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De camerakast van de Madese NatuurVrienden 

Eind maart tijdens de jaarvergadering van de Madese NatuurVrienden hadden we dit 

beeld uit de camerakast; slapende spreeuwen. Eindelijk rust in de tent??? 2 koppels en 

ook een specht streden  om juist een plekje in deze kast hoewel er toch meer kasten in 

ons natuurpark ’de Liniehof’ gehangen zijn. 

Uiteindelijk heeft 1 koppel spreeuwen het dan 

toch gewonnen en hadden we deze week dit 

beeld.  

Inmiddels heeft mevrouw 4 eieren gelegd maar 

ze is nog niet klaar want aan het broeden is ze 

nog niet. Dit gaat gebeuren als het laatste ei gelegd is. Hoeveel zouden dat er dan zijn??  

We wachten af. 5,6 of misschien wel 7. 

Ook in uw spreeuwenkasten zal nu activiteit te bespeuren moe-

ten zijn!! 

Het broedseizoen is van start 
 

De vrouwtjes zullen al een eerste of meerder eieren gelegd hebben en spoedig aan het 

broeden gaan. Vrouwtjes zijn al na een jaar geslachtsrijp, terwijl de mannetjes dan nog 

niet mee mogen doen. Het aantal nestkasten dat dit jaar bezet is zal dus dit jaar naar 

verwachting wat groter kunnen zijn! 

 

Ziet u spreeuwen af en aan vliegen?? 

Zit het nestkastje onder de vogelpoep?? 

Hoort u geluiden uit de kast? 

 

Aanwijzingen dat kast bezet is. (wordt uw kast gekraakt door bv een specht)  

Geef het kastnummer en uw waarneming door! We horen het graag 

stoop@ankieenarjen.demon.nl   

Eind april komen de eerste spreeuwtjes uit het ei. 3 weken nadien vliegen ze uit. 

Ook dan blijven ze nog bedelen om voedsel bij hun ouders. De jongen zijn te onder-

scheiden van de ouders door hun bruingrijze kleur. 

 

Veel plezier met het waarnemen!  

 

 


