Woordje van de voorzitter
Het is welletjes geweest tijdens de afgelopen 1ste jaarhelft.
We hebben heel wat verschillende activiteiten georganiseerd die gelukkig
door een grote groep geïnteresseerden werden gevolgd. Naast de ‘gewone’
wandelingen hebben de “Vogelcursus”, “De Hoevedag” en de “Aquafin-dag”
eveneens heel wat inzet gevraagd van een groot aantal medewerkers.
Ik wil hen hiervoor dan ook van harte bedanken.
Het was de moeite waard ... veel belangstelling en leuke reacties achteraf.
Dat doet deugd !
Na het drukke voorjaar houden we het tijdens de 2de jaarhelft een beetje
rustiger. Dat zul je wel merken als je de activiteitenkalender doorneemt.
Tijdens de zomer zijn er traditioneel heel wat minder activiteiten, maar
zomer 2008 hebben we een beetje in het kader van de ‘Vlinders” geplaatst
... want het gaat niet echt goed met onze vlinderfauna ...
Zo wordt tijdens het weekend van 2 en 3 augustus 2008 voor de 2de keer
het “Vlindertelweekend” op nationaal niveau georganiseerd. Binnen onze
afdeling tellen er heel wat personen mee ... hoop ik !
In augustus zelf komen de Nachtvlinders aan bod tijdens een nieuwe
‘Nachtvlindercursus’. Meer info hierover vind je verder in “De Korhaan”,
maar ik durf hier al een beetje reclame maken voor dit initiatief. Het is de
moeite om ook deze prachtige dieren van nader bij te leren kennen.
Het najaar staat dan weer in het teken van de ‘Paddenstoelen’. Ook deze
wezens worden in de kijker gezet d.m.v. een cursus. Hierover vind je
eveneens meer info en ook deze cursus wil ik graag aanbevelen.
Aan U uiteraard de keuze.
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Tenslotte wil ik alle leden van Natuurpunt én hun familieleden een
rustbrengende en opbeurende vakantie toe wensen ... ver weg of dicht bij
huis ... het maakt niet uit ... als je maar met volle teugen kunt genieten van
de ons omringende ‘natuur’.
En misschien is er wel tijd om bepaalde planten of dieren op naam te
brengen ... want je bent nooit te ‘oud’ om te leren.
Joris Pinseel

Viervlek

© Mark Gebruers
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't Spijkerbroekje ... wereldwijde bekendheid via
‘Geocaching’ !
Toen ik donderdag 8 mei uitbollend na een fietstocht nog eens langs ons
reservaatje reed, zag ik daar iemand naarstig naar iets zoeken. Omdat ik
toch enige bezorgdheid koester tegenover mijn bijzonder plekje stopte ik en
vroeg ik de persoon wat hij aan het zoeken was.
Hij wist te vertellen dat hij zojuist een kokertje gevonden had dat deel
uitmaakte van een spel ‘Geocaching’ genaamd.
Noch nooit van gehoord, maar ik had het kokertje toevallig een goede
maand geleden al gevonden. Het was bevestigd met een klem tegen de
paal van het info-bord juist boven de grond. In het kokertje zit een papiertje,
waar de vinders hun naam en nog wat gegevens opschrijven.
Wat is ‘Geocaching’ nu? Het is een wereldwijde moderne schattenjacht via
GPS coördinaten. Soms moet je echter eerst enkele raadsels oplossen om
op de uiteindelijke vindplaats te komen. Als je de ‘stash’ uiteindelijk
gevonden hebt, moet je je bezoek loggen op de website en eventueel iets
uit het potje of kistje nemen of iets in ruil terugleggen.
Ze respecteren de privacy van de gebiedjes, zo zullen ze bv het potje nooit
achteraan in 't Spijkerbroekje verstoppen !
Ik stapte terug op mijn fiets, de schattenjager in zijn 4x4-volume wagen met
secretaresse (mevrouw schattenjager).
“Ik heb nog een vraag meneer”,riep hij me achterna, “Die zwart-witte vogel
die zoveel kabaal maakt, hoe heet die” ?
“Een Scholekster, meneer”.
Maar dat is een ander verhaal.

