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VERZORGING VAN DE GIERZWALUW 

 
 
Bij een beslissing of een gierzwaluw verzorgd en dan weer vrijgelaten gaat worden, moet men met 
een aantal zaken rekening houden. 
 

• Gierzwaluwen zijn beschermde vogels. 

• De verzorging van deze vogels is alleen toegestaan aan vogelopvangcentra met een 

vergunning. 

• Soms is het echter noodzakelijk dat particulieren met ervaring de verzorging op zich nemen 

omdat, speciaal in hete zomers, de centra vol zitten. De specialistische zorg voor 

gierzwaluwen kan dan soms moeilijk goed uitgevoerd worden.  

• Het verzorgen van een jonge gierzwaluw neemt een aantal weken in beslag. 

• Ze komen binnen als de zomervakantie in volle gang is.  

• De jonge vogels hebben regelmatig voer en aandacht nodig. 

• Het voedsel is gebaseerd op hun natuurlijk voedsel namelijk insecten! 

 
Op hete dagen proberen jonge, nog niet-vliegende gierzwaluwen, verkoeling te zoeken bij de 
nestopening. Er zijn jongen die te ver naar de opening schuifelen en dan uit het nest vallen. Deze uit 
het nest gevallen vogels worden niet meer door hun ouders gevoed. 
Oudere vogels komen ook bij vogelopvangcentra binnen, zij kunnen door een ongeluk op de grond 
terecht gekomen zijn. 
 
Wat is een Gierzwaluw? (Apus apus)
 
Overgenomen uit de ANWB vogelgids van Europa 

 
De Gierzwaluw is lid van de familie Apodidae, dus geen familie van de Boerenzwaluw (Hirundo
rustica), de Huiszwaluw (Delichon urbica) of de Oeverzwaluw (Riparia riparia).
 

Een Gierzwaluw is een gestroomlijnde, behendige en onvermoeibare vlieger met lange, spitsvormige 

vleugels. Ze hebben pootjes die geschikt zijn om eraan te hangen, maar ongeschikt om erop te staan 
of te lopen. Je ziet ze in tegenstelling tot boeren-, huis- en oeverzwaluw nooit op de grond lopen of 
bijvoorbeeld op een dak zitten. De gierzwaluw ziet men bijna uitsluitend in de vlucht. Ze vliegen 
slapend en kunnen misschien zelfs in de lucht paren. Het voedsel bestaat uit insecten, die tot hoogten 
van 1 km of meer gevangen worden.  
 
De Gierzwaluw is 17-18,5 cm lang, de spanwijdte is 40-44 cm. Het zijn zomergasten die hoofdzakelijk 
vanaf eind april tot augustus in ons land zijn. Het zijn van nature rotsbroeders, ze zien onze steden als 
prachtige rotsformaties. Ze broeden in steden en dorpen, zelden in onbewoonde bossen of op kliffen. 
Ze nestelen in ventilatieschachten, spleten in muren, onder dakpannen, in kerktorens, rotsspleten of 
boomholtes. Nestplaatsen worden jaren achtereen gebruikt. De gierzwaluw vormt een paar voor het 
leven. Bij sterfte wordt wel een andere partner gezocht. 
 
Ze jagen onophoudelijk in de lucht naar insecten of nestmateriaal. Ze zijn van zwaluwen in de lucht te 
onderscheiden aan de donkere onderzijde, het grotere formaat, aan de andere vleugelvorm en aan de 
manier van vliegen. De vuilwitte keelvlek is in de vlucht niet waarneembaar. De vleugels zijn 
sikkelvormig met een lange hand- en zeer korte armvleugel. De vlucht is afwisselend met 
razendsnelle, diepe vleugelslagen en lange glij- of zweefvluchten of bewegingloos tegen de wind in 
blijven hangen. 
Het geluid bestaat uit diverse schrille, monotone, doordringende en schreeuwende klanken. Deze 
geluiden vallen vooral op wanneer ze in dichte groepen op een zomeravond luid gierend laag over 
daken en tussen huizen doorvliegen. 
 
Juveniel (jonge vogels) 
De jonge vogels hebben een zwarte grondkleur en een licht voorhoofd. De keelvlek is witter dan bij 
oudere vogels en ze hebben fijne witte zomen aan hun vleugeldekveren.  
 

Waarschuwing: gierzwaluwen horen niet thuis in kinderhanden! 
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GROEISTADIA GIERZWALUWEN * 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
De bovengenoemde gewichten zijn de gewichten van de vogels op de nesten, dus onder natuurlijke 
omstandigheden. 
 
Onder normale omstandigheden is de jonge gierzwaluw na 42 dagen vliegvlug; in slechte zomers kan 
dat oplopen tot 49 dagen.  

 
 

                                                 
*  Foto’s overgenomen uit Mein Vogel, Emil Weitnauer, Oltingen BL, Zwitserland 

Gierzwaluw 1 dag oud, 3 gram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gierzwaluw 10 dagen oud. Tussen 10 en 14 
dagen, gaan de oogjes open, 25 gram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gierzwaluw 20 dagen oud, 35 gram, dekveren 
beginnen door de donsveren heen te groeien. 

