Vogelbeheer op de Nieuwegeinse GC.
De NGF heeft afgelopen jaar de golfverenigingen
de vraag voorgelegd of zij bereid zijn voor hun club
een extra certificaat te verkrijgen door een
vogelbeheerplan op te stellen en zo mogelijk uit te
voeren. De Nieuwegeinse Golfclub is zoals velen
weten al GEO-gecertificeerd. Op het gebied van
vogelbeheer kan daar dus het Committed to BIrdscertificaat verkregen worden. Mogelijk zal dit
Certificaat Committed to Birds in de toekomst deel
uit gaan maken van het overkoepelende GEOcertificaat.
In Nederland zijn al 6 pilotverenigingen met dit
plan gestart, waarbij in november de eerste
resultaten en bevindingen onderling zijn
uitgewisseld.

In de groep ambassadeursvogels:
Groene Specht, Oeverzwaluw en
Knobbelzwaan.

De Groene Specht, getypeerd als KWETSBAAR,
komt al jaren op onze golfbaan voor en is een
mooie, spectaculaire vogel om te zien. Zaak is om
deze vogel nauwlettend in het oog te houden en zo
mogelijk te zorgen dat deze soort blijft en als het
kan ook vermeerdert. Daarvoor zal het fijn zijn als
we de directe verblijf- en zo mogelijk de
broedlocatie vast kunnen stellen om dat in stand te
houden en eventueel te verbeteren. Dit is ook de
vogel die regelmatig “lachend” te horen is en niet
alleen na een mispeer op hole 1, een vogel met
humor dus.

De Oeverzwaluw behoeft eigenlijk geen nadere
toelichting. Het is een prachtgezicht als ca. 40
broedparen aan de gang gaan met hun gang ( te
graven ) en weken later al die jonge zwaluwen laag
over het water en baan te zien scheren.
Onze taak zal zijn de huisvesting en directe
omgeving zo optimaal mogelijk te (onder)houden.

In dit plan zijn eigenlijk 2 niveaus (groepen) in
vogelbeheer vastgelegd.
De 1ste groep betreft 3 vogelsoorten, ondergebracht
in de zgn. ambassadeursgroep. Deze vogels komen
al jaren als vaste of regelmatige bezoekers op de
Nieuwegeinse voor.
De 2de groep betreft 2 vogelsoorten, welke gewenst
zijn om ze een vaste plek en verblijf op de
Nieuwegeinse te kunnen ( gaan ) bieden.
Vanuit onze werkgroep Duurzaam Golf hebben we
ons als voorlopig doel gesteld de volgende soorten
te benoemen voor beide groepen.

De knobbelzwaan is een mooie en gracieuze
verschijning in onze vijvers en omringende
wateren. Daarbij is een zichtbaar zwanennest iets
waar je als golfer altijd even de tijd voor neemt om
er toch even naar te kijken. Als het nest is
uitgekomen en er een 8-tal jonge zwanen achter
pa en moe zwemmen, krijgt het zelfs een hoger
aaibaarheidsgehalte, maar alleen als pa en moe
niet kijken!! Verder bijkomend voordeel als
vernomen zou de zwaan gans-afschrikkend werken
omdat ze behoorlijk hun territorium verdedigen.

In de groep gewenste vogels: Steenuil,
Torenvalk.
De Steenuil is een vogel die we al jaren proberen
te verleiden om in 1 van de 2 geplaatste
uilenkasten te gaan wonen. Maar de locatie is of
niet aantrekkelijk genoeg of slecht bereikbaar.
Misschien zit er in de wijde omgeving geen steenuil
of is elders een veel betere locatie aanwezig. Ook
de vorig jaar aangebrachte 2de uilenkast leverde bij
de laatste nestkastcontrole geen zichtbaar
uilengebruik op. Binnenkort wordt heroverwogen
of onze plekken wel geschikt zijn en eventueel
verplaats moeten worden.

De Torenvalk wordt regelmatig “biddend” boven
onze baan gezien en ook vaak in een boomtop. Het
kan niet anders dan dat hij al ergens in de buurt
verblijft, dat meer luxe biedt dan onze
torenvalknestkast langs het water achter de
Jagermeisterhut. Om een grotere slagingskans te
creëren om deze prachtige vogel als broedvogel te
mogen bijschrijven, wordt momenteel bekeken
wat een geschiktere plek voor een nieuwe nestkast
kan zijn.
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