Amfibieën in je vijver? Laat het ons weten!
Vroeg in het voorjaar voelen amfibieën de lente kriebelen.
Watersalamanders, kikkers en padden trekken dan massaal naar hun
voortplantingsplaatsen. Poelen met helder water, een goed ontwikkelde
vegetatie, lekker in het zonnetje: dat zijn vaak echte amfibieënparadijzen.
Jammer genoeg worden heuse amfibieënpoelen knap zeldzaam in
Vlaanderen. Veedrinkpoelen worden niet meer onderhouden en verlanden,
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heel wat weidepoelen werden gedempt, in andere peuzelt (uitgezette) vis de
meeste salamanderlarven op. Het gaat onze inheemse soorten dan ook niet
voor de wind. Zelfs Kleine Watersalamander, ooit de meest algemene
salamandersoort in Vlaanderen, krijgt de laatste jaren rake klappen.
Maar misschien is er hoop. Steeds meer mensen gaan op zoek naar een
beetje natuur in eigen tuin. Een fris bloeiende Gelderse Roos, een
houtstapel als schuilplaats voor Egels en muizen, wat Hazelaars om
spechten en Rode Eekhoorntjes aan te trekken, nestkastjes rond het huis
voor bedrijvige meesjes en, waarom ook niet, een tuinvijvertje. Want water
brengt leven. Libellen vinden al gauw de weg naar je tuinpoel en ook
amfibieën laten meestal niet lang op zich wachten. Zelfs midden in
verstedelijkt gebied duiken Bruine Kikkers en Alpenwatersalamander op!
Heel leuk, zeker voor de kindjes die meestal gefascineerd zijn door zoveel
leven in en om het water.
Net die tuinvijvers zouden op heel wat plaatsen wel eens de redding kunnen
zijn voor onze inheemse amfibieën. Er zijn er immers veel, heel veel
(misschien zelfs meer dan 'echte' poelen in de natuur) en meestal is ook de
waterkwaliteit er zeer goed (vaak met dank aan het zuurstofpompje). Soms
ogen ze wat artificieel met plastic folie, een vissende tuinkabouter,
bergachtige watervalletjes en een klein brugje maar op zich maakt dat niet
zo veel uit. Zolang het tuinvijvertje maar visvrij is (want vis en
watersalamanders gaan echt niet goed samen)!
Hyla, de reptielen en amfibieënwerkgroep van Natuurpunt, is zich bewust
van het belang van tuinvijvers en heeft dan ook een heuse tuinvijveractie op
het getouw gezet. In de folder 'gewriemel zonder piemel' (waarmee wordt
verwezen naar de manier waarop amfibieën zich voortplanten) krijg je heel
wat uitleg over hoe je onze inheemse amfibieën kan herkennen (met fraaie
tekeningen van onze huistekenaar Rudi Willockx). Er worden ook enkele
tips gegeven over hoe je jouw vijvertje en je tuin amfibievriendelijk kan
maken met concrete adviezen om bv. zeker geen salamanders, kikkers of
padden uit te zetten. Laat de natuur z'n gang maar gaan en dan komt alles
wel van zelf, zelfs in verstedelijkt gebied. 't Is soms wat wachten, maar
komen zal het.
Heb je dus zelf een tuinvijvertje en zitten er amfibieën in, surf dan gauw naar
http://www.hylawerkgroep.be/index.php?id=140. Hier kan je de folder
downloaden en op http://www.hylawerkgroep.be/index.php?id=142 kan je al
jouw tuinvijvergegevens op een heel eenvoudige manier online invoeren.
Voor verdere vragen of info kan je ook steeds terecht bij
info@hylawerkgroep.be. We staan voor jou klaar en hopen alvast op een
massale respons!
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Vlinders in de tuin
2008 staat bij Natuurpunt terug in het teken van “Vlinders”.
Dit jaar gaat men verder met een grote telling van “Vlinders in de tuin”.
Je wordt uitgenodigd om in je eigen tuin mee te zoeken naar Dag- en
Nachtvlinders, ze te determineren en te tellen. Uiteraard word je verzocht de
tellingen door te geven. Je kan op 2 manieren meedoen.
Vanaf april startten terug de maandelijkse vlindertellingen. Aan het eind van
de maand geef je je waarnemingen door via de website.
Tijdens het weekend van 2 en 3 augustus 2008 is er een nationaal
vlindertelweekend, waarop iedereen opgeroepen wordt om mee vlinder te
tellen.
Om vlinders te lokken in je tuin moet je tuin uiteraard vlindervriendelijk zijn
ingericht. Op een gladgeschoren gazon of een border vol uitheemse
bloemen heb je weinig kans veel vlinders op te merken. Eén uitheemse
plant echter is wel een zegen voor onze vlinders: de Vlinderstruik of
Buddleja is een dankbare struik. Deze plant groeit zeer makkelijk en bloeit
tijdens de zomer overvloedig (meestal van juli tot augustus, maar door het
verwijderen van uitgebloeide bloemhoofden kun je de bloei rekken tot in
september).
Welke vlinder kun je in je tuin verwachten (en zeker op een Buddleja):
Atalanta, Kleine vos, Dagpauwoog, Distelvlinder, Citroenvlinder,
Landkaartje, Gehakkelde aurelia, Groot koolwitje, Klein koolwitje, Klein
geaderd witje, Bont zandoogje, Oranje zandoogje, Zilverblauwtje en tal van
nachtvlinders.
Meer info vind je op http://www.vlindermee.be
Daar vind je meer info over vlinders, mogelijke beschermingsmaatregelen,
hoe je kunt meewerken, ...
Van het begin van de lente tot laat in de herfst zorgen vlinders voor plezierige en
kleurrijke ontmoetingen in je tuin. Toch zijn heel wat soorten veel minder talrijk dan
vroeger. Vlinders zijn gevoelige organismen die snel reageren op veranderingen. Het
aantal vlinders en vlindersoorten vertelt ons iets over de toestand van de natuur.
Door regelmatig de vlinders in je tuin te tellen, kan ook jij meten hoe het met de
natuur in je omgeving is gesteld. Natuurpunt organiseert een maandelijkse
tuinvlindertelling en een groot vlindertelweekend. Meedoen is eenvoudig: je kan op
deze website elke maand het maximum doorgeven van de waargenomen vlinders in
je tuin. Jouw waarnemingen worden opgeslagen in een persoonlijke fiche waarin je
onmiddellijk kan zien hoe het met de vlinders in je tuin is gesteld. Je kan zelf ook
eenvoudige maatregelen nemen om je tuin vlindervriendelijk in te richten.
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Bivråkens Dag
Vorig jaar eind augustus zijn we met een groepje naar Falsterbo (ZuidZweden) geweest om een weekje te "trekvogelen". We hadden toen het
geluk om daar het jaarlijkse hoogtepunt van ornithologisch Zweden mee te
maken: Bivråkens Dag.
Deze "Honey Buzzard day" of "Wespendievendag" vindt altijd plaats op de
laatste zondag van augustus en werd op alle mogelijke plaatsen via posters
aangekondigd.
Dit evenement op "The Heath" trekt zowat een duizendtal bezoekers aan die
onder begeleiding van een moderator (met geluidsinstallatie !!) de trek
volgen. Verder zijn er ook verschillende optiek- en informatiestandjes
aanwezig.
Zie
volledig
verslag
op
www.noorderkempen.be onder
de rubriek "reizen".
Parallel met deze dag in
Zweden houden we dit jaar ook
een roofvogelteldag op onze
trektelpost op de Kalmthoutse
Heide aan het Muggepiske op
zondag 31 augustus vanaf 10
uur.
Hopelijk hebben we mooi
zonnig weer met veel thermiek
zodat ook wij hier tientallen
Wespendieven hun trek naar
het
zuiden
kunnen
zien
hervatten.
Herman Jacobs
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zaterdag 28 juni

BEHEERSWERK
“Spijkerbroekje”

8.00 u. (12.00 u.)

Parking Spijkerbroekje, Spijker, Essen-Centrum

Jaarlijks onderhoud van het reservaat ... maaien en afvoeren van gras.
Dit onderhoud is nodig om de grasmat in het reservaat te verschralen en
nog meer geschikt te maken voor de verschillende vlindersoorten die we
hier kunnen aantreffen.
Vele handen maken licht werk ... dus ... als je kunt, kom helpen.

Meebrengen: grashark of riek, handschoenen, goed humeur.
• Inlichtingen: Wim De Bock (tel. 03/667.49.19)

zondag 29 juni

NATUUR IN DE BUURT
“Molenbeek”

13.45 u. (16.00 u.)

Parking “Kiekenhoeve”, Moerkantsebaan,
Essen-Heikant

Een fietstocht naar een uniek stukje natuurontwikkeling in de buurt van
Roosendaal in het beekdal van de Molenbeek (zo heet onze Kleine Aa op
Nederlands grondgebied).
We kunnen hier zien hoe men in Nederland waterproblemen aanpakt met
natuurontwikkeling als bijkomend element. Grote delen landbouwgrond
werden
omgevormd
naar
overstromingsgebied
om
mogelijke
wateroverlast op te vangen. De oorspronkelijke waterloop met meanders
werd hersteld, amfibieënpoelen werden aangelegd, moerasbosjes werden
gecreëerd, ... kortom ... het is meer dan de moeite waard om zien.
Beleidsmensen uit Essen en Kalmthout kunnen hier zeker nog ideeën
opdoen om de natuurwaarde in onze eigen gemeentes op te waarderen.

Meebrengen: fiets, verrekijker en aangepaste kledij
Gids: René Peeters
• Inlichtingen: René Peeters (tel.03/297.42.82)
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vrijdag 4 juli

NATUUR IN DE BUURT
“Gierzwaluw-wandeling”

20.30 u. (22.00 u.)

Kerk O.L.Vrouw, Nieuwstraat, Essen-Centrum

De oudervogels verzamelen voedsel voor hun jongen en komen regelmatig
langs de nesten; de jeugd geniet volop van hun vrijheid en amuseert zich in
het luchtruim. Bij mooi weer gieren ze aan hoge snelheid door de straten
van Essen. Een waar spektakel !!
Wij stappen door het Centrum van Essen langs de belangrijkste
nestplaatsen.

Meebrengen: verrekijker en aangepaste kledij
• Inlichtingen en gids: Wim De Bock (tel. 03/667.49.19

zaterdag 27 juli

ZEELAND
“Steltlopers op de slikken”

9.00 u. (18.00 u.)

Parking Heuvelplein, Kapelstraat, Essen-Centrum

Zeeland is ook deze tijd van het jaar ‘the place to be’ om vogels te kijken.
Eind juli begint de Steltloperstrek op volle toeren te draaien en op slikken,
schorren e.a. vochtige plaatsen kunnen we nu heel wat soorten waarnemen.
Vaak zijn de vogels nog te bewonderen in hun zomerkleed.

Meebrengen: laarzen of stapschoenen, verrekijker, picknick, drank
• Inlichtingen en gids: Herman Jacobs (tel. 03/677.35.98)

vrijdag 1 augustus

NATUUR IN DE BUURT
“Cursus ‘Nachtvlinder’ - theorieles 1”

20.00 u. (22.00 u.)

NEC “De Vroente”, Putsesteenweg, 129, Kalmthout

Op voorhand inschrijven om te kunnen deelnemen.
• Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)

zaterdag 2 augustus
zondag 3 augustus

NATUUR IN DE BUURT
“Vlindertelweekend”

9.00 u. (18.00 u.)

