
 

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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Bij het recente onderzoek naar dit probleem werden plaatselijk  
Blue Jays gevangen, een gaaiachtige vogel, waarvan bekend was dat ze  
in de vrije natuur die speciale vlindersoorten als voedsel weigerden.  
Deze gevangen Blue Jays werden nu in kooien geplaatst en men bood  
ze slechts de speciale vlinders als voedsel aan. Nadat de vogels de 
vlinders enige tijd geweigerd hadden, konden ze er na enige tijd hon- 
geren toch toe worden gebracht de vlinders op te eten. Vrijwel on- 
middellijk na de opname echter begonnen de vogels braakneigingen te 
vertonen en werd de opgenomen vlinder grotendeels weer uitgebraakt.  
Bij chemische analyse van een aantal vlinders werden daarin stoffen 
gevonden, waarvan het bekend is dat ze bij warmbloedige dieren het  
effect veroorzaken, een vlug en zwak kloppend hart langzamer en  
krachtiger te laten kloppen, terwij1 als bijeffect braakneigingen ver-
oorzaakt worden. Deze stoffen behoren tot de groep van de hartgluco- 
siden. 
De vraag rees nu waarom deze giftige stoffen, die ogenschijnlijk in 
de lichaamshuishouding van de vlinder geen enkel nut hebben er toch 
in aanwezig waren. 
Bij een onderzoek naar de leefgewoonten van deze vlinders, bleek dat 
de rupsen van deze soort op een speciale groep planten leefden. Bij  
analyse van deze planten vond men dezelfde giffen als in de vlinder, 
kennelijk namen de rupsen van deze vlinder het gif op en bleef dat 
na het ontpoppen in de vlinder achter. 
Men kon nu deze theorie testen door rupsen van deze vlinders op an- 
dere planten te laten opgroeien, planten waarin deze gifstoffan niet 
aanwezig waren. Na het ontpoppen werden nu deze vlinders aan de Blue  
Jays opgevoerd. Na aanvankelijke weigering word ook nu na enige tijd 
hongeren bereikt, dat de vogels de vlinders opaten. De braakneigingen 
bleven nu uit en de Blue Jays accepteerden nu al snel deze vlinders als 
voedsel. Men kon ze weer afschrikken door er een giftige vlinder 
tussendoor te voeren. 
Bij dit interessante onderzoek kwam ook aan het licht, dat één vlinder 
een voor kleinere vogels dodelijke dosis aan hartglucosiden bevat,  
maar dat de vogel wordt gered door de nevenwerking van deze giffen,  
die ervoor zorgt dat de vogel het grootste gedeelte van de vlinder  
weer uitbraakt voordat de dodelijke dosis door de darmwand is opge- 
nomen. Na het braken herstelt de vogel weer snel. De in 't wild leven- 
de vogels blijken dus al snel de ervaring op te doen dat er met deze 
speciale vlindersoort iets is, waardoor ze hem niet in hun menu 
opnemen. 

J.Vink 
 
-- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o -- o – 
 
W A A R N E M I N G E N. 
 
Parelduiker  1 ex 22-2 in asiel opgenomen Moerkerk 
Roodkeelduiker  Versch. Exx. in asiel opgenomen  
Fuut 84 ex  3-1 op zee, Hoek 
            ca 1000 ex  7-1 op zee, Hoek 
            ca   400 ex 14-1 op zee, Vink 
Aalscholver 26 ex 23-2 boven zee, Passchier 
  3 ex 22-2 boven zee, Moerkerk 
Roerdomp  1 ex 22-2 Zeereep           v.d.Linden,Vink,v.Dijk 
Wintertaling  8 ex 23-2 ?? Glasbergen 
  4 ex 22-2 boven zee, v.d.Linden 
Smient        ca   50 ex 22-2 overtrekkend, Vink 
  1 ex 22-2 Nw.Leeuwenhorst, Passchier 
 25 ex 22-2 Overtrekkend, Idem 
Pijlstaart  9 ex 22-2 over zee, Vink 
Brilduiker  4 ex 26-1 over zee, Vink 
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