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Nieuwsbrief Spreeuw
Waar zijn/blijven de spreeuwen??
Onze spreeuwen hebben al lang en breed de nestkasten verlaten.
Na de broed jd verzamelen ze zich met hun jongen in groepen.
In deze jd van het jaar kent ons land een recordaantal spreeuwen. Onze ‘eigen vogels’ die hier gebroed hebben en hun jongen krijgen gezelschap van spreeuwen uit Scandinavië en Oost-Europa. Zij zijn naar Nederland gekomen om de strenge winter in hun geboorteland te ontvluchten. Al die spreeuwen zwerven overdag rond op zoek naar voedsel. Tegen de avond zoeken ze elkaars gezelschap op om in grote groepen te overnachten. Rond de schemering ontstaan plaatselijk grote
spreeuwenwolken die door de lucht dansen.
Een schouwspel dat veel bekijks trekt en niet alleen van vogelaars.
Op you tube zijn vele ﬁlmpjes van de meest prach ge spreeuwenzwermen te bekijken.
Het is weer de tijd van vogelballetten, van hemelse topchoreografie. Spreeuwenwolken krimpend en uitdijend in het blauwe zwerk,
de zon verduisterend.
MONICA WESSELING in vogels nr4 2017

Een deel van onze broedvogels zal inmiddels zijn weggetrokken om elders de winter door te brengen, zoals bijvoorbeeld in België, Noordwest
Frankrijk en Engeland. Ze blijven rela ef dicht bij huis.
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De nestkasten zijn verlaten. Tijd voor de vrijwilligers van de MNV om de
nestkasten schoon te maken. Rust in de tent, Er valt niets meer te verstoren.
Daar we vrij laat waren met het hangen van de nestkasten, het broedseizoen was al begonnen, hadden we niet zo’n hoge verwach ngen
voor dit seizoen.
Heel blij waren we dat er toch al hier en daar spreeuwen in de kastengezien werden. Zelfs spreeuwen die met voer de kast in vlogen. Een
teken van het hebben van jongen!
Naast een lekker schoon broedplekje , vrij van ongedierte, levert het
schoonmaken voor de Madese NatuurVrienden leuke informa e op.
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Wat kunnen we waarnemen?
Ten eerste of de nestkast bezocht is.
Een jdelijk verblijf van een vogel. Gebruik als slaapplaats en/of mogelijk
geïnspecteerd als broedplaats voor het komende seizoen. Een andere
mogelijkheid is dat een vogel hier een poging heeE gedaan tot broeden
maar toch een ander plekje heeE gekozen.
Ook treﬀen we nestjes aan. Hier is daadwerkelijk gebroed.
We constateerden dat, boven verwach ng veel kasten in gebruik zijn
genomen.
Alle bevindingen zijn genoteerd en verwerkt in een documentje.
Dit documentje kunt u inzien of downloaden via de website van de Madese NatuurVrienden
Op de startpagina www.madesenatuurvrienden.nl kunt u de link aanklikken.
De pagina is rechtstreeks via onderstaande link te bereiken
hGp://madesenatuurvrienden.nl/spreeuwenproject/waarnemingen-bij-schoonmaken-van-denestkasten-spreeuw/

Er werden door de Madese NatuurVrienden op/nabij de veldenbordjes geplaatst om de bekendheid met het spreeuwenproject te
vergroten onder de bezoekers van uw terreinen.

Met vriendelijke groet,
De Madese NatuurVrienden

