De oeverzwaluwen kunnen komen
Op zaterdagmorgen 3 maart hebben leden
van Vogelwerkgroep Losser de betonnen
oeverzwaluwwal in natuurgebied de Oelemars
weer ingericht voor de oeverzwaluwen. Net
even voor de aankomst van de
oeverzwaluwen die begin april vanuit Afrika
terugkomen, wordt de wal met 240
nestopeningen jaarlijks zodanig ingericht, dat
de zwaluwen zich daardoor onweerstaanbaar
aangetrokken voelen om juist op die plek hun
nest te bouwen.
Al vanaf de bouw van de wal in 2003 wisten
de oeverzwaluwen deze unieke
nestgelegenheid te vinden. In dat jaar werden er 121 nesten door de vogels uitgegraven. In
2009 werden hier zelfs 156 bewoonde nesten door de leden van de Vogelwerkgroep geteld.
De kolonie op De Oelemars behoort dan ook tot een van de grootste in geheel Twente.

Na aankomst uit Afrika beginnen de vogels
onmiddellijk een nestgang te graven, die
meer dan een meter diep is. Aan het eind
van de gang wordt een soort holletje
gemaakt, dat dient als kraamkamer voor de
jongen. Een deel van de oeverzwaluwen
gebruikt het nest voor een tweede broedsel,
zodat tot eind augustus het in- en uitvliegen
vanuit de observatiehut kan worden gevolgd.
Omdat de vogels het volgende jaar geen oud
nest accepteren, moet elk jaar de wal weer
in orde worden gebracht. Met een grondboor
worden de oude nestgangen uitgeboord om
nestresten en eventuele parasieten te verwijderen. Daarna wordt met zelfvervaardigd
gereedschap de nestgang volgepropt met vers zand, aangestampt en wordt de voorzijde met
een troffel gladgestreken. Dit is jaarlijks een beste klus, maar met zoveel leden die de
handen uit de mouwen willen steken kan
het werk op één morgen uitgevoerd
worden. Ook werden samen met de
werkgroep landschapsbeheer van IVNLosser tegelijkertijd delen van de oever van
de Oelemars ontdaan van wilgenopslag,
zodat er vrij uitzicht is vanuit de
observatiehut op de wand en vanaf de
Ravenhorsterweg. In totaal hebben 25
personen aan deze werkochtend hun
bijdrage geleverd.
Na afloop van de werkzaamheden hebben
de beide werkgroepen samen een aanval
gedaan op de 16 liter erwtensoep die
Sander Wansing had bereid. De soep ging
schoon op.
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