Nieuwe bewoners voor kerktorens
enige grote gebouwen waren die waren opgetrokken in

jaren ook op Gierzwaluwen. In 2020 werden al drie nestkasten voor Gierzwaluw opgehangen in Koekelare, met

leem. De Kerkuil begon gebruik te maken van die kerktoming ‘Kerkuil’ gegeven aan de Tyto alba.

(van Kerkuil) in de kerktorens zijn mogelijk ook heel geschikt voor Gierzwaluwen. De hoogte is heel aantrekkelijk
en de aanvliegroute is vrij van hindernissen. In het voor-

Bij Natuurwerkgroep De Kerkuil zijn meerdere nestbakken
voor Kerkuilen terug te vinden in kerktorens. Zo was dit
ook het geval in de deelgemeenten van Koekelare. Elke
nestbak bevond zich achter een houten plaat (met uitgezaagde invliegopening) die geplaatst was in één van de
vensteropeningen in de kerktoren. Helaas waren de nestbakken elk jaar een (ongewenste) nestplaats voor Kau-

houten plaat aangebracht waarin invliegopeningen voor
Gierzwaluwen voorzien zijn. Deze invliegopeningen meten ongeveer 3 cm op 6,5 cm, Kauwen en (Hout)duiven
hebben dus geen toegang. Aan de binnenzijde zijn op

Vrijwilligers van NWG De Kerkuil kregen bemerkingen dat
de plaatsing van de nestbak extra Kauwen aantrok, en
aangezien heel wat mensen Kauwen een weinig aantrek-

De nestbakken zijn aan de binnenzijde volledig dicht, er
kunnen hierlangs geen vogels in de (kerk)toren binnendringen. Gierzwaluwen zijn proper, ze bevuilen hun nest
en de nestomgeving niet. Ze houden de nestkast ook proper door de poepzakjes van de jongen in hun snavel te

De Kauwen zorgen voor extra vuil onder de invliegopening door hun mest en neervallend nestmateriaal. Het
jaarlijks schoonmaken van deze nestbakken door vrijwilliKerkuil wordt door Kauwen opgevuld met een laag van
takken en aarde van minstens 25 cm dik. Bij het leegmaken van zo’n nestbak bekom je al snel 40 kg nestmateriaal
(5 grote zakken).
In Koekelare waren er nestbakken voor Kerkuil in de
Sint-Gertrudiskerk in Bovekerke en de Sint-Andrieskerk in
Zande. In de nabijheid van deze kerken werd een nieuwe
nieuwe nestbak snel ingepalmd door een Kerkuilkoppel.
In de gemeente ligt de focus van het lokale team de laatste

nemen en na het verlaten van het nest op verre afstand in
de vlucht uit te spugen.
Gierzwaluwen komen bij ons aan begin mei en vertrekken
begin augustus, vandaar ook dat ze soms ‘100-dagenvogels’ genoemd worden. Hopelijk hebben ze ondertussen
hun nieuwe nestplekjes ontdekt.
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