 
25 dagen oud: de nekveren breken door. 
 
 
 
 
 
 
Gierzwaluw 30 dagen oud, 40 – 60 gram. 
 

 

 

 

 

 

 
Gierzwaluw 40 dagen oud, 43 gram. 
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EEN GIERZWALUW  WORDT BINNENGEBRACHT 
 
 
Probeer eerst vast te stellen of het een jonge of volwassen gierzwaluw is. (Zie blz. 6) 
Midden juni zijn het vaak de jonge gierzwaluwen die al veren hebben maar nog niet kunnen vliegen. 
Vogels die al helemaal bevederd zijn zal men voor midden juli niet snel vinden.  
 
Als jonge vogels gevonden worden zijn ze helemaal afhankelijk geworden van mensen die zich op 
verantwoorde wijze aan de opvoeding moeten wijden. 
 
 
Belangrijk:  
 

1. De vogel goed bekijken op eventueel letsel. 
 

2. Niet direct eten proberen te geven maar eerst water. De gierzwaluw enkele druppels water 
geven. De druppels kunnen met de vinger, wattentip of pipetje langs de snavelrand gegeven 
worden. Vogels die in shock zijn mag u geen water of eten proberen te geven. 

 
3. Als de gierzwaluw verwondingen heeft, ga dan direct naar een dierenarts die weet hoe je 

vogels moet behandelen.  
 

4. De leeftijd van de vogel bepalen (zie foto’s groeistadia). 
 

5. Vogels die op de grond gevonden zijn mag u niet zomaar weer in de lucht gooien!  
 Een oudere vogel nooit vrij laten voordat u zeker weet of het dier niets mankeert. 
 
6. Gierzwaluwen transporteren in een kartonnen doos, niet in een kooitje. 

 
7. Als u de vogel weegt kunt u zien wat de behoefte is aan eten. Een goede (grote) vuistregel is: 

Bevederde gierzwaluwen die onder de 30 gram wegen zijn in een zeer kritische fase waardoor 
een noodverzorging van de dierenarts nodig is.  

 De vogel iedere 10-15 minuten enkele druppels 10% druivensuikeroplossing geven. 
 

8. De vogel hierbij in buikhouding houden zodat de vogel zich niet kan verslikken. 
  

9. De gierzwaluw in een plastic of kartonnen doos zetten. Op de bodem van de doos een 
keukendoek leggen. De vogel nu in alle rust in een donkere ruimte zetten.  

 Ze kunnen door de val, het vervoer, het verblijf in mensenhanden gestrest zijn. 
 

10. Onderkoelde, verwonde of vermagerde vogels warm houden in een couveuse of onder een 
warmtelamp. 

 
11. De vogel eerst een paar dagen in een doos apart zetten (eventueel onder een warmtelamp of 

in een couveuse). Blijkt hij niets abnormaals te hebben dan kan hij bij een soortgenoot in de 
doos/krat. 

 
12. Als de vogel heeft gepoept kan men voorzichtig gaan voeren (zie foto op blz. 10). 

 
13. Krekels zijn het beste voer. Ze zijn vaak bij een goede dierenwinkel verkrijgbaar. Anders 

aanschaffen bij een krekelkwekerij (zie blz. 15: adressen). 
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VERSCHIL TUSSEN OUDE EN JONGE VOGELS 
 
 

 
 

Oude gierzwaluw (> 1 jaar): 
 
Veren bruinzwart; glanzend; de keel is mat 
grauwwit; gewicht tussen 40 en 45 gram. 
 
 

Jonge gierzwaluw (< 1 jaar): 
 
Veren grijszwart, donkerder en weinig  
glanzend; vleugels wit gezoomd; keel  
en voorhoofd is helderwit, zeker tussen  
de neusgaten. 
 

 
 
 
 
 

 

DE HUISVESTING VAN DE GIERZWALUW 
 
 
Gierzwaluwen broeden vaak onder dakpannen, in spleten en kieren van gebouwen of achter/onder 
een dakgoot. Waar ze ook broeden, het is er altijd donker.  
Het is dan ook belangrijk dat u de jonge vogels in een donkere ruimte houdt. Dus niet in een open - of 
in een plastic/glazen bak. De gierzwaluw niet in een vogelkooitje of achter gaas zetten. De veren 
kunnen beschadigen, ze zijn dan verloren. Een hoge doos of een gesloten krat met daarin een kleiner 
doosje waarin een lapje ligt is een prima plek. De huisvesting moet minstens 30 x 40 cm zijn, dan kan 
de jongen gierzwaluw zijn vleugels strekken en vleugelgymnastiek doen. 
De bodem van het krat kunt u met keukenpapier bekleden, zodat u het krat gemakkelijk kunt schoon 
houden.  
Eén kant van het kleinere doosje waar de gierzwaluw in zit moet aan de achterkant open zijn zodat de 
vogel naar achteren kan kruipen om buiten het ‘nest’ te (kunnen) poepen. Ze zullen nooit hun eigen 
nest en daarmee hun veren bevuilen.  
 
