Rietherstel Ooijse Graaf
Biotoopherstelplan moet zorgen voor terugkeer van
grote karekiet en roerdomp|december 2009

In december zijn de werkzaamheden
begonnen aan het biotoopherstelplan in de Ooijse Graaf, een initiatief
van Staatsbosbeheer om de rietmoerassen in oude glorie te herstellen.
In deze nieuwsbrief leest u de voortgang van dit meerjarenplan.
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Zevenmetersgat
Men wil in aansluiting op het project de natuurlijke kwaliteit van
het zogenaamde Zevenmetersgat
verbeteren. Deze plas ligt in het
natuurgebied ‘Ooijse Graaf’ op korte
afstand van de te verbeteren rietvegetaties. Door aanpassing van de
oevers kunnen ook hier vitale rietvegetaties onwikkeld worden.
Van het Zevenmetersgat kan gesteld worden dat het een schone
plas is met een licht fluctuerend
waterpeil.
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Vogels als de roerdomp zijn afhankelijk van overjarig riet. Daarin vinden
zij hun voedsel en broed- en rust gelegenheid. Riet moet daarom in voldoende mate aanwezig zijn. De afgelopen jaren is het aantal moerasvogels sterk achteruit gegaan. Boswachter Gerrit van Scherrenburg:
“Als de roerdomp er weer is, dan kunnen we echt spreken van een geslaagd plan.”

De blauwe lijn geeft aan welke oever wordt
verbeterd.
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