In je eigen tuin

Op 4 en 5 augustus 2007 keek heel Vlaanderen naar vlinders tijdens de 1ste
landelijke vlindertelling. Dit jaar wordt er uiteraard opnieuw geteld.
Bekijk goed de folder die je met het volgende ‘Natuur.blad’ ontvangt!
• Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)
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vrijdag 8 augustus

NATUUR IN DE BUURT
“Cursus ‘Nachtvlinder’ - theorieles 2”

20.00 u. (22.00 u.)

NEC “De Vroente”, Putsesteenweg, 129, Kalmthout

Op voorhand inschrijven om te kunnen deelnemen.
• Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)

zaterdag 9 augustus

NATUUR IN DE BUURT
“Cursus ‘Nachtvlinder’ - praktijkles 1”

22.30 u. (1.00 u.)

Hovingen Karrenmuseum, Moerkantsebaan, Essen

Op voorhand inschrijven om te kunnen deelnemen.
• Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)

zaterdag 23 augustus NATUUR IN DE BUURT
“Cursus ‘Nachtvlinder’ - praktijkles 2”
22.30 u. (1.00 u.)

Visput “De Maatjes, Hanne Wiewau,
Kalmthout-Nieuwmoer

Op voorhand inschrijven om te kunnen deelnemen.
• Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)

zondag 24 augustus

NATUURGEBIEDEN
“Lissenven” & “Smidsevijvers” - Fietstocht

13u30 u. (16.00 u.)

Kerk Nieuwmoer, Kalmthout

Fietstocht door de Marijnenvennen in Nieuwmoer en een voorstelling van de
natuurgebieden “Lisseven” en “Smidsevijvers” die onlangs door Natuurpunt
Noorderkempen in beheer zijn genomen.

Meebrengen: fiets & verrekijker
• Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
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zaterdag 30 augustus KALMTHOUTSE HEIDE
“Planteninventarisatie”
9.00 u. (16.30 u).

Parking Station Kalmthout, Kalmthout

Wie zin heeft wat meer te weten te komen over de plantengroei in de
Kalmthoutse Heide kan aansluiten bij de dagtocht van de floristen van de
Plantenwerkrgroep van Lier.
Het wordt zeker een leerrijke dag!

Meebrengen: laarzen of stapschoenen, verrekijker, picknick, drank
• Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)

zondag 31 augustus

KALMTHOUTSE HEIDE
“Bivråkens dag (Honey Buzzard day)”

vanaf 8.00 u.

Trektelpost “Muggenpiske”, Kalmthoutse Heide

Op heel wat plaatsen in Europa en Vlaanderen worden tegelijkertijd
verschillende ‘vogeltrektelposten’ bemand. Iedere groep noteert de
waargenomen soorten en op landelijk niveau worden de gegevens dan
samengebracht en verwerkt. Vandaag hebben we uitzonderlijke aandacht
voor de “Roofvogels” en meer bepaald voor de “Wespendief”.
Voor wie interesse heeft ... een unieke kans om deze trekvogels te leren
kennen.
In de loop van het najaar zijn er nog een aantal trekteldagen gepland.
Als je meer hierover wilt te weten komen, neem contact op met ...
Meebrengen: telescoop/verrekijker, laarzen en aangepaste kledij.
• Inlichtingen: Herman Jacobs (03/677.35.98)

zaterdag 27 septemb. BEHEERSWERK
“Spijkerbroekje”
8.00 u. (12.00 u.)

Parking Spijkerbroekje, Spijker, Essen-Centrum

Jaarlijks onderhoud van het reservaat ... maaien en afvoeren van gras.
Dit onderhoud is nodig om de grasmat in het reservaat te verschralen.
Vele handen maken licht werk ... dus ... als je kunt, kom helpen.

Meebrengen: grashark of riek, handschoenen, goed humeur.
• Inlichtingen: Wim De Bock (tel. 03/667.49.19)
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zaterdag 4 oktober

BEHEERSWERKEN
“Marijnenvennen - deelgebied ‘Lisseven”

8.30 u. (12.00 u.)

Parking Maalderijstraat
Kalmthout-Nieuwmoer

x

Zilverenhoeksesteenweg,

Onderhoud, plaggen, vrijmaken van het ven in deelgebied 'Het Lisseven'.
We spreken we af op de parking van het kruispunt van de Darm Maalderijstraat - Zilverenhoekstwg, waarna we ons dan met car-pooling
verplaatsen naar de Lissevenstraat.

Meebrengen: hark, handschoenen, laarzen.
• Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)

zondag 11 oktober

BELGISCHE KUST
“Najaarstrek - Vogelsobserveren”

6.30 u. (18.00 u.)

NEC “De Vroente, Putsesteenweg, Kalmthout

In het najaar trekken talloze vogels langs onze kust. Een aanrader voor elke
vogelliefhebber!

Meebrengen: telescoop/verrekijker, laarzen en
kledij en niet te vergeten picknick en voldoende drank.
Reisbijdrage: 0,05 euro voor de chauffeurs
Inschrijven verplicht en graag voor 9 oktober

aangepaste

• Inlichtingen en gids: Wouter Vanwesenbeeck (GSM - 0495/629762)

zaterdag 18 oktober

NATUUR IN DE BUURT
“Cursus ‘Paddenstoelen’ - praktijkles 1”

9.30 u. (12.30 u.)

Parking ‘Wildertse Duintjes’ (naast viaduct),
Essen-Wildert

Op voorhand inschrijven om te kunnen deelnemen.
• Inlichtingen: Hedwig Lauriks (tel. 03/666.63.68)

zaterdag 25 oktober

NATUUR IN DE BUURT
“Cursus ‘Paddenstoelen’ - praktijkles 2”

9.30 u. (12.30 u.)

NEC “De Vroente, Putsesteenweg, Kalmthout

Op voorhand inschrijven om te kunnen deelnemen.
• Inlichtingen: Hedwig Lauriks (tel. 03/666.63.68)
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zaterdag 8 november NATUUR IN DE BUURT
“Cursus ‘Paddenstoelen’ - praktijkles 3”
9.30 u. (12.30 u.)

Parking ‘Wildertse Duintjes’ (naast viaduct),
Essen-Wildert

Op voorhand inschrijven om te kunnen deelnemen.
• Inlichtingen: Hedwig Lauriks (tel. 03/666.63.68)

zaterdag 15 november NATUUR IN DE BUURT
“Cursus ‘Paddenstoelen’ - praktijkles 4”
9.30 u. (12.30 u.)

NEC “De Vroente, Putsesteenweg, Kalmthout

Op voorhand inschrijven om te kunnen deelnemen.
Inlichtingen: Hedwig Lauriks (tel. 03/666.63.68)

