Werkgroep projecten: zwaluwtil, oeverzwaluwen, bijeneters, patrijzen en de aalstal.
De zwaluwtil bij de kerk in IJhorst heeft ook dit jaar geen bezoek gehad van de vogels, die wij toch
wel eens een keer verwachten. Het is onze bedoeling om in het nieuwe seizoen bij de til een lokroep
via een microfoontje te plaatsen om zo een bezetting te krijgen. Wie weet lukt het. De bijeneter
heeft zich deze zomer niet laten zien in onze regio het Reestdal. Er waren wel enkele dwaalgasten
ergens in Drenthe gezien, maar daar bleef het ook bij. Dus het komende jaar maar hopen op een
warme zomer met hoge temperaturen; dan wordt de kans dat ze hier komen ook groter.
De oeverzwaluwwand bij de A28 is dit jaar wel weer bezocht, al was de opkomst ongeveer even
groot als vorig jaar. Zo om en nabij de 15 broedende paartjes zijn er geteld en er is geen tweede
broed gesignaleerd. In het voorjaar maken wij de gaten weer dicht en maken alles weer in orde met
een man of zes vrijwilligers, evenals vorig jaar, voor het nieuwe broedseizoen. De wand bij Roorda
heeft dit jaar ook niets opgeleverd, ondanks dat we er een geluidsinstallatie met lokroep hadden
geplaatst. Misschien volgend jaar!
Voor de patrijs is er dit jaar bij de Gorterlaan achter het benzinestation weer zaad van wilde planten
gezaaid en het is deze keer goed gelukt. Het bloeide weelderig met veel verschillende soorten wilde
planten waar ook veel zaad aanzat. Er is ook weer een aantal Patrijzen waargenomen in de omgeving
van het zwembad. Ze zijn er dus nog wel. Ik had zelf een handje vol wild zaad bij mij voor het huis aan
de straat gezaaid met als resultaat dat in het najaar op een gegeven moment zo’n tien vinken bij het
zaad aan het foerageren waren, dus goed zaad.
Roelof Talen

