
 

G I E R Z W A L U W T E L L I N G. 

Zowel in '67 als in '68 is er door een tiental van onze jeugd-  
leden een onderzoekje ingesteld naar het voorkomen van gierzwa- 
luwen in Noordwijk. Hierbij werden voornamelijk de rondvliegende  
vogels geteld op een vaste avond per week. Ook werden geconstateer- 
de broedgevallen aangegeven op een kaartje. Spectaculaire feiten  
zijn uit dit onderzoekje niet naar voren gekomen, maar er is toch  
een aardig overzicht verkregen van het voorkomen en broeden van  
de gierzwaluwen in Noordwijk. 
In verslagen die van het onderzoek zijn gemaakt, zijn in kolommen  
de aantallen rondvliegende vogels per week gezet. Hieruit blijkt  
dat de eerste vogels zo tegen eind april hier weer uit hun win- 
terkwartieren arriveren. Omstreeks half mei is het hele bestand 
weer aanwezig. De aantallen schommelen dan rond de 150 exemplaren. 
Aan het eind van de maand juni worden de eerste jongen in de 
lucht gezien. Het aantal vogels neemt dan iets toe tot ca. half  
juli. Hierna nemen de aantallen sterk af, de vogels zijn dan niet  
meer zo gebonden aan de bebouwing en gaan over het gehele land  
zwerven. 
Het aantal broedgevallen dat is vastgesteld, is ongeveer 30, maar  
zou in werkelijkheid wel eens het dubbele kunnen zijn. Je vraagt je  
af of dit aantal vroeger (b.v. dertig jaar geleden) veel groter  
of kleiner was. Misschien kunnen onze oudere leden hier iets naders  
over vertellen. 
Om het onderzoek nog wat af te ronden, willen we het nog één zomer 
voortzetten, als de jongelui er zin in hebben. 
We willen deze zomer ook, op bescheiden schaal, een proef nemen met 
nestkastjes. De bedoeling is een twintigtal kastjes van verschillen- 
de vorm, op geschikte plaatsen aan te brengen. Voor zover bekend is  
men er hier en daar in het land wel mee bezig, maar er zijn tot nu  
toe weinig resultaten. 
Ondanks het feit dat de gierzwaluw dicht bij de mens verblijft en  
een paar meter boven ons hoofd zijn nest maakt, is het toch een wat 
mysterieuze vogel. Er is nog weinig bekend over gedrag en broed- 
gewoonten. Speciaal het overnachten in de lucht op grote hoogte,  
is een wonderlijke zaak. Reden genoeg dus om deze zomer nog eens  
aandacht te besteden aan de gierzwaluwen. 

W.Baalbergen. 
G I F T I G E  V L I N D E R S 

Nu het in de bedoeling ligt de "Strandloper" op een regelmatig tijd- 
schema te laten verschijnen heeft ondergetekende zijn eigen rubriek 
gekregen. Het is de bedoeling dat ik in deze rubriek over onderwer- 
pen ga schrijven, die niet direct betrekking hebben op onze plaatse- 
lijke avifauna, maar die toch voor elke vogelaar de moeite waard  
zijn om te weten. 
Deze keer wil ik u iets vertellen over een artikel, dat in het fe-
bruarinummer van het Amerikaanse blad "Scientific American" werd 
gepubliceerd. Het was het verslag van een onderzoek van een probleem 
dat al ruim honderd jaar bekend was. Halverwege de vorige eeuw n.l. 
ontdekten enkele natuuronderzoekers op Costa Rica, dat insecten- 
etende dieren en met name insectenetende vogels daar, een bepaalde  
groep vlinders niet in hun menu opnamen. Al spoedig rees de vraag, 
waarom nu juist deze vlinders niet gegeten werden, terwijl andere 
vlindersoorten gretig werden gegeten. 
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