Natuurhistorische Vereniging
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Oprichting verslag 1998
Nestkast werkgroep Het Hexel
(Dit is een over getypt verslag)

p/ a De Nachtegaal 11
7671 WD Vriezenveen.

WERKGROEP VOGELS.
Verslag waarnemingen en broedresultaten nestkastproject "Het
Hexel van de voqelwerkqroep.
De uit de vogelcursus van 1988 ontstane vogel werkgroep heeft dankzij de
familie Rehbock een prachtig werkterrein gevonden op "Het Hexel " in de
volksmond beter bekend als Tilanus z'n bos. Het terrein is ongeveer 20 ha.
groot en is afwisselend beplant met loof en naaldbomen. Aan de zuid-west
kant ligt een open terrein. Vroeger was dit een heideveld maar nu is het
jammer genoeg bijna geheel vergrast. (pijpestrootje)
Door het wisselende karakter van het gebied is de soortenrijkdom vrij groot.
Er werden 42 soorten vogels waargenomen.
Het aantal nestkasten dat al op het terrein aanwezig was bestond
hoofdzakelijk uit mezenkasten. Enkele vliegenvangerkasten, 2 bosuil en 1
steenuil kast en kasten voor de torenvalk.
De nummering, plaatsing en de route plus de afmetingen van enkele kasten
zijn niet optimaal, zodat het in de bedoeling ligt voor het volgend
broedseizoen alle kasten te renoveren en opnieuw te plaatsen.
Ook wordt gedacht om andere kasttypen op te hangen (selectieve kasten) bv.
voor boomkruiper. Op de kleine kasten moeten metalen vliegopeningen
aangebracht worden omdat in het afgelopen seizoen in een aantal kasten is
ingebroken door de specht (waarschijnlijk de grote bonte). Tijdens controles
bleek dat mezenkasten ook "bezet" waren door vliegenvangers bonte en
grauwe en in 2 gevallen door de boomklever. De uilen en 1 valkenkast
werden bewoond door de kauw.
Jammer genoeg werd in een aantal gevallen ook verstoring geconstateerd
door Homo Sapiens, waarschijnlijk een juveniel. Dit was duidelijk te zien aan
nagelaten sporen aan de geopende kasten en aan boomstammetjes,
gebruikt als opstapje. Vooral in de buurt van de woningen binnen het terrein
werd dit geconstateerd.

Opmerking: Het leeuwedeel van de controles is voor rekening genomen door
Herman Rohof en Joop Koops.
Het nestkastproject kwam goed van de grond. De eigenaar gaf alle
medewerking. Het verslag van het eerste jaar (opstarten) van dit project
heeft ieder lid ontvangen.
In het najaar werden alle kasten hersteld en schoongemaakt. Ook werden
een aantal nieuwe kasten voor torenvalk, steenuil, bosuil, etc. opgehangen.
Vanaf 1990 gaat men het project officieel starten.
Een oproep aan particulieren om zich te melden voor het plaatsen van een
kerkuil kast heeft tot nu toe geen resultaat gehad.
Scouting Vriezenveen wil ook starten met een nestkastproject rond het
sportcomplex het Midden te Vriezenveen. Enkele leden geven hierbij de
nodige ondersteuning.

