Districtscoördinatoren
broedvogeltellingen
De Spreeuwen
van
de Edese Golf Club

In het Jaar van de Spreeuw volgen we het broedseizoen van de Spreeuwen
die langs de golfbaan van de Edese Golf Club broeden. De golfclub hing een
paar jaar geleden ruim 50 nestkasten op. De broedende Spreeuwen halen
heel veel schadelijke emelten en engerlingen uit de grasmat van de golfbaan,
waardoor die in goede staat blijft. Dit voorjaar waren 31 kasten bezet,
een prima plek om veel broedsels te volgen! Op stap met Frank Majoor en
Jan Schoppers, die alle
nesten controleren en
de jongen ringen.

Alle jonge Spreeuwen
worden gewogen, opgemeten
en voorzien van een ring.
Dit jong is ongeveer 8 dagen oud.
Van 31 kasten worden de legsels
gevolgd. Alle gegevens worden
nauwkeurig bijgehouden
op nestkaarten.

Winnaars
langs de golfbaan
Net als in de rest van Nederland begonnen de
Spreeuwen langs de golfbaan erg vroeg met broeden.
Op 24 april kwamen de eerste eieren al uit. Per nest
legden ze gemiddeld 5,8 eieren en vlogen er 5,2 jongen
uit. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde van
4,3 uitgevlogen jongen is dit een prachtig resultaat.
De meeste jongen vlogen al rond 9 mei uit.

Frank controleert één
van de bezette kasten.
De nestkasten hangen dicht
bij elkaar in de bomen.
De Spreeuwen vinden dat
prima en het maakt de
controle makkelijker.
Gemiddeld vliegen er
5,2 jongen per nestkast uit,
een prima resultaat voor
een paartje Spreeuwen.

Vooral de wat oudere nestkasten
zijn favoriet bij de Spreeuwen.
Het vrouwtje voert hier een
bek vol langpootmuggen aan.

Filmpje
Bekijk het filmpje van
de nestcontrole op
youtube.com/
SovonVogelonderzoek

Helemaal uitzonderlijk: op 23 mei bleek dat de
Spreeuwen massaal aan een tweede leg waren
begonnen. We kunnen nu al concluderen dat de
Spreeuwen de winnaars langs de golfbaan zijn.
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Uitzicht vanuit een Spreeuwenkast:
op slechts enkele meters vliegen
ligt een grasmat vol voedsel.

