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Nieuwsbrief Spreeuw
Grote schoonmaak
Een maal per jaar, in het najaar worden alle nestkasten schoongemaakt. Net
als mensen houden vogels namelijk van een schoon huis! En dat is begrijpelijk.
Niet uitgebroede, onbevruchte eieren, dode jongen, poep en andere ongerechtigheden zijn een bron van parasieten. Om de nestkasten vrij te krijgen
van parasieten is een grondige schoonmaak noodzakelijk. Hierdoor is er een
grotere overlevingskans van de jongen in het komende seizoen. Tevens creëer
je een slaapplaats voor de vogeltjes in de winter, wat de kans op bewoning in
het komende seizoen weer vergroot.

Een soms niet al te fris werkje die schoonmaak maar je hebt zeker eer van je
werk!

Waarnemingen bij de schoonmaak
In , op ,aan de nestkasten valt heel wat waar te nemen.
De foto rechtsboven laat bv een half dichtgemetselde opening zien. Het werk
van een boomklever! Het mannetje maakt het nest geschikt voor z’n vrouwtje!
In dit nestkastje in het park bij het Gemeentehuis te Made heeft dus geen
spreeuw gebroed. Vorig jaar zijn nestopeningen juist groter gemaakt...het
werk van de bonte specht. Danig gehavende nestkasten zijn dit jaar niet aangetroffen. Nieuw was wel een aantal door hoornaars gekraakte nestkasten.
Dit blijkt vaker voor te komen. (citaat Gert Otten Vogelbescherming) Naar het
blijkt was het een goed jaar voor hoornaars.
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Geheel geruisloos zijn enkele nestkasten in beslag genomen...niemand heeft
er iets van gemerkt tot de schoonmaak!!

Parkgebouw de Liniehof
Kievitstraat 3, 4921 VV Made

De hoornaar
De hoornaar is een typische rover die grote hoeveelheden insecten vangt (voornamelijk vliegen en
muggen ) en doodt om ze vervolgens te voeren aan de larven. Volwassen hoornaars leven zelf van
verschillende suikerrijke plantensappen en niet van dierlijk materiaal.
Hoornaars zijn veel minder agressief dan andere wespen . De kans dat u gestoken wordt is dan ook
gering. De nestkasten hangen hoog. De in-/ uitvliegopening is daardoor ook hoog. U bevindt zich dus
niet in de aanvliegroute van de hoornaars . Vandaar dat de nesten ook niet opgemerkt zijn gedurende
het seizoen.
Resultaten
Dit jaar zijn op alle locaties meer nesten gevonden. Onderstaande tabel laat de resultaten zien van de afgelopen 2 jaren. De locaties VC HZ75, VCLZW en Wilhelminastraat zijn er dit jaar bij gekomen.
In tegenstelling tot de overige terreinen hangen in de Wilhelminastraat GEEN spreeuwenkasten.

Niet waarneembaar is of de nesten ook daadwerkelijk van spreeuwen waren. (Wel hoge waarschijnlijkheid. )Van belang blijven tijdens het broedseizoen dus ook UW waarnemingen!!

Nest met eitjes koolmees in Wilhelminastraat. Waarschijnlijk is het
paartje koolmees verstoord en heeft het hele nest achter gelaten

De kaartbeelden op de volgende pagina tonen per locatie in welke nestkasten in 2018
een nestje gevonden werd
nest
In dit kastje zat een verlaten hoornaar nest
in dit kastje is een start tot een nestbouw gemaakt .
Een
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geeft aan dat een nestkast verdwenen is.
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