in de steden Amsterdam (De Pijp en Jordaan), Amstelveen, Den
Helder en Zaandam. Er wordt nog naar gestreefd dit verder uit te breiden met Alkmaar, Hoorn en Hilversum.

Het onderzoek: doel en opzet
Doel van het onderzoek is om door middel van steekproeftellingen een
trend te achterhalen in de populatie ontwikkeling van Gierzwaluwen in
onze provincie. De inventarisaties vinden plaats tussen 15 juni en 15
juli. Per jaar wordt er op drie avonden geteld. De beste tijd om te tellen
is tussen 21.00 uur en 22.00 uur, omdat de Gierzwaluwen dan zijn teruggekeerd van hun foerageergebied. Tellingen vinden alleen plaats bij
goed weer: droog en warm. Bij slecht weer blijven veel vogels weg. Ze
kunnen dan wel op honderden kilometers afstand hun voedsel zoeken.
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In principe wordt er vanaf vaste punten geteld hoeveel Gierzwaluwe
rondvliegen. Deze vaste punten worden vijf achtereenvolgende jaren geteld, liefst (om de vergelijkbaarheid te vergroten) door dezelfde teller. Na
afloop worden de gegevens verwerkt in een eindverslag.

Aanmelding
Voor onze stad hebben reeds enkele tellers zich bereid verklaard aan het
onderzoek mee te willen doen. Meer tellers zal echter een beter inzicht
verstrekken. Gelet ook op de continuïteit in vijf jaar onderzoek en het
feit dat de onderzoeksperiode deels in de vakantieperiode valt, zoeken
wij nog versterking! Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan bij Martin Hin, mail naar mhin@planet.nl of bel 023-5271099.
Namens de Gierzwaluwenwerkgroep Haarlem,
Martin Hin

Gierzwaluw. Foto: Lars Buckx
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