In een natuurlijk nest zijn 1, 2 of 3 jonge vogels aanwezig. In de opvang kunt u 3 vogels van ongeveer 
dezelfde leeftijd bij elkaar zetten. Het is opvallend hoe vredelievend ze tegen soortgenoten zijn.  
Jonge vogels zitten met hun rug naar de opening en ze zijn pas aan het eind van hun verblijf 
geïnteresseerd in de buitenwereld. 
Ze gaan dan ook meer rondkruipen en is het dus belangrijk om de bodem van het krat schoon te 
houden. In de natuur ruimen de ouders na iedere voederbeurt de uitwerpselen op voordat ze weer 
vertrekken om nieuw voer te halen. 
In de laatste week zitten de jonge vogels graag bij de ingang om naar buiten te kijken. In een 
kartonnen doos kan voor dit doel een kleine opening gesneden worden met daarvoor een stukje 
horrengaas met tape vastgeplakt. 
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VOEDING EN VOEREN 

 
Informatie over de voeding 
 
Gierzwaluwen zijn pure insecteneters. Ze zijn in hun voedselkeuze zeer veeleisend. 
Voor een succesvolle verzorging is het beslist nodig om de juiste voeding te geven. Aangezien het 
voor de mens onmogelijk is om voldoende kevers, vliegen etc., te vangen kan men vervangend 
voedsel geven. (De samenstelling hiervan is op basis van ervaring verkregen). 
 
Fruit, granen en groente hebben in het dieet van een gierzwaluw niets te zoeken. Zij verzadigen de 
vogel misschien maar kunnen tegelijkertijd behoorlijke deficiëntie (b.v. slechte veergroei) symptomen 
veroorzaken! 

 
Insecten zijn het belangrijkste voedsel voor gierzwaluwen. 

 
Het beste voer bestaat uit verse huiskrekels. 
 
Huiskrekels 
 
In sommige dierenwinkels worden verse huiskrekels verkocht. Ze moeten ongeveer 1.5-2.5 cm groot 
zijn. (Eerst opbellen om na te gaan of die er zijn en om ze te bestellen. Niet ingaan op alternatieven).  
De gierzwaluwen eten dit graag en het leidt niet tot schade aan de veren. 
Krekels zijn de meest ideale voeding. Deze insecten hebben een hoog gehalte aan chlorofyl en 
Provitamine A. Ze moeten in de vriezer worden gedood en vervolgens (aan de hand van hun maat, en 
eventueel klein gemaakt) op kamertemperatuur worden gegeven. 
Insectenvoeding is rijk aan essentiële aminozuren, die in het bijzonder tijdens de groei van de 
gierzwaluw onmisbaar zijn. Voeding- en mineraalstoffen bevinden zich in een evenwichtige en 
gemakkelijk opneembare verhouding. Daarom zijn insecten voor de verzorging ook onontbeerlijk. Voor 
de verzorging van gierzwaluwen wordt uitsluitend krekelvoeding geadviseerd. 
 
Het is beter om geen gewone krekels te kopen omdat ze zwart van kleur zijn, daardoor is niet te zien 
of ze bedorven zijn. Huiskrekels worden namelijk donker als ze bederven. 
 
Koop nooit zuidelijke veldkrekels, deze zijn forser dan andere krekelsoorten en worden daarom graag 
aangeboden door de leveranciers. Gierzwaluwen verdragen geen zuidelijke veldkrekels en reageren 
erop met heftige diarree. Andere insectenetende vogels, zoals zwaluwen verdragen deze krekels wel. 
 
Krekels aanschaffen is niet goedkoop maar omdat men zijn vondeling de best mogelijke start voor de 
toekomst wil geven, is het van belang om deze kosten voor de beperkte periode van gemiddeld 2-3 
weken voor lief te nemen. De krekels kunnen direct van de kweker gekocht worden. De inkoopprijs 
gaat misschien bij grotere hoeveelheden iets omlaag.(zie handige adressen, blz. 15). 
 
 
Recept voor een noodvoeding 
 
Als krekels niet direct aanwezig zijn kunt u met het volgende voedingsmengsel deze periode 
overbruggen. 
 

• 10 g. insectenvoeding (alleen insecten!) 

• 10 g. Beo-Perlen (Vitakraft). Bolletjes eerst in water weken en dan wegen 

• 10 g. zuivere (ontdooide) tartaar  

• 1 druppel multi-vit voor vogels (Bogena/Beaphar) of vitamine B complex voor vogels 
(Beaphar) 

 
Alles goed met een vork mengen en meteen per portie (grootte van een walnoot) invriezen.  
Een “walnoot” ontdooien en hiervan balletjes maken ter grootte van een erwt. De hoeveelheid is 
voldoende voor 1 vogel voor 1 dag. 
 