Inktviszwam
Turfvaartlaan

© Dirk Vilijn
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Steppekiekendief te Brecht-Groot Schietveld
op 9 april 2008
Op 9 april bezocht ik 's avonds het Groot Schietveld in de hoop op het
waarnemen van Beflijster, Smelleken of andere voorjaarstrekkers die hier
geregeld passeren of komen overnachten in deze periode. Nadat ik om
19.30 h het ad. ? Smelleken, dat hier ook de avond voordien pleisterde,
terugvond, kreeg ik om 19.40 plots een ? "kiekendief" in 't vizier. Ik dacht in
eerste instantie o.w.v. de sierlijke vlucht en het "slanke" voorkomen aan een
'vroeg' ad. ? Grauwe Kiekendief. Al snel zag ik echter dat de vogel volledig
lichtblauw en ongetekend was op de bovenvleugels, waardoor Grauwe
Kiekendief kon worden uitgesloten, en dacht ik terug aan een "slank" ad. ?
Blauwe Kiekendief, doch met een "Grauwe Kiekendief-achtige" vlucht.
De vogel verdween geregeld achter de begroeiing om telkens iets verder
weer op te duiken en vloog in een rechte lijn in snelle actieve vlucht richting
ZW.
Pas toen de vogel op 100 m passeerde realiseerde ik me dat het een ad. ?
Steppekiekendief betrof en wel o.w.v. de volgende kenmerken, die mede
door de avondzon goed te zien waren:
•
geen contrast tussen kop en onderlichaam gezien (zoals bij ad. ?
Blauwe Kiekendief); algemeen opvallend licht voorkomen incl. lichte kop
•
geen contrast op de bovenvleugels en de ondervleugels (geen
donkerdere vleugelachterrand op de ondervleugels waargenomen)
waardoor volledig licht voorkomen; bovenvleugels en rug leken me wel iets
donkerder dan de opvallend lichte onderzijde
•
licht stuit is me niet opgevallen (wat toch wel opvalt bij ad. ? Blauwe
Kiekendief) of sprong toch beter gezegd niet uit het oog o.w.v. volledig licht
verenkleed
•
smalle zwarte vleugeltoppen op de bovenvleugels (in tegenstelling
tot duidelijke zwarte grote opvallende vleugeltoppen van ad. ? Blauwe
Kiekendief); toen de vogel passeerde en ik hem schuin langs achter
waarnam, kon ik eventjes duidelijk de vleugeltoppen van de opvallend lichte
ondervleugels waarnemen waarbij opviel dat de zwarte punten een wig
vormden in de vleugeltoppen (vooral dit moment staat op mijn netvlies
gebrand !); het viel me toen onmiddellijk op dat de zwarte wig veel meer
uitgesproken en duidelijker was op de onderzijde van de vleugeltoppen dan
bovenaan de vleugeltoppen !
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Aangezien ik me vlakbij de bosrand aan de zuidkant van de grote open
vlakte van 't Groot Schietveld bevond en de vogel snel doorvloog in de
richting van het bos heb ik hem slechts hooguit 2 minuten kunnen
observeren, doch gelukkig juist lang genoeg om alle voormelde kenmerken
te kunnen waarnemen. Daarna verdween de vogel tussen de begroeiing van
Pijpestrootje en heide met verspreidde dennen en berken achter de bomen
en een kleine begroeide heuvel in de richting van een brede bosweg met
brandgracht.
Ik hoopte dat de vogel de rand van het bos zou volgen en zo terug de open
vlakte zou invliegen (wat op dit late uur zo goed als alle Blauwe en Bruine
Kiekendieven hier doen) doch bij deze vogel was dit spijtig genoeg niet het
geval.
Ik ben nog 20 min. op dezelfde plaats gebleven tot 20.00 h. Aangezien de
vogel laag over de vegetatie vloog en het Pijpestrootje vaak meer dan 1 m
hoog staat was er volgens mij nog een kans dat de vogel mogelijk
ongemerkt was teruggekeerd in de verte over de vlakte om er te gaan jagen
of een slaapplaats te zoeken. Daarom zocht ik daarna nog tot 20.30 h de
ganse vlakte van 't Groot Schietveld af met de auto via de middenweg die
doorheen de ganse vlakte loopt, doch zonder succes. Wel had ik nog een
ad. Kraanvogel die om 20.05 h kwam aangevlogen uit NW-richting en
neerstreek in de vlakte niet ver van de plaats waar ik de Steppekiekendief
waarnam.
Ook tijdens de vorige 2 waarnemingen van Steppekiekendief op 't Groot
Schietveld (17 april 2003 en 9 juli 2005) ging het telkens om een
kortstondige waarneming van een in actieve vlucht laag over de vlakte
trekkend ex.
Dirk Symens

Slangenarend op het Groot Schietveld te Brecht
van 3 t/m 5 mei 2008
Op 3 mei bezocht ik 's avonds het Groot Schietveld in de hoop op het
waarnemen van een Roodpootvalk. Om 20.30 h bemerkte ik in de verte met
het blote oog op ca. 1 km afstand een grote roofvogel op een paal nabij het
Huikven, waarbij ik o.w.v. de grootte in 1ste instantie aan een mogelijke
Visarend dacht. Snel reed ik dichter tot ik ter hoogte van de vogel was
gekomen (ca. 300 m afstand). Met de verrekijker viel opnieuw op dat het
een grote roofvogel betrof. Onmiddellijk viel de grote kop op waardoor mijn
conclusie van "Slangenarend" snel was gemaakt. De vogel zat voor mij in
zij-aanzicht op de paal en draaide geregeld 90° met zijn kop in mijn richting.
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Met telescoop kon ik de volgende kenmerken van de pleisterende vogel
noteren:
•
grote "uilenkop" o.w.v. brede kopbasis
•
bruine kop en borst duidelijk afgescheiden van lichte buik
•
gele ogen
•
"pluizig kapsel" door opstekende kopveren
•
grijze haaksnavel
•
bruine mantel/vleugels
•
lichte buik met roodbruine vlekking/streping
•
korte rechthoekige staart
•
poten: niet op de kleur gelet (vooral gelet op de prachtige kop)
Ik verwittigde onmiddellijk mijn broer Peter, Jef De Ridder en Joris Elst. Joris
verspreidde de waarneming via RBA. Na ca. 5 minuten vloog de
Slangenarend echter op waarbij hij gelukkig in mijn richting vloog. Hij
passeerde slechts 20 m boven mijn hoofd waarna hij laag boven het bos
verdween. Ik bleef nog ca. 30 minuten in de buurt doch de vogel was
blijkbaar gaan overnachten. Die avond was ik dus de enige waarnemer.
Ik noteerde nog de volgende vluchtkenmerken :
•
donkere kop en borst duidelijk contrasterend met lichte onderzijde
en lichte ondervleugels
•
volledig gevlekte/gestreepte buik en ondervleugels (geen
contrasterende polsvlekken)
•
bruine bovenvleugels
•
zware diepe trage vleugelslagen
Op 4 mei ging ik 's morgens op zoek naar de vogel. Onderweg naar 't Groot
Schietveld kreeg ik reeds om 7.00 h telefoon van mijn broer Peter dat hij de
vogel juist had teruggevonden, opnieuw pleisterend op een paal ditmaal
dicht bij de oostelijke bosrand, op ca. 500 m van de pleisterplaats van vorige
avond, en vlakbij de plaats waar ik de vogel de vorige avond boven het bos
had zien verdwijnen.
Vanaf de voor iedereen toegankelijke noordelijke dwarsweg was de vogel
(op een afstand van ca. 600 m) met telescoop perfect waarneembaar en
determineerbaar. Ik bleef dan ook vanaf deze dwarsweg de vogel
observeren opdat hij niet zou verstoord worden zodat ook anderen de kans
kregen om van deze waarneming te genieten. Ik verwittigde onmiddellijk een
aantal plaatselijke vogelkijkers, waarna de waarneming opnieuw via RBA
werd bekendgemaakt.
Tijdens het pleisteren verplaatste de vogel zich enkele malen van de paal
naar de grond en terug. Mogelijk lag hier een prooi want telkens werd hij
hierbij lastig gevallen door een plaatselijke Buizerd, waarbij vooral opviel dat
de Slangenarend een stuk groter was. Wat nu ook opviel was dat de
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scheidingslijn tussen donkere kop en borst en lichte buik in het midden kort
was onderbroken (een mogelijk kenmerk om de vogel individueel te
herkennen). Ook de grote "uilenkop", typisch voor Slangenarend, was weer
goed waarneembaar. De vogel pleisterde tot 10.30 h op dezelfde paal
waarna hij laag wegvloog boven de vlakte om vervolgens in westelijke
richting te verdwijnen. We hoopten dat de vogel zou gaan jagen doch hij
kwam niet meer terug.
's Namiddags en 's avonds werd de vogel niet teruggevonden waardoor we
vermoedden dat het een overnachtende "trekker" betrof.
Het was dan ook een blijde verrassing dat 's anderendaags 5 mei om 15.45
h de vogel opnieuw werd teruggevonden door Peter Symens
(medewaarnemer: Dirk Schietecatte), ditmaal "biddend" boven de vlakte. De
vogel bidde op verschillende hoogten tot slechts 10 m boven de vlakte en
werd tot op 100 m afstand onder ideale omstandigheden waargenomen. De
vogel verplaatste zich al biddend (met hangende poten) in zuidelijke richting
om vervolgens op te schroeven en zeer hoog af te zeilen in zuidelijke
richting. Deze waarneming duurde ca. 30 minuten.
De waarneming van 3 t/m 5 mei 2008 betreft de 7de waarneming voor 't
Groot Schietveld te Brecht en tevens de 1ste mei-waarneming aldaar. De
vorige waarnemingen betreffen:
1994:

