
Eind april veel spreeuwenactiviteiten. Nesten worden gesloopt (en door ons weer vastgeplakt)  

en uit de kasten geduwd. 

 

 

 

 

 

 

 

2 mei 2014 



3 mei, de eerste gierzwaluwen kast 10 en 13 

  

 

 

 

  



4 mei 

 

 

 

 

 

  

5 mei, 5.25 

Gierzwaluw in kast 13-14, spreeuw 

overnacht in 6 

20.40 koppel in 10 

We zien totaal 4 gz maar geen 

enkele keer meer dan 2 tegelijk. 

 

 

 

 

 

  



6 mei 2014, 6 gz 

 
7 mei 2014 ‘uitslapen!! Om 08.11 

uur ook gz in 14 

 
 
  



7 mei, 11.40 Terwijl de anderen gz buiten foerageren, heeft dit koppel alleen oog voor elkaar 

 

12.25 koppel in 6 

 

  



11 mei 22.23   12 stuks 

Koppel:  4-6-8-10 

Eén gz: 2-5-13-14 

 

 

 

 

13 mei, 23.30, 12 stuks 

 

 

 

 

 

 

14 mei, ’s ochtends koppel in 5 

23.00 uur: nog steeds 12 gz, 

Koppel in 4-5-6-8-10, 

Één gz in 2-14 

 

 

15 mei, 9.00 koppeltje in 14. Dit 

koppel bleef ook als langste in de kast, 

tot half 10. 

Maar ook de andere gierzwaluwen 

bleven lang op het nest.  Het weer? 

Het was weliswaar zonnig en droog 

maar het had ’s nachts gevroren en 

ook nu nog koud, 4 ˚C 

 

 



 

15 mei, 23.00 uur,nog steeds 12 gz, 

Koppel in 4-5-6-8-10, 

Één gz in 2-14 

 

 

  

 

16 mei, 8.00. Vanaf 7.15 zitten er 3 gz in kast 14. Er wordt geknuffeld en gepoetst en ze lijken het 

goed te kunnen vinden. Rond 8.15 uitgevlogen, daarna regelmatig een koppel in de kast.  



 



16 mei, 8.25 Als laatste vertrekt gz 

in kast 2, net iets ervoor komt kast 

8 al weer binnen en na  5 minuten 

zit kast 2 ook weer op het nest.  

Regelmatig komen gz terug in kast 

m.n. de koppels in kast 2-6-14 

 

 

 

’s Avonds zitten er koppels in 2-4-5-6-14 en twee gz alleen in 8 en 10. Dus na enkele dagen een 

koppel zit er nu weer een zwaluw alleen in kast 8 en 10, in 2 en 14 (tot nu toe een gz alleen) zit nu 

een koppel. Maar het totale aantal blijft gelijk (12). 



17 mei, 22.35 

 

Koppel 2-4-5-6-8-14, single in 10. Totaal: 13 

18 mei 2014  

Nu (10.12) weer koppel in kast 10, 

rond 12.45 weer met z’n tweetjes. Ook 

in kast 2-4-8 regelmatig koppel op het 

nest. 

 

 

 

 

’s Avonds rond 21.00 zitten er weer 3 gierzwaluwen in kast 14. Deze keer gaat het er minder 

vreedzaam aan toe. Er volgt een fel gevecht, waarbij ze de poten in elkaar haken en naar elkaar 

pikken. Nr. 3 lijkt het grootste deel van de tijd rustig toe te kijken. 



 

21.37 lijkt de rust weergekeerd te zijn, er zijn ook maar 2 gierzwaluwen te zien maar een minuut later 

even later barst de strijd weer los. 

 



Na ongeveer 40 minuten lijkt één gz vertrokken, waarheen is niet duidelijk. Net ervoor zijn nog 

enkele vogels binnengekomen maar op film is niet te zien of hij naar een andere kast is gegaan. 

 

Weer vriendjes in kast 14 en om 21.47 zitten er 15 gierzwaluwen in de kasten. 

  



19 mei 

In kast 9 ’s middags ook een 

gierzwaluw. 

’s Avonds (22.50) zit er zelfs een koppel 

in kast 9 (totaal 16 vogels). Om 23.55 zit 

er slechts één gz in kast 9, totaal nu 15 

vogels. 

 

 

 



20 mei 2014 

Weer een mooie, zonnige dag maar de koppels in kast 2-4-6 zijn om half negen nog op hun gemak in 

de kast. Knuffelen, poetsen en rusten. De hele dag foerageren?? In ieder geval niet zolang ze nog 

geen jongen hebben. Ze lijken hun 

krachten te sparen. 

8.40: het koppel in kast 6  is zeer onrustig, 

draait en duwt en om  9.10 uur is het 

eerste ei zichtbaar. 