Belangrijk: Het voer moet op kamertemperatuur zijn. 

Het voeren moet gebeuren met een schone stompe pincet. Niet met de vinger in de 
snavel komen want dit geeft een grote kans op infectie bij de vogel.  

 



 Gierzwaluw in mensenhanden 7 

Het genoemde mengsel bederft snel. Al na 6 uur in de koelkast mag de voeding niet meer worden 
gebruikt en moet worden weggegooid. De reden is dat bij en op de tartaar bacteriën groeien waar 
deze wilde vogels niet aan gewend zijn. 
 
Belangrijk: Bij het invriezen gaan de levensbelangrijke vitamines B verloren, daarom moet aan 
de vondelingen regelmatig vitamine B-complex worden gegeven. 
Bij voorkeur d.m.v. een injectie door de dierenarts elke 10 dagen: 0,1 – 0,15 ml Vitamine B-complex 
subcutaan in de knieholte (niet in de spieren – te pijnlijk) OF om de dag bij een maaltijd 3-4 krekels 
met vitamine B-complex injecteren met elk 0,05 ml in het achterlijf en die aan de vogels voeren. 
Normale vitaminepreparaten zijn niet voldoende om een vitamine B gebrek te voorkomen. 
Een overdosis moet vermeden worden, omdat in vet oplosbare vitamines tot vergiftiging kunnen 
leiden.  
 
Het is niet mogelijk onjuiste voeding (bijvoorbeeld tartaar) te verbeteren door vitaminepreparaten te 
geven.  
 
Voedingsschema 
 
Van 8.00 uur ’s morgens tot 10 uur ‘s avonds elk uur een mix van ca. 6-8 voedselballetjes of krekels 
geven (ca.15-25 mm groot), plus één druppel Multi-vit voor vogels per dag. Geef meer voer als de 
vogel dat wil accepteren. 
 
Opmerking 1: 
Dit voedingschema is natuurlijk slechts een richtwaarde, omdat elke vogel anders is. Sommige vogels 
eten zo goed dat ze na 2 uur nog geen honger hebben. (Ze spugen het weer uit) In dit soort gevallen 
moet men zelf de optimale tijd bepalen. Dit geldt alleen voor vogels die goed eten en in gewicht 
toenemen. 
In de meeste gevallen ziet men al na een aantal uren dat de vogel de ongewone voeding aanneemt 
en kunnen de tijden tussen het voeden iets langer worden. Steeds met een weegschaal nagaan of de 
vogel in gewicht toeneemt, anders moeten de tijden tussen het voeden weer verkort worden. 
 
Opmerking 2: 
Wat ook wel wordt toegepast is 1 of 2 gekweekte meelwormen uitknijpen op een voedselballetje. Het 
voedsel verteert hierdoor beter door de verse enzymen. (Voor een meelwormenkweek, zie blz.14). 
 
Drinken 
 
Het is voldoende om met een pipetje of wattenstaafje een druppel water aan de snavelrand te 
plaatsen. Het water komt door de neerwaartse zuiging in de snavel terecht. Nooit meer dan een paar 
druppels tegelijk aanbieden. Niet rechtstreeks water in de bek spuiten; de vogel kan zich dan 
verslikken. 
 
Hoe kan een gierzwaluw het beste gevoed worden 
 
In tegenstelling tot de jongen van zangvogels spert de gierzwaluw in menselijke omgeving niet of 
nauwelijks. Zij bedelen dus niet om voer. Het niet sperren betekent dus niet dat de vogel geen honger 
heeft. Je moet de gierzwaluw regelmatig voer aanbieden. Als de gierzwaluw als zeer jonge vogel 
binnenkomt, met de oogjes nog dicht, zal het makkelijker zijn om zijn vertrouwen te winnen met voer. 
Oudere vogels krijgen al een schrikreactie als je ze benadert. 
 
Als je begint met voeren moet je ervoor zorgen dat alle benodigdheden binnen handbereik 
staan/liggen. Een schone doek, bijvoorbeeld een theedoek op tafel leggen en handen wassen voor 
het voeden. 
 
Om de veren niet te beschadigen wikkelt men de vogel losjes in een doek (natuurlijk met gesloten 
vleugels). De vogel moet tijdens het voeren in de buikhouding zijn omdat hij anders kan stikken in het 
voedsel. 
De 6-8 doperwt grote voedingsballen of krekels op kamertemperatuur brengen. Eventueel met een 
vitamine preparaat (Multi-vit, Osteovit en/of inhoud meelwormen) vermengen. Het voedselballetje (met 
een bot pincet) langs de snavel wrijven. Met veel geluk hapt de vogel ernaar en kan het balletje 
voorzichtig achter in de snavel worden geplaatst. Om een slikreactie te bevorderen moet men zachtjes 
de keel strelen in de richting van de buik. Soms wordt het voedsel sneller aangenomen als het eerst 
kort in water wordt gedompeld. Het voedsel kan ook i.p.v. in een balletje in een botte insulinespuit 
(natuurlijk zonder naald) gedaan worden. Nu kan men het voedsel heel voorzichtig achter in het bekje 
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spuiten. Als deze poging om te voeden niet lukt, zal de vogel onder dwang gevoerd moeten worden. 
Als je geluk hebt duurt deze dwang voeding een paar voedingen en daarna wil de vogel uit zichzelf de 
bek openen. Hoe ouder de vogel is hoe vaker zal je onder dwang moet voeren. Als de vogel de 
voeding niet accepteert of weer uitspuugt kan men het beste kleinere hoeveelheden of krekels 
aanbieden.  
 