26 t/m 28 juni 1 ex. (V. Dupont, G. Bulteel, J. De Ridder, H. Voet,
J. Elst e.a.)
1996: 3 en 4 juni 1 ex. (V. Dupont, J. Elst, D. Symens e.a.)
17 augustus 1 ex. naar ZW (V. Dupont)
1998: 19 t/m 26 juli 1 ex. (V. Dupont, J. De Riidder, J. Elst, D. Symens,
P. Symens e.a.)
1999 : eind juni-begin juli enkele malen eenzelfde ex. :
23 juni naar Z.ZW (V. Dupont),
9 juli naar N (V. Dupont e.a.) en 10 juli naar W (V. Dupont e.a.)
2003: 18 juli t/m 3 augustus 1 ex. (J. De Ridder, J. Elst, L. Wens, D.
Symens, P. Symens, H. Nuytemans, V. Dupont e.a.)
Dirk Symens
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Natuurgebieden 'Lisseven' en 'Smidsevijvers' in
Kalmthout.
Korte situering
Sinds 1 februari 2003 huurt onze vereniging, via Natuurpunt Beheer vzw, 2
natuurgebiedjes van de gemeente Kalmthout voor een symbolische euro.
De gebiedjes zijn het Lisseven (2.2 ha) aan de Lissevenstraat en de
Smidsvijvers (1 ha) aan de Groespolderstraat.
Zij liggen in Nieuwmoer
tussen de Maatjes en het Grenspark en maken deel uit van het groter
gebied 'de Marijnenvennen'. Ze worden als heel belangrijk beschouwd als
schakel en stapsteen tussen het Grenspark en de Maatjes. We zijn nu 5
jaar verder, maar veel beheer is er nog niet gebeurd in de gebiedjes. De
reden is het uitblijven van de goedkeuring van het beheerplan, en dit door
allerlei redenen. Momenteel zitten we wel in de laatste rechte lijn voor de
goedkeuring en is het daarom tijd om de gebiedjes voor te stellen en een
beheervoormiddag in te richten.
Historisch overzicht
De evolutie van een leeg natuurlandschap naar een behoorlijk bevolkt
gebied, waarin van deze natuur al weinig meer natuurlijk was, duurde acht
eeuwen. De eerste dorpskernen werden gevormd vanaf de 4de eeuw na
Christus door de Salische Franken. Onder hun bewind werd later het
hertogdom Brabant opgericht. De bevolking van die kernen leefde
voornamelijk op de hoger gelegen, drogere gronden (donken), alwaar ze
aan veeteelt en landbouw deed. In het beekdal was er moeras, evenals in
de venen ten oosten ervan en in De Wildert aan de westkant. Wat verder
van deze gronden lagen uitgestrekte heide- en veengebieden.
In 1146 werd door de leenheer van Brabant de helft van Calmetholt
(Kalmthout) aan de nieuwe abdij van Tongerlo geschonken, elf jaar later
gevolgd door de andere helft. De paters van de abdij van Tongerlo
begonnen onmiddellijk met het oprichten van boerderijen, het droogleggen
van moerassen en het in cultuur brengen van woeste gronden, bossen en
heidevelden. De gronden van Tongerlo, vooral oude cultuurgronden, lagen
gegroepeerd in een smalle strook langs de beek in Essen en Kalmthout.
Later zou de hertog van Brabant verklaren dat ook heel de wildernis aan
weerszijden van dit deel van het beekdal bezit van Tongerlo was.
In die wildernis liet de abdij vanaf de jaren 1300 te Achterbroek actief
gronden ontginnen voor de landbouw, en vanaf 1360 ook voor de
turfwinning. Sinds 1270 was immers een grootscheepse turfgraverij op gang
gekomen in de regio. De turfgebieden werden via een stelsel van turfvaarten
verbonden met de haven van Roosendaal, van waaruit de turf geëxporteerd
werd. De verschillende ontwikkelingen maakten Roosendaal tot een
De Korhaan nr. 3 / juli 2008

