Big brother is still
watching
Sinds vorig jaar wordt een koppeltje gierzwaluwen in
de Smissestraat constant in de gaten gehouden. Niet
in het kader van één of ander overlastproblematiek,
nee gewoon uit interesse in het mysterieuze leven
van deze 100-dagen vogel.
Het gebeuren is een samenwerkingsverband tussen
NWG De Kerkuil, RL IJzer en Polder, en het
Atheneum Veurne. Op verschillende locaties in het
stadscentrum van Veurne, waaronder het Atheneum
in de Smissestraat, hangen sinds verschillende jaren
nestkasten voor gierzwaluwen en dit met stijgend
succes. In één nestkast hangt er een webcam waar
de leerlingen van leerkracht Diederik D’Hert het leven
van een koppeltje gierzwaluwen vanaf de aankomst
op de voet volgen.
Een kort overzicht van enkele logboek-dagen :

15h51: beide dieren verlaten de kast.
16h24: individu B komt de kast binnen en gaat op het
ei zitten.
16h42: het tweede dier komt de kast binnen.
17h04: beide gierzwaluwen verlaten de kast.
18h38: beide gierzwaluwen komen de kast binnen en
gaan op het nest zitten.
De gierzwaluwen verlaten de kast niet meer, maar
om 21h23 zien we dat er nog steeds maar 1 ei in het
nest ligt.
21/05/2012
12h22: nu pas verlaat een eerste gierzwaluw de
nestkast. Het mannetje blijft op het nest.
12h35: het vrouwtje komt de kast binnen en gaat
terug op het nest zitten.
12h41: het mannetje en het vrouwtje verlaten de
kast. We zien TWEE EIEREN !

26/04/2012

12h56: het vrouwtje komt de kast binnen en gaat

Nog geen gierzwaluwen gezien in en rond Veurne,

broeden.

maar toch ... om 21h07 kwam een gierzwaluw de

13h30: het mannetje komt de kast binnen en

nestkast binnen en ging prompt op het nest zitten.

vergezeld het vrouwtje op het nest.

28/04/2012 …we zien om 18h18 reeds twee

15h09: het nest wordt kortstondig verlaten, maar

exemplaren in de kast !

beide dieren blijven in dekast.

19/05/2012

15h56: beide dieren verlaten de kast.

10h34: beide dieren verlaten de nestkast ... en wat

16h23: het wijfje komt als eerste terug de nestkast

zien we ... EEN EI !!

binnen om de eieren te bebroeden. Om 16h40 komt

11h01: beide dieren komen de kast binnen en gaan

het mannetje binnen.

terug op het nest zitten.

20h49: voor een minuut gaan beide dieren van het

11h50: beide dieren verlaten de kast.

nest, maar blijven in de kast. Daarna gaan ze beide

12h26: B brengt een pluimpje binnen en gaat op het

terug op het nest zitten tot de volgende ochtend.

ei broeden.
12h32: ook A komt de kast binnen en gaat bij het
andere individu op het nest zitten.
13h56: beide dieren verlaten de kast.
14h05: beide dieren komen de kast terug binnen en
gaan op het nest zitten.
14h20: beide dieren verlaten de kast.
15h04: B (het vrouwtje) komt de kast binnen met wat
nestmateriaal en gaat het ei bebroeden.
15h06: ook het andere individu komt de kast weer
binnen.

Meer info :
http://natuurpuntwestkust.be/gierzwaluw : de livebeelden, blog en info omtrent de gierzwaluwen staan
op de website van NP-Westkust.
http://www.atheneumveurne.com : klik op de liveknop op de homepagina om naar bovenstaande
website te gaan
http://www.natuurwerkgroepdekerkuil.be : zie ook

