Verslag nestkasten Grote Gele Kwikstaart 2017.

Zoals we in het verslag van 2016 al aankondigden, heeft de vogelwerkgroep van IVN
Maasduinen, in 2017 het aantal nestkasten
voor de Grote Gele Kwikstaart met zes
uitgebreid, langs de Rijnbeek te Venlo,
omdat daar geregeld Grote Gele
Kwikstaarten werden waargenomen in
2016. Dit in het kader van een NLdoet
actie. Zie foto nestkast duiker A67.
Het totale aantal nestkasten kwam daarbij
op twintig stuks aan het begin van het
broedseizoen. Met het verdwijnen van het
zogenaamde “casparbruggetje”, de voetgangerverbinding tussen de parkeerplaats van de
Kasteeltuinen en de Barones van Wijmarstraat, is later in het seizoen nestkastnr. 13 ook
verdwenen.
Het aantal waarnemingen van Grote Gele Kwikstaarten in de regio is in 2017 ongeveer gelijk
gebleven aan de voorafgaande jaren (bron Waarneming.nl). Vooral in de buurt van het
“Jaomerdal”/Holtmuhle werden
verschillende keren
baltsende/zingende mannetjes in
het broedseizoen waargenomen.
Enkele keren zelfs een paartje.
Ook op de telpost op de Hamert
bij het Pikmeeuwenven werden
verschillende keren Grote Gele
Kwikstaarten gemeld.
Geen van de twintig nestkasten
had in 2017 de Grote Gele als
bewoner.
In totaal waren acht van de twintig
nestkasten bezet. Nestkast
nummer 1 en 4 langs het
Geldersch Nierskanaal werden
bewoond door Koolmezen en
nummer 3 door een Boomklever.
Langs de Lingsforterbeek hebben
in vier nestkasten Winterkoningen gebroed, namelijk in de nummers 6, 8, 11 en 13.
Bij de nieuwe nestkasten langs de Rijnbeek bleek dat nummer 16 een Roodborst als bewoner
had.
Ook in 2018 willen we dit project voortzetten.
Bij deze willen we natuurlijk de mensen van het Limburgs Landschap bedanken voor het
verlenen van toegang tot hun terreinen.
Tevens dhr. Ton Steegh van het Waterschap Limburg voor het doorgeven van de locaties en
het doel van de nestkasten aan hun medewerkers.
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Martijn Verheijen, Lingsforterweg 39, 5944 BB Arcen.
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