Veel vogels nemen krekels makkelijker aan dan de eerder genoemde voeding en happen er vrijwillig 
naar. 
Het voer moet achter in de bek geplaatst worden, niet onder de tong. Er mogen geen voedingsresten 
op de veren achter blijven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onder dwang voeren 
 
Dit is een heel secuur werkje. Het snaveltje is erg teer dus voorzichtigheid is geboden. Een gebroken 
snavel is zeer pijnlijk voor het dier! Je neemt de vogel, gewikkeld in een doek, in je linker of 
rechterhand. Nu heel zorgvuldig de snavel openen, het beste met de hulp van een botte vingernagel. 
Let op dat de vingernagel niet verkeerd bij de snavelpunt geplaatst wordt want dan kan de snavel naar 
beneden gebogen worden en dus breken; absoluut niet met een scherp/puntig voorwerp openen.  
Heel langzaam en voorzichtig en zonder duwen de vinger tussen de zijkant van de onder- en 
bovensnavel schuiven. Men houdt de snavel met de wijsvinger geopend. Nu kan men voorzichtig de 
voorbereide voedselbal met een bot pincet achter in de snavel schuiven. Slikt de vogel niet goed dan 
moet men zachtjes de keel strelen richting buik. 
 
Belangrijk bij voeren 
 

• De vogel in geen geval bezeren. 

• De snavel is erg kwetsbaar als je onder dwang moet voeren. 

• De snavel is nog zacht en het gevaar bestaat dat hij breekt, scheurt of scheef groeit. 

• Voedselballetjes niet met de vinger in de keel duwen dit kan een schimmelinfectie 
veroorzaken. 

• Bij het voeden erop letten dat er geen voedsel op de veren terecht komt omdat dit tot 
verkleving kan leiden. 

• Bij het strelen van de keel om de slikreflex te activeren moet je schone handen hebben. 

• Het is uitermate belangrijk erop te letten dat het voedsel niet onder de tong wordt geschoven . 
 
 
Actieve, goed ontwikkelde gierzwaluwen  
 
Jonge gierzwaluwen die fit zijn reageren direct als je met voer aankomt. Ze zitten bijna de hele dag 
zachtjes geluidjes te maken. Dit gedrag vertonen ze helemaal als ze met een aantal bij elkaar zitten. 
Het lijkt wel of ze op deze manier contact met elkaar houden. 
Belangrijk is om de vogels regelmatig te wegen. Als ze voldoende voedsel krijgen zal het gewicht 
toenemen.  
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Gierzwaluwen in kritieke toestand 
 

• Geheel bevederde gierzwaluwen met een gewicht van onder 30 g (vanaf ca. 30 dagen oud). 

• Jongere zwaluwen met een gewicht rond 20 g (vanaf 15 - 30 dagen oud). 

• Sterk verzwakte en uitgehongerde dieren moeten eerst aansterken om vaste voeding aan te 
kunnen. (Vogels die niet in staat zijn vloeibare voeding tot zich te nemen moeten naar de 
dierenarts worden gebracht). 
 

Recept voor uitgehongerde gierzwaluwen 
 
Uitgehongerde vogels worden de eerste dag met veel vloeibare voeding gevoed.  
Water met eventueel 10% druivensuikeroplossing en met eventueel toevoeging van een 
mineralenpreparaat. Dit kan d.m.v. een spuit (zonder punt) of pipetje gegeven worden. Steeds een 
paar druppels tegelijk indruppelen. Dit wordt iedere 10-20 minuten herhaald. Het is al genoeg om het 
pipetje tegen het snaveltje te druppelen. Eventueel kan voorzichtig de snavel geopend worden, let op 
want de snavel is zeer breekbaar. Vermijd morsen op de het verenkleed. 
 
Let op! 
- Uitgehongerde vogels willen weliswaar veel eten maar ze zijn niet in staat het voedsel te verteren.  
- De darmen zijn vaak verkleefd. De vogel dus niet teveel voeding geven.  
- De hoeveelheid pas vergroten wanneer de vogel gaat poepen.  
- Teveel voeding kan leiden tot een overvolle maag, dit is niet goed voor de gezondheid.  
- Als de vogel binnen een paar uur een aantal gram zwaarder wordt is dit een slecht teken.  
- Meteen stoppen met voeden en voorzichtig de buik aftasten: 
 
Is de maag goed gevuld maar zacht dan kunt u, om de vertering te activeren, zacht het buikje van de 
vogel van boven naar beneden strelen. Tot hij poept alleen vloeibare voeding geven.  
Als de vogel een harde welvende buik heeft moet hij naar de dierenarts gebracht worden. 
        

