Nieuwe nestkasten voor gierzwaluwen
Op 21 april 2015 hebben leden van Vogelwerkgroep Losser gezorgd voor vervangende
nestgelegenheid voor de gierzwaluw in het centrum van Losser. Aan de Kerkstraat 30 is rond de
jaarwisseling een pand gesloopt, waar de gierzwaluw voorheen steeds broedde onder het oude
pannendak. Het sloopbedrijf was daar niet van op de hoogte en evenmin van de wettelijke plicht om
in een dergelijk geval te zorgen voor vervangende nestgelegenheid. Uit diverse contacten met de
beide buren van het gesloopte pand bleek dat aan hun pand wel nieuwe nestkasten mochten
worden opgehangen. De vogelwerkgroep heeft vervolgens in goed overleg met de betrokken
eigenaren en een huurder kunnen bewerkstelligen dat er vier nieuwe kasten voor deze recordvlieger
mochten worden geplaatst. De gierzwaluw is inderdaad een recordvlieger, want de vogel verblijft in
feite het hele jaar rond in de lucht, dus ook om te slapen en komt alleen in de broedtijd gebruik
maken van een nestruimte. Eind april/begin mei komen de gierzwaluwen weer terug uit Afrika om
ons in de zomer te verblijden met hun prachtige vliegshow. Zij leven van allerlei insecten door deze in
de vlucht te vangen, vaak op grote hoogte en in grote aantallen. Het is niet zeker of de nieuwe kasten
ook direct door de zwaluwen zullen worden geaccepteerd, want deze vogel is traditioneel erg
gehecht aan zijn oude plekje. De vogelwerkgroep heeft echter ervaren dat na enkele jaren een
nieuwe kast vaak toch wel wordt bewoond, omdat er door de hedendaagse moderne vormen van

bouwen in feite gebrek is aan geschikte woonruimte. Wij zullen uiteraard monitoren of de nieuwe
kasten in gebruik worden genomen door de gierzwaluwen.
Wij spreken onze dank uit aan de betrokken buren en het sloopbedrijf voor de prettige
samenwerking en de wijze waarop deze “operatie herhuisvesting gierzwaluw” tot stand is gekomen.
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