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Nieuwsbrief Spreeuw
Lang geleden..
Het is lang geleden dat u van ons een nieuwsbrief mocht ontvangen.
Voor u nu een update van de broedresultaten na de nestkastencontrole en
schoonmaak die eind 2020 door vrijwilligers van de mnv is uitgevoerd .
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Een paar nestkasten waren uit de boom gevallen en/of moesten gerepareerd worden. Soms kon dit ter plekke. Andere kasten zijn ter reparatie meegenomen en zullen later terug gehangen worden.
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De bezetting in Hooge Zwaluwe was helaas 0. Lage Zwaluwe had ook een bezetting van 0

Parkgebouw de Liniehof
Kievitstraat 3, 4921 VV Made

Zowel bij het gemeentehuis
als bij de Madese Boys zijn
een 3 tal nestkastjes door
kool- en of pimpelmees bewoond geweest.
Vooral bij VCW en in de Wilhelminastraat waren veel
nestingangen kapot gehakt.
Opmerking: in tegenstelling
tot de overige locaties hangen in de Wilhelminastraat
geen spreeuwenkasten maar
pimpel-,koolmees vliegenvanger en andere kasten.
Hier kon wel geconstateerd
.
worden
dat veel kastjes gebruikt worden als rust/
slaapplek door aanwezigheid
van poep en een enkel veertje.
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Hoe komt het dat we geen
verbetering zien en zelf na
een eerste stijging dit jaar
een daling in de bezetting?
Dit vroegen wij ons af.
Een telefoontje naar SOVON
vogelonderzoek leerde dat de
bezetting /het aantal broedgevallen overal achteruit
gaat. (zie volgende pagina)
Wat het probleem precies is
weet men niet zeker. Men
denkt aan voedsel.
Het probleem lijkt in de nazomer te ontstaan na het uitvliegen van de jongen.
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Geïnteresseerd? via de onderstaande link is meer te lezen:
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?
utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=usermailing&msg=25564#

Koe in de wei spreeuw blij

Sinds het Jaar van de Spreeuw
(2014) worden de broedprestaties van deze soort door
waarnemers van SOVON gevolgd in nestkasten op het
terrein van de Edese Golf Club
Papendal. Ook in andere gebieden worden spreeuwen in
nestkasten gevolgd.
In Culemborg zijn 20% minder
nesten gevonden dan andere
jaren, in Eastermar Fr is de
bezetting van nestkasten het
slechtst sinds het jaar 2000 en
ook elders in Friesland
(Ulesprong) zijn
er minder broedparen, hoewel
er vroeg in het voorjaar veel
zingende vogels aanwezig waren. Het lijkt
erop dat een deel van de vogels niet aan een nest is begonnen.
Overleving het probleem?
Het eerste levensjaar is een
cruciale periode voor Spreeuwen. De overleving van eerstejaars is in een
halve eeuw afgenomen van
33% naar 12% .De jonge
spreeuwen moeten op
eigen poten leren staan, maar
zijn nog kwetsbaar voor predatoren en
competitie met volwassen
soortgenoten. Zolang de foerageeromstandigheden in de
Nederlandse
graslanden voor uitgevlogen
vogels niet verbeteren, zetten
goede broedseizoenen onvoldoende
zoden aan de dijk.
Bron SOVON nieuws 2019-05-29

