Werkgroep Projecten:
De bijeneterwand in het Reestdal is dit jaar weer niet bezocht. Deze mooie vogel
heeft zich nu ook weer niet in onze omgeving laten zien. De oorzaak zal
vermoedelijk toch het weer geweest zijn, want zij houden zoals bekend van hoge
temperaturen. Jammer, maar het is niet anders. We blijven hopen op betere tijden.
Ook de huiszwaluwtil in het Reestdal bij de kerk in IJhorst is dit jaar ook niet
bewoond geweest, terwijl het toch een mooie locatie is.
Bij de oeverzwaluwwand van de fam. Roorda aan de Heerenweg zijn dit jaar ook
geen zwaluwen waargenomen, in tegenstelling tot de wand aan de A28. Deze is
dit jaar wel weer bezocht door de mooie en sierlijke vogels. Vrijdag 22 april hebben
wij met een 5-tal vrijwilligers de nestgaten weer opgevuld en dichtgemaakt voor het
nieuwe seizoen. Wij waren nog net op tijd, want er was al een tweetal zwaluwen
gearriveerd en vlogen voor de wand. Op 6 juni is de wand gecontroleerd en waren er
12 nestgangen gegraven. Bij het 2e broed waren er nog 2 gangen bij gegraven. Het
aantal broedparen is zo’n beetje gelijk aan het vorige jaar. Het aantal jongen is heel
moeilijk te tellen, maar een schatting zal toch plusminus zo’n kleine 40 stuks zijn geweest.
Wij wachten nu maar weer tot zij volgend jaar terugkomen bij de wand aan de A28.
In het voorjaar is met vrijwilligers weer bloemzaad van wilde bloemen gezaaid op drie
locaties, te weten aan de Gorterlaan/A28 achter het benzinestation, op een terrein in
boswachterij Staphorst en een op het terrein van Landgoed Dickninge. Dit jaar groeide het
beter dan het voorgaande jaar. Het bloeide weelderig en leverde veel zaad op uit bloemen
van verschillende soorten onder andere koolzaad, zonnebloem, korenbloem en nog vele
andere voor mij onbekende soorten.
In een winter met veel sneeuw kunnen de zaadeters (patrijs, fazant, etc.) hun kostje
ook hier opscharrelen om zo de winter door te komen, wat toch onze doelstelling is.
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