Pagina 17

economisch aantrekkelijke plaats en een regionaal centrum voor de
turfhandel. Het dorp Nieuwmoer was eveneens ontstaan door de
turfwinning. In 1449 werd ten oosten van de Wildertse Beek de turfvaart
naar Nieuwmoer aangelegd. De commerciële turfgraverij in de buurt van het
visgebied liep tegen 1750 op zijn einde en het onderhoud van turfvaarten
die, ook voor een regelmatige afvloeiing van het water zorgden, werden
verwaarloosd.
De turfgraverij had zijn impact op het landschap. In sommige gevallen
hadden de turfgravers alleen het veen gekocht, zonder de ondergrond. Die
verlieten na de ontginning van het veen het terrein en lieten ze het geheel
verwoest en verwilderd achter. Zo'n gebied staat op de Ferrariskaarten
veelal als een natte heide met veel vennen en vaartresten aangegeven. In
andere gevallen had men het gebied echter mét de ondergrond gekocht.
Dan hadden de exploitanten wel belang bij een nuttig gebruik van de
vrijgelegde zandbodem: ze gingen over op de ontginning voor agrarisch
gebruik. Dat gebeurde in het grote veengebied ten oosten van Roosendaal.
Dit resulteerde in een merkwaardig landschap, waarvan door de latere
ruilverkaveling helaas weinig overbleef. De omgeving van de
Marijnenvennen zag er toen uit als een afwisselend zandlandschap, met
uitgestrekte agrarische zones en daartussen stroken heide.
De aanleg van de spoorweg Antwerpen-Roosendaal rond 1860 tenslotte
was de aanzet tot de uitbreiding van het woongebied in de omgeving.
Relicten van de heide-, moeras- en hooilandvegetaties zijn grotendeels
teruggedrongen tot houtkanten, bermen, slootkanten en kleine depressies.
De percelen van beide bosgebiedjes Lisseven en Smidsevijvers heeft de
gemeente verkregen in het kader van de ruilverkaveling op 6 maart 1992.
Ze werden bebost waarbij een plantafstand van twee meter in acht werd
genomen. Het bosgoed voor deze aanplanting was afkomstig van de
toenmalige afdeling Bos en Groen.
Actuele en potentiële vegetatie
De bospercelen bestaan hoofdzakelijk uit jonge aanplanten. De bomen
werden aangeplant tijdens de ruilverkaveling van 1992. De aanplantingen
van het Lisseven en de Smidesevijvers verschillen onderling.
Lisseven
Het Lisseven wordt gedomineerd door een monotone aanplant van
Zomereik, Gewone es, Sleedoorn en Moeraseik. Deze soorten zijn in
plantverband verdeeld over het terrein aanwezig. De bomen en struiken
staan zeer dicht bij elkaar zodat er weinig of geen noemenswaardige
onderbegroeiing aanwezig is.
De perceelsrand is afgezoomd met voornamelijk zwarte els, waaronder een
aantal oude, terug uitgelopen knotelzen. Midden in deze aanplant bevinden
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zich eveneens enkele rijen vroeger geknotte elzen, die waarschijnlijk de
vroegere perceelsafbakening vormden.
In het verlengde van de aanplant ligt een strook grond van ongeveer 10 m
breed en 300 m lang in oost-westelijke richting en haaks hierop een strook
van ongeveer 5 m breed en ongeveer 230 m lang in noord-oostelijke
richting. Deze stroken grenzen aan weilanden en een akker en zijn
behoudens een zandweg die naar de weilanden leidt, struwelen van
hoofdzakelijk Swarte els, Schietwilg, Gewone vlier, Wilde lijsterbes,
Zomereik, bramen en Rietgras. Vermeldenswaard is dat hier ook exemplaar
van de zeldzame Koningsvaren groeit. De zandweg is grotendeels
afgeboord met hoogstammige Zwarte elzen.
Smidsevijvers
Het bosgebiedje Smidsevijvers bestaat hoofdzakelijk uit drie strakke
aanplanten van loofbomen. De aanplanten worden van elkaar gescheiden
door grachten.
Het eerste deel van de Smidsevijvers bestaat uit een monotone aanplant
van Gewone es met Gewone vlier als onderbegroeiing. Een tweede stuk,
afgezoomd door twee rijen oude knotbomen van Zwarte els, bestaat
enerzijds uit een aanplant van dicht opéénstaande Zomereik zonder
onderbegroeiing en anderzijds uit een gelijkjarig bosje van opgeschoten wilg
met Grote brandnetel en bramen als onderbegroeiing. Het derde deel is
beplant met Zomereik en Zwarte els. De bomen staan er verspreid. Braam
en Grote brandnetel bepalen de kruidlaag.
Houtkanten
Tussen het deelgebied Lisseven en de rijweg Darm ligt een waardevolle,
gemengde houtkant bestaande uit hoogstammige Zwarte els, naast andere
bomen/struiken zoals Zomereik, Beuk, Wilde lijsterbes en Gewone vlier.
Hier en daar treffen we bramen aan in de houtkant.
Water- en oevervegetaties
De water- en oevervegetaties van de greppels in de Marijnenvennen zijn
beperkt. We vinden er hoofdzakelijk Gele waterkers, Moeraswalstro,
Wolfspoot en Grote wederik in kleine aantallen.
De meest waardevolle water- en oevervegetaties vinden we zonder twijfel in
het deelgebied Lisseven, waar een oud ven gesitueerd is van ongeveer 50
op 25 meter. De eerder beschreven loofboomaanplantingen bevinden zich
op drie tot zes meter van de venoevers. Dichtbij de oevers is er spontane
opslag van Zwarte els, Gewone vlier, Amerikaanse vogelkers, wilgen.
Sommige struiken hangen zelfs over het ven.
Langs de vier zijden groeien er kleine populaties van Moerashertshooi.
Moerashertshooi vormt een indicatorsoort voor het Lisseven en de
Oeverkruid-klasse. De plantensoort is verbonden aan voedselarme tot matig
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voedselrijke wateren die weinig of geen bicarbonaat bevatten, dus zeer
zacht zijn, maar niet te zuur. Voedselarme tot matig voedselrijke wateren
zijn slechts zwak gebufferd en komen voornamelijk voor in zandgebieden.
Het betreft hier de enige gekende groeiplaats in de regio Noorderkempen.
De gemeenschappen van de Oeverkruid-klasse zijn pioniersgemeenschappen. Zonder menselijk ingrijpen verdwijnen ze na kortere of
langere tijd. De mogelijkheden voor het ontstaan van nieuwe groeiplaatsen
langs natuurlijke weg zijn eerder gering. Dit betekent dat het behoud
afhankelijk is van beheersmaatregelen, waardoor de successie wordt
teruggezet, zoals afplaggen, baggeren en uitgraven.
Langs de zuidelijke zijde van het ven staan enkele groepjes Goudzuring.
Verder groeien er nog Egelboterbloem, Moerasrolklaver, Grote wederik,
Gewone brem, Veldrus, Wolfspoot, Waterpeper. Pitrus is voornamelijk langs
de noord- en westkant sterk overheersend. Waterplanten in het ven bestaan
uit drijvend fonteinkruid en een sterrenkroossoort.
Fauna
Zoogdieren
In de omgeving van de Marijnenvennen zijn geen specifieke
soortinventarisaties gebeurd naar zoogdieren toe. Wel werden een heel
aantal sporadische waarnemingen in de onmiddellijke omgeving (max. 2
km) gedaan, die een beeld geven van de meest voorkomende zoogdieren.
Het gaat hier om algemene soorten (Wild konijn, Haas, Egel, Ree, Bunzing)
die momenteel niet bedreigd zijn. Wel dient vermeld te worden dat een groot
aantal van de waargenomen dieren aangetroffen werden als
verkeersslachtoffer, voornamelijk op enerzijds de N117 (Roosendaalsebaan) en anderzijds op de N133 (Wuustwezelsteenweg). Hoewel deze
banen niet steeds een onoverkomelijke hindernis vormen, eisen zij toch een
zekere tol bij de grotere zoogdieren die er in regel een ruimer territorium op
na houden.
Broedvogels
Sinds 2008 worden de broedvogels systematisch geïnventariseerd. Het
betreft hier voornamelijk vogelsoorten van jong bos en bosaanplanten.
Binnen een ruimer landschappelijk kader hebben de Marijnenvennen ook
een belangrijke waarde voor roofvogels als Buizerd, Sperwer en Torenvalk.
Amfibieën
Het ven in het Lisseven is zeer interessant voor amfibiesoorten. Volgende
soorten werden reeds waargenomen tijdens inventarisaties in 2008:
Gewone pad, Bruine kikker, Groene kikker en Alpenwatersalamander.
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Dagvlinders
Niet verwonderlijk, zijn de voorkomende dagvlinders in de deelgebieden
(vrij) algemene en ruigteminnende soorten. De meeste waargenomen
soorten zijn goede vliegers en gebruiken de Marijnenvennen hoofdzakelijk
om voedsel te zoeken: Bont zandoogje, Boomblauwtje, Dagpauwoog en
Bruin zandoogje. Voornamelijk de bosranden en de open plek rond het ven
zijn bij de dagvlinders gegeerd. De natte weiden, met talrijke
Pinksterbloemen in het voorjaar, die grenzen aan het Lisseven zijn
belangrijk voor Oranjetipje en tijdens de zomer voor het Oranje Zandoogje.
Andere ongewervelden
Wat andere ongewervelden betreft, is voornamelijk het water van het
Lisseven van belang als voortplantings- en foerageergebied voor
libelachtigen. De libellenfauna werd nog niet systematisch onderzocht.
Tijdens de inventarisatie van 2005 in kader van het beheerplan van
Natuurpunt werden Blauwe breedscheenjuffer, Vuurjuffer, Lantaarntje,
Gewone pantserjuffer en Grote keizerlibel vrij talrijk aangetroffen. Tevens is
het een ideaal jachtterrein voor bijvoorbeeld Platbuik, Steenrode en
Bloedrode heidelibel.
In het voorjaar 2008 werden reeds volgende soorten waargenomen :
Lantaarntje, Azuurwaterjuffer, Vuurjuffer en Viervlek.
Verdere inventarisaties zijn hier nog nodig.
Beheerdoelstellingen met betrekking tot de ecologische functie
In de MarijneNvennen worden door Natuurpunt volgende vegetatietypen
naar voor geschoven ter ontwikkeling:
•
water- en oevervegetaties van mesotrofe vennen: de aanwezige
venvegetaties in het deelgebied Lisseven dient maximaal behouden
te worden. Moerashertshooi moet maximaal kansen krijgen om uit te
breiden langsheen de venoevers. Andere belangrijke soorten zijn
Goudzuring, Egelboterbloem, Moerasrolklaver, Grote wederik en
Drijvend fonteinkruid;
•
structuurrijk loofhoutbos: de aanplanten dienen te evolueren naar
een ongelijkvormige, structuurrijke loofhoutbosjes met een mooi
ontwikkelde boom- en struiklaag;
•
mantel- en zoomvegetaties: langsheen de randen van het Lisseven
en de Smidsevijvers dienen de loofhoutbosjes afboorden door
soortenrijke zoomvegetaties. Deze vegetatie is niet alleen floristisch
en faunistisch interessant, het vormt eveneens een buffer voor het
bos tegen negatieve invloeden van buitenaf.
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De aandachtspunten hierbij zijn:
•
de scherpe overgangen van de bosrand naar het aangrenzende
weiland afzwakken door middel van bosrandbeheer en
ruigteontwikkeling;
•
het verwijderen van exoten ten voordele van de inheemse flora;
•
het soortgericht beheer in het Lisseven in directe omgeving van het
eigenlijke ven (oevervegetatie) en aan de perceelsranden
(knotbomen);
•
natuurlijke verjonging van inheemse boom- en struiksoorten wordt
nagestreefd in de onderbegroeiing; dit deels door dunningen uit te
voeren;
•
de aanwezigheid van minstens 4% dood hout van totale
houtvolume.
Noot i.v.m. beheer
Het bosbeheerplan is dus door allerlei omstandigheden nog niet
goedgekeurd, en daarom is er sindsdien bitter weinig gebeurd van
beheerswerken in de gebiedjes. De beheersdoelstellingen in dit artikel
werden door onze vereniging naar voor geschoven, maar moeten met alle
betrokken partijen nog besproken worden en ook goedgekeurd worden.
Totdat dit niet gebeurd is kunnen we het (volledige) beheerplan nog niet
uitvoeren. Wel kunnen we reeds beginnen met de prioritaire beheerswerken
rond het ven, zoals het kleinschalig plaggen van een stuk van de venoevers,
baggeren van het ven van rottende bladeren, uittrekken van opschiet van
Amerikaanse Vogelkers, opschiet van bomen verwijderen rond het ven,
knotten... Kortom, reeds werk genoeg voor een paar beheersvoormiddagen.
Daarom wil ik ook reclame maken voor onze eerste beheersvoormiddag.
Alle hulp is welkom, al is het maar voor 1 uurtje.
zaterdag 4 oktober