 
De duur van de toepassing  
 
Het mengsel gebruiken tot de toestand verbetert, de vogel gaat 
geleidelijk aan meer wegen al kan dit wel een aantal dagen 
duren. In deze kritieke fase is het van belang om ‘s nachts niet 
langer dan 4-5 uur geen eten te geven. 
 
Verzwakte oudere vogels  
 
Dit zijn vaak vogels die tegen een gebouw gevlogen zijn en op 
straat terecht zijn gekomen. Het betreft soms ook vogels die zijn 
verzwakt door ziekte. Verzwakte dieren kunnen vaak al na 1-2 
dagen worden vrijgelaten. Bij oude zieke vogels kan dit anders 
uitpakken. Het zieke dier is in eerste instantie niet te 
onderscheiden van een verzwakte vogel. Allebei lijken apathisch 
en liggen rustig en stil op een plek.  

De volgende dag zou de vogel beweeglijker moeten zijn. Is dit niet het geval dan moet een dierenarts 
bezocht worden. 
Bij binnenkomst de vogel eerst voldoende vloeistof (10% druivensuikeroplossing) proberen te geven, 
steeds enkele druppels (verstikkingsgevaar).  
Oudere vogels eten slecht en houden niet van ongewone voeding. Ook hier elke 30 minuten doperwt 
grote balletjes aanbieden. Soms wordt de voeding beter aangenomen als het een beetje vochtig wordt 
gemaakt. Als het om slechts een paar dagen gaat kan de oudere vogel ook gevoerd worden met 
geweekte Royal Canine puppybrokjes. 
 
Voedselweigeraars  
 
Door de ongebruikelijke voeding en de ongebruikelijke manier van eten zijn de vogels erg gestrest.  
Ze spugen elk voedselballetje en krekel weer uit. In dit soort gevallen is het beter om vaker kleine 
hoeveelheden aan te bieden. Men ziet vaak al de volgende dag dat de nieuwe vorm van voeding 
wordt geaccepteerd. 
 
Zwakke en ondervoede vogels zullen het ondanks onze goede zorgen vaak niet redden. 

            Zo zien gezonde poepjes er uit. 
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GESCHIKT EN ONGESCHIKT VOEDSEL  
 
 
Geschikt 
 

• Huiskrekels/steppekrekels (de maat aanpassen aan de grootte van de gierzwaluw). 

• Spinnen, onbehaard. 

• Rupsen, klein en onbehaard. 

• Vliegen kunnen als extra voeding worden gegeven (de vliegen in de vriezer doden en 

vervolgens op kamertemperatuur aanbieden). Krulvliegen (verkrijgbaar bij de dierenhandel) 

zijn heel geschikt.  Maden mogen nooit worden gegeven. 

• Spinner- en spannersoorten (vlinders) evenals hun rupsen zijn prima als voeding te 

gebruiken. 

• Bladluizen of fruitvliegen kunnen in de voeding worden gemengd. Het nadeel is dat ze erg 

klein zijn. 

 

Als bijvoeding 

• Magere kwark. Heeft een laag gehalte aan lactose door gisting. Is goed verteerbaar en kan 

als alternatief i.p.v. tartaar worden gebruikt en in de voeding worden gemengd. 

• Magere rundertartaar. In het voedingsmengsel is tot nu toe uitsluitend pure, verse en magere 

tartaar geschikt gebleken. Dit mag men alleen als bijvoeding worden gegeven. Men kan ter 

verbetering van de consistentie van de voeding tartaar aan het dieet toevoegen. 

• Darrenbroed. Wonen er imkers in de buurt (deze kunt u eventueel vinden in de gemeentegids 

dan kunt u vragen naar darrenbroed. Het darrenbroed moet minimaal goud-beige van kleur 

zijn, beige-bruin tot donkere bijna volgroeide darren zijn ideaal. De lichtere darren worden niet 

geaccepteerd door de gierzwaluwen en hebben extreme verkleving van de veren tot gevolg. 

Darrenbroed is echter te vet om als enige voedingsbron te gebruiken. 

• Snuitmotten/wasmotten (Pyralidae). Hun larven zien er uit als korte dikke wormen en zijn 

levend te koop bij hengelwinkels of in gekookte vorm bij kwekers. Per voederportie mag er 

hoogstens één mottenlarve worden gegeven. De larven zijn namelijk heel vet. 

• Uitgeknepen meelwormen, zonder de kop en huid kunnen als bijvoeding dienen.,  

 
 
Ongeschikt 
 

• Insecten met een rode of gele waarschuwingskleur en behaard zijn ongeschikt. 

• Kevers waaronder kakkerlakken en schorskevers door het hoge chitinegehalte in de schilden. 

• Meelwormen hebben  een taaie huid. Vaak is na 3 dagen van meelwormenvoeding al 

veeruitval te zien. Ingewanden zijn wel te gebruiken. 