In kast 2 wordt aanstalten gemaakt om 

toch maar op pad te gaan, gezamenlijk 

verkennen ze de wereld. Het lijkt een 

wedstrijd wie er het eerst uit mag tot 

plotseling de ene de andere eruit duwt en 

zelf terug ‘naar bed gaat”. “héhé, even het rijk alleen”. Maar dat blijkt bar ongezellig en even later 

zijn ze allebei verdwenen. Tien over negen zijn alle kasten leeg. 

 

Gedurende de dag komen ze vaak terug in de nestkast, meestal als koppel. Ruim voor 20.00 zijn er al 

14 vogels terug in de nestkast. Sommige gaan nog even naar buiten maar de meeste houden het voor 

gezien. ’s Avonds 16 vogels. 

 

Rond 22.00 ook een gierzwaluw in kast 11. Deze was later weer verdwenen. Uitgevlogen in het 

donker? Verhuisd naar een andere kast? 

  



21 mei  

7.57: gz in kast 1. In kast 2 is een ei zichtbaar. Even later vertrekt de vogel uit 1 en vrijwel meteen 

komt er een binnen in kast 2. Hetzelfde exemplaar? Hij lijkt gewoon over te steken.  

 

 

 

  



8.00: Koppel in 7 

Samen op de uitkijk in 6    10.00: koppel in 9 

Behalve in 6 ook eieren in kast 2-4-5-14 resp 7.58-?-9.29-9.03  



23.45: 17 gierzwaluwen, 5 eieren  



22 mei 

8.00:  nog 15 vogels op het nest. 

9.00: in kast 6 is het 2e ei gelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in kast 10 ligt nu een ei (10.16). 

 

 

Maar terwijl de meeste vogels een voor een vertrekken om te foerageren, is er in kast 14 een 
indringer. Om 10.00 uur is er een fel gevecht aan de gang, dat uiteindelijk ruim 2,5 uur zal duren. 

 
Het grootste deel van de tijd wordt er door 2 vogels hevig gevochten terwijl nr.3 toe kijkt. Wel blijft 

de vogel continue op het nest zitten. Broeden doen ze nog niet, is dit toch instinctmatig beschermen 

van het ei? Alleen als de vechtende vogels te dicht bij het nestkommetje komen, begint nr.3 ook te 

pikken. Rond 11 uur lijkt de strijd beslist, om vervolgens in alle hevigheid weer los te barsten. Eén 

vogel wordt door de beide anderen in een soort sandwichgreep gepakt. Hij probeert weg te komen 



zonder te lukken. Het ziet er akelig uit, het lijkt erop dat ze echt proberen deze gierzwaluw af te 

maken (11.11/11.36).  

 

Vanaf 12.15 probeert de 3e vogel dan de ene, dan de andere te helpen. Of geeft ze afwisselend een 

gemene pik en een bemoedigende knuffel (12.15-12.25).  

Om 12.37 is een vogel uit de kast gewerkt, ongewis in welke toestand. De andere vechtersbaas lijkt 

het ei te willen pakken, bedenkt zich, gaat op het nest zitten en toont zijn keel. Nr. 2 poetst en beide 

maken ze geluidjes. Het daaropvolgende uur wordt de vrede hersteld. 

Het leven van een gierzwaluw in mei: vechten om een nestplaats, poetsen, nest renoveren (kast 

7,13.12), foerageren en eieren leggen. Broeden begint pas later. 

’s Avonds zijn er in totaal 17 vogels, verdeeld over 9 kasten. Er zijn nu 6 broedgevallen met 7 eieren. 



23 mei 

’s Ochtends zijn veel vogels nog op het nest. Met weer precies één dag tussenruimte wordt in kast 2-
4-5 het tweede ei gelegd. 

 

 

’s Avonds is er veel onrust met af en toe een indringer. In kast 10 zit om 21.38 een derde gierzwaluw. 

 

 

 

 



24 mei 

In kast 14 wordt vandaag het tweede ei gelegd.  

Het eerste ei werd tegelijkertijd gelegd in kast 2-

4-5-14. In de andere kasten werd gisteren al het 

2e ei gelegd, in kast 14 zit er een extra dag 

tussen. Heeft dit te maken met het heftige 

gevecht eergisteren? Wel toevallig in ieder 

geval. 

 

’s Avonds rond 20.00 een gevecht met een indringer in kast 10. Om 22.00 (en 23.45) 17 vogels 

aanwezig. Opvallend is dat er vanavond een koppel in 7 zit, en een enkeling in kast 8. 

 

25 mei 

Voor de middag worden er volop eitjes gelegd. In kast 2-5-6 wordt het derde ei gelegd, in kast 10 het 

tweede ei en in kast 7 wordt het eerste ei waargenomen. Dit laatste ei ligt buiten de nestkom. 

De eieren in 2-5-6 zijn precies volgens schema, één dag ertussen. In kast 10, waar ook een gevecht is 

geweest, zitten er 2 dagen tussen. Vergelijk 24 mei, kast 14. De vogels in kast 2-4-5-6-10-14 zitten 

vandaag ook veel meer op het nest. Begonnen met broeden waarschijnlijk. 

