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Zwaluwen kregen een torenflat 

De inwoners van een Amerikaans stadje wisten niet wat ze aan de muggen
plaag moesten doen. Tot de zwaluwen kwamen. Nu worden deze vogels dan ook 
volledig in de watten gelegd. 

Wie het Amerikaanse stadje Griggsville binnenrijdt ziet langs de kant 
van de weg overal grote borden staan, waarop staat: "Rijd l angzaa m. Be
scherm onze vrienden. De zwaluwen broeden. 11 Zwaluwen (pur perzwaluwen 
om precies te zijn) worden door de inwoners op handen gedragen. Deze vogels 
brachten met hun komst naar het stadje vliegensvlug de oplossing voor een 
groot probleem. Burgemeester Howard Staffy vertelt: "We ha dden hier altijd 
's zomers zo veel last van muggen, dat we haast gee n stap buiten de deur 
konden zetten zonder door die beesten belaagd 
te worden. Toen we ontdekten dat zwaluwen gèk 
op muggen zijn hebben we er van alles aan ge
daan om te zorgen dat zich hier zoveel mogelijk 
vogels nestelen in de zomer." 

In 1960 kwam men tot een opzienbarende ontdek
king. Een aangereden zwaluw werd door de dier en
arts opengesneden en in zijn maag vond hij maar 
liefst 1500 muggen. Vanaf dat moment ging de be
volking va..n Griggsville aan de slag om de stad 
om te toveren in een waar zwaluw-luilekkerland. 
"We hebben een prachtige fla t voor de vogels 
laten bouwen," vertelt de burgervader vol trots . 
"Dat is zo'n toren v.i.n zo'n dertien meter lengte 
waarin 1028 zwáluwappartementen gebouwd zijn." 
Tot nu toe komen ieder voorjaar vanuit Zuid-Ame
rika a l over de 1200 zwaluwen naar Gr iggsville 
en het animo bij de vogels i s z~ groot dat er 
ieder jaar meer komen. De 5lat is dus allang 
te klein en men blijft bouwen. Dire ct eur Mar
tins vnn de plaa tselij k e televisie-antennefabri ek 
vertelt: "Wij ma ken tegenwoordig meer zwaluwen
nesten dan antennes. Die flat hebben wij ook ge
bouwd. Dat kostte het a ardige sommetje van 
100.000 gulden. De andere huisjes zetten we ver
spreid door de stad. 11 

De vereniging van. de zwaluw in Griggsville ga 
nog veel verder. Men heeft de plaatselijke 
krant omgedoopt in ''De Zwaluwenbode" en boven
dien komt er geregeld een t i jdschriftje uit met 
alléén maar nieuws over de gevederde gasten. 
De pol j_ tic geeft zware boetes aan motorrijders 
die de zwaluwen opschrikken door met brullend e 
motoren door het stadje te scheuren. 

11De zwaluwen zijn ons alles waard", verzekert ; 
êén van de inwoners. "Eindelijk kunnen 
's zomers weer lekker buiten zitten". 
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