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Golfbaan: huisjes uoor spreeuwen
Met dè actie'tweede
huis te koop op Golfbaan
Midden-Brabant' worden
zo rond de honderd
spreeuwennestkastjes
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aangeboden aan leden
van golfbaan MiddenBrabant in Esbeek. Meer
dan negentig nestkasten
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waren direct al verkocht
en greenkeepers hebben
er al zo'n vijfenzeventig

I

opgehangen.
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ESBEEK.
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"Voor het baanbe-
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heer is de spreeuw de belangrijkste vogelsôort", vertelt een woordvoerder van

I
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de golfbaan. f'De spreeuw
broedt soms twee keer per
jaar en krijgt vier tot zeven
jongen. Spreeuwen voeden

zich met emelten en

erì-

gerlingen. Emelten (larven

van de langpootmug)

en

engerlingen (larven van de
meikever) knagen onder de
grond aan de graswortels en

ondermijnen zodoende de
kwaliteit van de baan. Deze

Spreeuwen voeden zich met emelten (larven van de langpootmug) en engerlingen (larven van de meikever), die onder de grond
knagen aan de graswortels en zo de kwaliteit van de golfbaan ondermijnen

bodemdieren dienen vooral

als voedsel voor de jonge
spreeuwen in het nest."
"Bijkomend voordeel is dat
sþreeuwen. vroeger in het
jaar broeden dan de kraai
en roek. De spreeuwen zijn
in staat om met hun fijne
snavel de larve uit de eigen

snavel een groter gat en
beschadigen daarmee de

doen."

spreeuwen

gang te trekken. Roeken en
zwatte kraaien daarentegen maken met hun sterke

Dit project sluit aan bij het
op een milieuvriendelijke

baan.. Sgrns worden meters

graszödËn omgewoeld. De
spleeuwen ontdoen de baan
van engerlingen en emelten,
voordat roekén dat kunnen

manier onderhouden. van

greens en fairways. Vorig
jaar in juni werden grote
zwermen spreeuwen op de
golfbaan verwelkomd, die
toen massaal de rozenkevers hebben opgegeten. "We
hopen dat een deel van deze

door vrijwilligers van Landgoed de Utrecht, uit de Thuja Plicata bomen die gerooid
zijn op het landgoed.

gaat naar deze vrijwilligersvereniging. 'de Bonte Spechtèn'. Daarvan schaffen de leden van de vereniging weer

werkmaterieel en kleding
Bonte spechten
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aan voot hun clubje. De rest

onze golfbaan terug zullen
vinden."

De nestkasten zijn zo gemaakt dat ze gemakkelijk
schoongemaakt kunnen
worden. Een gedeelte van

van het geld wordt bij de I
aanleg en aanschaf van de I

De nestkastjes zijn gemaakt

de opbrengst van de kastjes

golfclubmiddenbrobont.nl

de

weg- naar
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IJsvogelwand gelegd.
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