Bijzonder is het ei in kast 7, waar slechts één nacht (24/25 mei) een koppel aanwezig is geweest. Het 

lijkt er sterk op dat deze vogel tussen 7 en 8 heen en weer pendelt. 

  



 

Omdat we niet weten of het ei eruit gegooid is of per ongeluk buiten de nestkom is geraakt, wordt 

het om 19.30 teruggelegd in het nestkommetje. De vogels lijken het te accepteren, ze zitten op het 

nest, knuffelen wat maar 20.37.19 wordt het ei resoluut opgepakt en in de bek weggedragen. 

 

Als we later terugkijken ontdekken we dat ook de eerste keer het ei bewust door de vogel uit het 

nest is gegooid. Hij pakt het in de bek en gooit het weg (25/05, 9.08.52 uur). Mogelijk is het ongeveer 

een kwartier daarvoor gelegd (8.59) maar dit is niet helemaal met zekerheid te zeggen.  



 

’s Avonds zijn de gierzwaluwen nog laat buiten, de laatste komt ruin ma 22.00 binnen. Wel is er 

vrijwel continue één vogel op het nest in kast 2-4-6-8. Vanavond zijn er weer 2 vogels in kast 8 en 

slechts één in 7. 

 

Om 22.05 uur  is er buiten veel 

gegier, en er lijkt een indringer 

te zijn bij kast 5. Beide vogels 

zijn meteen alert.  

 

 

 

26 mei 

Vandaag zijn de vogels in kast 2-4-5-6 onafgebroken op het nest. Af en toe een snelle wisseling 

waarbij de eieren niet te zien zijn. In kast 4 en 14 het 3e ei. Totaal nu 17 eieren. ’s Avonds 17 

gierzwaluwen. De twijfelaar kiest vandaag voor kast 8 



27 mei  

’s Ochtends tot ongeveer 10.00 regen. Als het droog 

wordt, verdwijnen de meeste vogels naar buiten. Ook 

tijdens (som pittige) buien blijven ze buiten. Alleen op de 

nesten met eieren (2-4-5-6-10-14) blijft er een vogel 

achter. En ook in nestkast 9 blijft het koppeltje binnen. 

En om 11.05 ligt ook hier het eerste ei. 

 

Ondanks de regen zijn alleen de broedende vogels op het nest. En het koppeltje op 9. Meteen na het 

leggen van het ei zijn zij ook weg. 

 

 

 



’s Avonds 17 vogels, twee in kast 7 

 

  



28 mei  

De hele dag is het bewolkt met regelmatig regen. Toch zijn de gierzwaluwen met uitzondering van de 

broedende vogels in kast 2-4-5-6-10 bijna voortdurend buiten. Ook de 3 eieren in kast 14 (en het ene 

ei in kast 9) worden nog niet bebroed. 

’s Avonds om 23.00 zitten er slechts 16 gierzwaluwen binnen. Zowel in kast 7 als kast 8 zit slechts één 

vogel. Terwijl vanochtend lange tijd een koppel in 8 aanwezig was.  



29 mei 

Vanochtend was kast 8 leeg (gisteravond 1 gz) 

en zat er in kast 7 een koppeltje (gisteravond 1 

gz). De derde vogel heeft zich niet in de kasten 

laten zien. De vogel uit kast 8 vertrok om 5.42, 

en vrijwel meteen daarna kwam een gz binnen 

in kast 7. Waarschijnlijk is dit dus dezelfde 

vogel. ’s Avonds zijn het er weer 3, eentje in 

kast 7, een koppel in kast 8. Paring in kast 8 

laat op de avond. 

In kast 9 werd om 11.35 het 2e ei gezien, mogelijk gelegd om 11.18. Om 11.12 verdwijnt een van de 

twee vogels, zowel ervoor als erna was er veel onrust. 

De rest van de dag is er continu gebroed in kast 2-4-5-6. In kast 9-10-14 lagen de eieren vrijwel de 

hele middag onbedekt. Bijv. kast 14: 13.50-17.50 geen vogel in de kast. 

’s Avonds: 17 vogels 

 

  



30 mei 

Een rustige dag, in de kasten 2-4-5-6 wordt continu gebroed. In kast 9-10-14 liggen de eieren 

regelmatig onbedekt. Vanavond koppel in 8, single in 7. 

 

31 mei 

Geen bijzonderheden. Het lijkt er soms op dat het 

paartje in kast 9 met een volgend ei bezig is maar het 

blijft bij 2. In 9-10-14 wordt vaker gebroed maar nog 

steeds worden de eieren vaak alleen gelaten, vooral in 

kast 10. In 2-4-5-6 de eieren vandaag amper gezien. 

In kast 8 is regelmatig een koppel op het nest en 
wordt er druk geknuffeld. En nog steeds geldt: wegvliegen uit kast 8 is binnenkomen in kast 7. 
 

 
 
  



 
 

 

 

 