• Maden van de vlieg zijn ongeschikt omdat ze door hun taaie huid vaak onverteerd worden 

uitgescheiden. Het spijsverteringskanaal kan beschadigd worden. 

• Bijen, hommels en wespen. 

• Regenwormen. 

• Watervlooien, garnalen of andere visproducten. 

• Kaas. 

• Vleesproducten, behalve zuivere tartaar. 

• Honden- en kattenblikvoeding. 
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DE GIERZWALUW WEER VRIJLATEN 
 
Gierzwaluwen die van een laat legsel afkomstig zijn vliegen ook later uit. Het moment van vrijlaten is 
dan ook niet van belang. De vliegroute is genetisch bepaald. Er zijn zelfs in oktober en november nog 
doortrekkende gierzwaluwen uit Scandinavië. De jongeling heeft dus een goede kans om zich bij 
andere gierzwaluwen aan te sluiten.  
 
Wanneer is een gierzwaluw klaar om te vliegen 
 
De vogel begint de voeding te weigeren. In de natuur laten de ouders in deze fase hun kroost alleen. 
Ze vallen dan af van soms wel 60 gram naar een gewicht van circa 40 gram. Weeg de gierzwaluw 
voordat hij vertrekt. 
 
De vogel wordt vooral ‘s avonds onrustig en traint door opdrukoefeningen zijn vleugelspieren (zie 
onderstaande foto). Ook kan hij zich laten vallen vanaf het nestdoosje. Deze oefeningen zijn 
noodzakelijk en voldoende! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een gierzwaluw mag niet weg voordat hij voldoet aan de onderstaande voorwaarden: 
 
De gierzwaluw vertoont het gedrag van een vogel die vrij gelaten wil worden. De eerst zo aandoenlijk 
vogel die alleen maar oog had voor de verzorger en het eten, zal zich nu van u distantiëren en heeft u 
niet meer nodig. 
 

• de slagpennen moeten vrij van de schachten zijn, dit is aan de onderzijde van de vleugels te 
zien (zie onderstaande foto); 

• de vleugels moeten 3 tot 3,5 cm voorbij de staart steken;  

• het gemiddelde uitvlieggewicht is 40-42 gram; 

• de gierzwaluw goed bekijken of er geen vuiligheid geplakt zit aan zijn veren. Dit verwijderen 
met een vochtig wattenstaafje. De vogel moet tiptop in orde zijn voordat hij aan zijn lange 
tocht kan beginnen. 
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Hoe wordt de vogel vrijgelaten? 
 
Het laten vliegen is elke keer weer een heel spannend moment. 
De vrijlating vindt plaats bij mooi weer, in de heldere late middaguren. 
 
Zoek een vrije uitvliegplaats op waar je de jonge vogel gemakkelijk kunt volgen. Een kort geschoren 
grasveld is handig omdat je de vogel bij een eventuele mislukte vlucht terug kunt vinden. 
Het beste kan je op een verhoging gaan staan zodat de vogel iets naar beneden kan vallen om 
daarna op de wieken te gaan. U moet nu tegen de wind in gaan staan, plaats de vogel op uw platte 
hand en strek de arm.  
Nu moet u wachten tot de gierzwaluw zelf het initiatief neemt om te vertrekken. Dus nooit duwen of 
aansporen! 
Als de vogel na 5 minuten nog steeds niet weg is gevlogen zet u hem terug in het doosje. Probeer het 
gewoon één of twee dagen later nog een keer. Het komt weleens voor dat men zich in het tijdstip van 
uitvliegen vergist heeft en dat de vogel nog niet klaar is om te vliegen. 
 

 
 
Een andere mogelijkheid om de vogel los te laten is om de vogel in een klein doosje te laten zitten met 
daarin een uitvliegopening. 

 
Ga op een hoog punt, tegen de wind in staan. Houdt de doos horizontaal vast en wacht tot de jonge 
vogel zelf bij het uitvlieggat gaat zitten. Hij bekijkt eerst enige tijd hoe de buitenwereld eruit ziet en 
vliegt zelf uit de doos. Vliegt hij niet weg probeer het dan een dag later nog een keer. 

 

 
Het is voor de pleegouders een moeilijke stap om de door hen opgevoede 
jongen weer vrij te laten. Het is iedere keer een emotioneel moment als je ziet 
dat de vogel goed weg vliegt en dat je de vogel nooit meer terug zal zien. 
  
De scheiding doet (ons) pijn en is tegelijkertijd het grootste cadeau dat we de 
vondeling kunnen geven! 
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MEELWORMEN EN HUISKREKELS KWEKEN 
 
 
Zelf meelwormen kweken 
 
Doe een portie meelwormen in een bakje Bambix en havermout met een theelepel Gistocal. Leg hier 
een klein stukje appel; vervang dit voor het beschimmelt. Zij eten dit mengsel en krijgen een gezonde 
maaginhoud. Als ze zich lekker dik gevreten hebben kan een meelworm, nadat de kop er afgeknepen 
is, als een tubetje tandpasta leeggeknepen worden. De volwassen meelworm heeft een onverteerbare 
chitine-huid. De inhoud kan b.v..op een geweekt puppybrokje of een Beo-perlen gesmeerd worden.  
 
