
 

 

 

Bericht voor medewerkers van dierenambulances
Onderwerp: de Gierzwaluw

Regelmatig krijgen wij (Gierzwaluwbescherming Nederland) mededelingen  over problemen bij
het verzoek aan de dierenambulance om een (gewonde) gierzwaluw op te halen.
Mensen vinden een gierzwaluw die uit het nest is gevallen of ergens tegen aan is gevlogen. Men
belt dan de dierenambulance in de hoop dat de vogel opgehaald kan worden en naar een
vogelopvangcentrum gebracht kan worden.

Maar dan:

1. “Laat de vogel maar zitten, de ouders komen hem wel voeren”
2. “Zet de vogel maar in een boom of op het dak van een schuur, dan vliegt hij wel weg”
3. “Gooi ‘m maar in de lucht, dan vliegt ie wel weg”

Gierzwaluwen zijn heel bijzondere vogels. Ze zijn 24 uur van de dag in de lucht en verlaten het
luchtruim alleen om eieren te leggen en de jongen groot te brengen. Ze vangen al vliegend
insecten om aan hun jongen te voeren en komen nooit vrijwillig op de grond. Ze herkennen
lopende insecten niet als voedsel en zullen ook nooit van een voederplank eten.

 
Als een jong uit het nest valt, wordt het niet meer gevoerd en is gedoemd te verhongeren. Dus 
hopen dat de ouders een jong komen voeren dat op straat of in de tuin terecht is gekomen, is 
niet aan de orde. Dat gaat niet gebeuren. 
En als ze nog niet kunnen vliegen blijven ze in die boom of op de schuur zitten totdat ze er dood 
van af vallen. 
 
Een jonge gierzwaluw kan pas vliegen als de vleugels 3 cm voorbij de staart steken en hij 
gemiddeld 40 gram weegt. Dan pas zou geprobeerd kunnen worden of hij wil of kan vliegen door 
hem op de vlakke hand voorzichtig omhoog te tillen. 
 
Dus dames en heren van welke dierenambulance dan ook: Wilt u a.u.b. iedere aangeboden
gierzwaluw aannemen en hem/haar naar een vogelopvang brengen waar hij hopelijk de juiste
opknapbehandeling kan krijgen? Vanwaar deze vogel dan weer naar zuidelijk Afrika kan vliegen 
en het jaar daarop weer naar ons land kan terugkeren.
 
Met veel dank.
Gierzwaluwbescherming Nederland
 
www.gierzwaluwbescherming.nl                 
info@gierzwaluwbescherming.nl  
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