BEHEERSWERKEN
“Marijnenvennen - deelgebied ‘Lisseven”

8.30 u. (12.00 u.)

Parking Maalderijstraat
Kalmthout-Nieuwmoer

x

Zilverenhoeksesteenweg,

Op 24 augustus kun je het gebied ook verkennen tijdens een fietstocht door
de Marijnenvennen. De gebiedjes worden voorgesteld en er wordt uitleg
gegeven i.v.m. het beoogde beheer.
zondag 24 augustus

NATUURGEBIEDEN
“Lissenven” & “Smidsevijvers” - Fietstocht

13u30 u. (16.00 u.)

Kerk Nieuwmoer, Kalmthout

Igor Vandamme
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Klimaatverandering schudt vogelbestand door
elkaar
De graspieper, de Watersnip en se Spotvogel dreigen te verdwijnen uit
Vlaanderen. Door de klimaatverandering zullen zij hier aan het eind van de
eeuw geen geschikt broedgebied meer vinden.
Dat blijkt uit de klimaatatlas die Birdlife International publiceerde
De atlas, die Birdlife samen met wetenschappers van de Britse
universiteiten van Durham en Cambridge samenstelde beschrijft de
mogelijke impact van een klimaatopwarming van 3°C op de verspreiding van
vogelsoorten aan het einde van deze eeuw. Dat is een gemiddeld scenario
dat nier meer te ontlopen lijkt.
Vlaanderen evolueert naar een submediterraan klimaat zoals nu
bijvoorbeeld in de Provence. Dat kenmerkt zich door zachte winters en een
door droogte onderbroken groeiseizoen in een warme zomer. Om te kunnen
overleven zullen veel vogelsoorten hun verspreidingsgebied gemiddeld zo’
500 km noordwaarts moeten verschuiven, mee met de zich verplaatsende
klimaatzones. Ongeveer een derde van de huidige broedvogelsoorten zal
aan het eind van de 21ste eeuw niet meer in Vlaanderen kunnen
voorkomen.
“De veranderingen worden dramatisch”, zegt bioloog Marc Herremans van
Natuurpunt. “Dit is niet zomaar science-fiction die aan het eind van de eeuw
zal plaatsvinden. We zien de gevolgen nu al.” Zo gaat de Graspieper al
sterk in aantal achteruit. Volgens Natuurpunt is onmiddellijke actie
noodzakelijk, te beginnen met de vermindering van de CO²-uitstoot en een
betere bescherming van de natuurgebieden.
Voor andere soorten die nu in Zuid-Europa voorkomen, wordt het hier wel
geschikt om te leven. We geven een kort overzicht van broedvogels die uit
Vlaanderen zullen verdwijnen en soorten die zich hier door de
klimaatverandering zullen komen vestigen.
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1. Soorten die uit Vlaanderen dreigen te verdwijnen.
Watersnip
Een vogelsoort die voorkomt in natuurlijk nat grasland en moerasgebieden
met lage begroeiing. Nam recentelijk snel in aantal af en broedt nu nog
amper in enkele natuurgebieden in Vlaanderen. Ook veel andere
weidevogels, die bovendien al zwaar onder druk staan door de intensivering
van de landbouw, krijgen het extra moeilijk. Vorige eeuw verdween de
Kemphaan al als broedvogel.
Graspieper
Kleine zangvogel die op de grond leeft in vochtig open grasrijk terrein. Nam
in Vlaanderen in 30 jaar tijd met 75% af en kwam onlangs op de lijst van de
bedreigde soorten.
Houdt vooral nog stand in vochtige heide en polders. Zal ook in de toekomst
nog te vinden zijn in de vochtigste zones van Europa, die dan beperkt zullen
zijn tot Groot-Brittannië, IJsland en Scandinavië.
Spotvogel
Eén van de beste zangvogels. Heeft een voorkeur voor dicht struikgewas.
Vlaanderen ligt nu aan de Zuidwestgrens van de verspreiding. Het aantal
nam recentelijk met meer dan de helft af. De verspreiding zou helemaal
naar Scandinavië en enkele Midden-Europese berggebieden verschuiven.
Fitis
Klein, geelgroen zangvogeltje dat graag de bosranden met jonge
boomopslag en struikgewas opzoekt. Broedt nu nog talrijk op de drogere
zandgronden in de Kempen, maar nam recentelijke sterk af in het zuiden
van Vlaanderen. Vlaanderen komt aan de grens van de verspreiding te
liggen en het wordt onzeker of de soort zich al weten te handhaven.
Matkop
mees die vroeger talrijk voorkwam in allerlei soorten bossen. Intussen op
veel plaatsen verdwenen. Is nu vooral nog te vinden in beekvalleien met
veel dood hout. De aantallen in Vlaanderen namen in 30 jaar af met 70%.
De grens van de verspreiding loopt nu door het zuiden van Frankrijk en
komt aan het eind van de 21ste eeuw ten noorden en ten oosten van
Vlaanderen te liggen.
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2. Soorten die zich in Vlaanderen kunnen vestigen
Griel
Trekvogel van droge open steppengebieden die in Afrika overwintert. Broedt
in Zuid-Europa, tot in Noord-Frankrijk en Zuid-Engeland. Broedde vroeger
nog in onze duinen. Houdt echter van rust en vond die daar niet meer. Door
warmere, drogere zomer komt Vlaanderen in de gunstige zone te liggen
voor deze soort, die trouwens recentelijk opnieuw wordt waargenomen.
Cetti’s zanger
Onopvallend maar luidruchtig zangvogeltje dat leeft in dicht struikgewas,
vaak bij moerasgebieden. Komt voor in Zuid-Europa, tot net over de grens in
Noord-Frankrijk. In de jaren ‘70 vestigden zich meerdere 10-tallen paartjes
in Vlaanderen. Die verdwenen door de strenge winter van 1978-1979.
Recentelijk weer gevestigd op meerdere plaatsen.
Slangenarend
Kleinere arend die overwintert in Afrika en nu in Zuid-Europa broedt,
noordwaarts tot Midden-Frankrijk. In de toekomst zal in Vlaanderen een
voldoende gunstig klimaat voorkomen. Voedt zich echter met slangen en
grote hagedissen en die komen bijna niet meer (of nog niet opnieuw) voor in
Vlaanderen.
Rode patrijs
Komt voor in Zuidwest-Europa tot Noord-Frankrijk en Engeland. Verkiest
drogere graslanden, maar komt ook voor in landbouwgebieden. Vlaanderen
komt in de gunstige klimaatzone te liggen, maar het is niet zeker dat de
Rode patrijs er habitat zal kunnen vinden.
Met dank overgenomen uit “De Morgen” van vrijdag 18 januari 2008
Tekst aangebracht door Marc Van Heuckelom