Witte meelwormen 
 
Witte meelwormen zijn pas vervelde meelwormen. Meelwormen, eigenlijk zijn het de larven van de 
meelkever (Tenebrio molitor), vervellen 7 tot wel 15 keer in hun larve fase. Het aantal vervellingen 
hangt af van de leefomstandigheden. De volledige levenscyclus bestaat uit eitje, larve, pop en kever. 
Zowel de pas vervelde larve, de pas gevormde poppen en zelfs de pas gevormde kevers zijn zacht en 
bevatten haast geen onverteerbare chitine-huid. Daarom zijn ze ook geschikt als voedsel voor 
nestjongen, mits de kop is verwijderd. 

Het vervellen van de larve gebeurt omdat de larve groeit. Zij groeit als het ware uit haar 'jas', waardoor 
ze die jas moet uitdoen. Dit vervellen versnelt indien de larve sneller groeit. Om te beginnen is het 
belangrijk om uit te gaan van kleine meelwormen. Deze zullen nog flink groeien, en dus vaak 
vervellen, om dan de popfase te bereiken. Het valt niet altijd mee om kleine meelwormen te kopen!  

Om te groeien en zeker om snel te groeien, is goed voedsel en een warme omgeving nodig. De 
temperatuur kan tussen de twintig en dertig graden liggen. Rond de 28 graden is optimaal. 

Naast een goede voeding is er ook vocht nodig (stukje appel). Om te voorkomen dat er 
schimmelvorming optreedt bij die hoge temperatuur moet u niet meer geven dan ze in een dag 
opeten! Goede ventilatie helpt natuurlijk ook. 

Meelwormen moet u niet langer dan 2 tot 3 dagen aan de vogels voeren. In hun chitine-huid schijnen 
stoffen te zitten die op den duur zware lever en niervergiftiging kunnen veroorzaken. Ook is alleen 
meelwormen voeren veel te eenzijdig voedsel, het kan o.a. een tekort aan vit. B veroorzaken. 

Meelwormen, maar alleen de “witte” net vervelde meelworm, kunnen in een gering aantal ( 4-5 stuks 
per dag) als bijvoeding aan gierzwaluwen gegeven worden. 

Huiskrekels kweken

Benodigheden: een oud aquarium van ongeveer 75 cm x 40 cm x 40 cm. Op de bodem brengt men 
een laag turf aan van ongeveer 15 cm dik. De bak goed afsluiten maar wel voor ventilatie zorgen
(gaas). De krekels in deze bak zetten.

Voedsel: in een bakje plaatst men een met water volgezogen spons als drinkplaats. Zorg dat de
spons steeds goed nat blijft. Om de twee dagen verse sla, wortelen en witlof geven (geen
koolsoorten).

Plaats: een hoge temperatuur is vereist (zeker tussen 27 en 32 °C), anders komt er van de kweek
niet veel terecht. Ook een hoge luchtvochtigheid is een voorwaarde; indien nodig regelmatig water
verstuiven in de bak.

Geslacht: doordat de wijfjes een legbuis hebben zijn ze gemakkelijk van de mannetjes te
onderscheiden. De gedaanteverwisseling is onvolledig en gebeurt na een 5-tal vervellingen.

Doel: voedsel voor hagedissen, kikkers, padden, vogels.
 
MEER INFORMATIE:    http://www.waterwereld.nu/krekel.php of  
https://dier-en-natuur.infonu.nl/reptielen/58336-hoe-kweek-ik-krekels.html   
 
 

http://www.waterwereld.nu/krekel.php
https://dier-en-natuur.infonu.nl/reptielen/58336-hoe-kweek-ik-krekels.html
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HANDIGE ADRESSEN  (informatie, voedingsinsecten, vitaminepreparaten)

• Gierzwaluwbescherming – Nederland:

• 	 Website: www.gierzwaluwbescherming.nl

• 	 Advies, e-mail advies@gierzwaluwbescherming.nl

• 	 Secretaris: secretaris@gierzwaluwbescherming.nl

• Dierenwinkels hebben soms krekels te koop, of ze zijn daar te bestellen. Zo niet zie hieronder:

Kreca (diepvries/verse insecten) 0341-557769, www.krecafeed.nl, feed@kreca.com

• Beo-Perlen (Vitakraft), Multi-vit voor vogels (Beophar Bogena), vitamine B complex (Beophar)

en Gistocal zijn te koop in dierenwinkels.

http://www.gierzwaluwbescherming.nl/
mailto:advies@gierzwaluwbescherming.nl
http://www.krecafeed.nl/
mailto:feed@kreca.com
mailto:secretaris@gierzwaluwbescherming.nl
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EIGEN AANTEKENINGEN 
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