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Excursie hakken en zagen voor de

Grauwe Klauwier

In het begin van de klus werd er gewerkt

in een hoog tempo. Verwilderde, rood

aangelopen gezichten en parelende zweet-

druppels waren daarvan het beste bewijs.

Na de uitstekende lunch, die werd ver-

zorgd door Ans de Vries, (Ha, lekker

snert!) zakte bij de meesten de moed wat

in de schoenen, klompen of laarzen.

Steeds minder snel sneed de zaag door de

vaak nog jonge boompjes. Om een uur of

drie vond Nico het welletjes en werd het

bijltje erbij neergelegd.

Voor het kijken naar vogels hebben we

niet veel tijd gehad, maar er waren men-

sen die nog een paar Appelvinken hebben

meegepikt. Veel andere spannende dingen
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Met slechts vier deelnemers vertrokken we

zaterdag 15 december naar Westerwolde om

vogelwerkgroep De Hop en Staatsbosbeheer te

gaan helpen bij het vrijzetten van een aantal

meidoorns. Berry en Els wilden zich ter plaatse

aansluiten, maar vanwege de gladheid was het

voor hen onverantwoord de reis van Schipborg

naar Sellingen te ondernemen. Boswachter en

bestuurslid van Avifauna Nico de Vries

was op het idee gekomen om een keer per

jaar op een praktische wijze de handen uit

de mouwen te steken en op die manier de

vogels een handje te helpen. Dus nu eens

geen brievenschrijverij of vergaderen,

maar het eerlijke handwerk. Vijftien

mensen gingen enthousiast aan de slag om

de meidoorns in de bosjes achter de melk-

fabriek van Sellingen te ontdoen van

opdringerige eiken, essen en berken.

Door de meidoorns meer licht te geven

hoopt Nico de omstandigheden voor de

Grauwe Klauwier te verbeteren. Zoals

bekend spietst dit kleine rovertje de ge-

vangen insecten op de doornen van derge-

lijke struiken.
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werden er niet gezien, we moesten het doen met

een Aalscholver, Buizerd en een Gaai. Toch was

het een geweldige dag en onbegrijpelijk dat er

niet meer Avifauna-leden belang hadden bij een

partijtje eerste klas eigenhandig gezaagd eiken-

hout voor in de open haard. Willem de Ruiter

kan de komende winter in ieder geval wel voor-

uit. Volgend jaar doen we het gewoon nog een

keer!

Aaldrik Pot


