Oelemars is klaar voor de oeverzwaluwen
Op zaterdagmorgen 12 maart hebben 15 leden van Vogelwerkgroep de jaarlijkse onderhoudsbeurt aan de
oeverzwaluwwand op de Oelemars uitgevoerd. Daarbij werden de 79 nestgangen van vorig jaar met de
grondboor uitgeboord en daarna weer volgepropt met nieuw zand. Als de oeverzwaluwen eind maart en begin
april op de Oelemars aankomen, beginnen ze onmiddellijk met het uitgraven van een nestgang, die tot 140 cm
diep kan zijn. Achterin is een soort nestkamer waar de jongen groot worden. De zwaluwen kunnen hierin soms
twee keer broeden alvorens ze weer naar Afrika terugvliegen. In september verlaten dan de laatste
oeverzwaluwen de Oelemars.
Elk jaar weer herbergt deze oeverzwaluwwand op de Oelemars, die in 2003 geplaatst is in het kader van de
LAGA, weer de grootste oeverzwaluwkolonie van Twente. Het aantal nestgangen schommelt jaarlijks tussen de
72 en 156. Het komen en gaan van de oeverzwaluwen is prachtig te zien vanuit de vogelkijkhut aan de
Grensweg. Vaak komen de oudervogels strootjes verzamelen op de eilandjes voor de hut om er hun nest mee
te bekleden.
Tijdens de werkochtend zijn alle werkzaamheden aan de oeverzwaluwwand afgerond en is er hinderlijke
begroeiing in de aanvliegroutes en de zichtlijnen verwijderd. Daarna zijn we naar de telpost gegaan om de
oprukkende wilgenbegroeiing langs de buizen van de zandzuiger weg te knippen met de takkenschaar. Na
afloop reed de cadi-wagen de telpost om en konden de harde werkers genieten van de erwtensoep die onze
chef de cuisine speciaal voor ons had bereid. Een oude traditie is hiermee dit jaar weer in ere hersteld.
Dit alles gebeurde onder goede weersomstandigheden met weinig wind. Op de telpost werd ondertussen door
Wolfgang doorgeteld en konden meer dan 1600 vogels op www.trektellen.nl worden gezet.
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