Koekoek met uitsterven bedreigd
De toekomst van de koekoek staat op het spel. Door de opwarming van de
Aarde keren andere trekvogelsoorten vroeger terug naar Europa. De
koekoek doet dat niet en vindt daardoor steeds moeilijker een andere vogel
die zijn kroost op de wereld wil zetten.
"Koekoeken behoren tot een van de weinige vogelsoorten die aan
broedparasitisme doen", vertelt Frederik Thoelen van het NatuurhulpDe Korhaan nr. 3 / juli 2008
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centrum in Opglabbeek. "Dat wil zeggen dat zij graag vrijgesteld zijn van
hun plichten als ouder. Als zij terugkeren van hun winterverblijf, zoeken zij
een nest op van een andere vogelsoort. Daar leggen zij dan hun eieren om
die te laten uitbroeden door een ander. Zo spreken de koekoeken een
tiental verschillende nesten aan. "
Luie broedgedrag
Dat luie broedgedrag lijkt zich nu te gaan wreken op de beestjes. Door de
opwarming van de aarde keren steeds meer trekvogels vroeger terug uit
Afrika. De koekoeken blijven daarentegen tot begin april vertoeven in de
warmere oorden. Het gevolg is dat bij hun thuiskomst de meeste trekvogels
al aan het broeden zijn. Het is dan heel moelijk om nog snel een eitje onder
zo een vogel in te schuiven.
Kunnen we iets doen om de koekoek te beschermen?
Thoelen: "Niet echt. Het is zinloos om wilde dieren op te gaan sluiten in
dierentuinen. Het enige wat we kunnen doen om de koekoek te redden, is
minder schadelijke stoffen uitstoten.
Met dank overgenomen van de Gazet van Antwerpen van 10 april 2008
Aangebracht door Igor Vandamme

Tienduizenden zwaluwen sterven op terugweg
naar Europa
Johannesburg - Tienduizenden zwaluwen zijn kort voor hun terugkeer naar
Europa omgekomen door een onverwachte temperatuurdaling in ZuidAfrika.
Een koudefront, dat drie weken geleden van Angola over Namibië en
Botswana naar Zuid-Afrika stroomde, deed de temperatuur dalen van
gemiddeld 21°C tot, op sommige plaatsen, 9°C.
'De vogels konden moeilijk voedsel vinden omdat het te nat en regenachtig
voor hen was', zegt de organisatie Birdlife. Hun lichaamstemperatuur en
bloedsuikerspiegel daalden enorm. 'Ze vielen met duizenden op de grond
en stierven', aldus de organisatie. De bevolking dacht eerst aan een
massale vergiftiging. De zwaluwen die overleefden, zijn op 28 maart
begonnen aan hun terugkeer naar Europa.
Volgens Birdlife komt een dergelijke massale sterfte bij trekvogels de
jongste jaren steeds meer voor. Ook andere soorten worden getroffen.
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Volgens Birdlife zou dat te maken hebben met de klimaatswijzigingen.
'Februari stond vroeger in Zuid-Afrika bekend als een vochtige en maart
eerder als een droge maand. Dat is nu veranderd', aldus vogelexperts van
de organisatie. Bij de vogels die het leven lieten, waren vooral
boerenzwaluwen (Hirundo rustica).
Met dank overgenomen van het Nieuwsblad van 09 april 2008
Aangebracht door Igor Vandamme

Weinig vlinders ondanks mooie weer
Ondanks het zomerse weer van de jongste weken zijn nog maar weinig
vlinders in België gezien.
‘Het weer is gunstig voor volwassen vlinders, maar toch zien we ze mar
weinig’, zegt Hans Van Dyck, voorzitter van de Vlaamse Vlinderwerkgroep.
De
afname
is
niet
nieuw.
‘Er zijn dertig% minder vlinders minder dan 15 jaar geleden’, zegt Van Dyck.
Volgens hem zijn er meerdere oorzaken. Eén is de blijven afname van het
aantal bloemen.
‘Het landsschap in België biedt steeds minder nectar voor vlinders’.
Det dalende aantal vlidners zou ook te maken kunnen hebben met de
slechts zomer van vorig jaar.
Met dank overgenomen uit De Standaard van 22 mei 2008
Aangebracht door Jana Suykerbuyk

Dramatisch weinig vlinders!
Waar zijn onze vlinders gebleven? Vanuit alle hoeken van het land melden
mensen hoe weinig vlinders er dit jaar te zien zijn. Hoewel de Oranjetipjes
het nog goed leken te doen, vliegen andere vlindersoorten in bijzonder lage
aantallen. Zelfs de normaal gezien talrijke koolwitjes lijken zo goed als
afwezig. Dit is heel onrustwekkend. Vooraleer conclusies te trekken, willen
we de gegevens van de tuinvlindertelling van de laatste maanden eens
grondig bekijken en vergelijken met vorig jaar. Een warme oproep dus om
ook jouw tuingegevens opnieuw in te vullen! Ook als je helemaal geen
vlinders waarnam in de tuin, mag je dit melden. Vul dan gewoon een 0 in bij
minstens 1 soort in je persoonlijke fiche.
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Je persoonlijke fiche kun je aanmaken op http://www.vlindermee.be/ en dan
doorklikken naar ‘Vlinder mee’. Volg de instructies.
Tuintip
Niet alle bloemen bevatten nectar voor vlinders. Sommige bloeiende planten
trekken duidelijk meer vlinders aan dan andere. Hou daar rekening mee bij
het aanplanten van je tuin. En probeer ervoor te zorgen dat er ook in het
voorjaar en het najaar bloeiende bloemen aanwezig zijn. over nectarrijke
bloemen vind je in de nieuwe Vlinder mee brochure die binnenkort bij
Natuur.blad zit of op www.vlindermee.be/tuintips.aspx

Dagvlinders van de zomer.
We eindigden het overzicht van de gewone soorten dagvlinders op
Horendonk van 1993 tot 2007 vorige keer met het groot dikkopje als laatste
van drie/vier soorten waarvan de rupsen zich nog in het voorjaar bijvreten.
Hier volgen de soorten die het jaar compleet maken.
vroegte
index

periode

Groot dikkopje
Bruin zandoogje
Icarusblauw tje
Zw artsprietdikkopje
Oranje zandoogje
Geelsprietdikkopje

1,50
2,30
3,20
3,50
4,40
5,50

24/5 - 20/6
3/6 - 3/7
20/5 - 24/6
20/6 - 14/7
21/6 - 21/7
10/7 - 3/8

Heivlinder

6,00

17/7 - 18/8

Heideblauw tje

6,50

26/6 - 25/9

soort

niet gezien in

2007

1993 2005 1993 2004 1993 1999 2007

1994 2006 1994 2005 1994 2000 -

2002 - 2003 2007
2002 - 2003 2006 - 2007
1996 - 1997 2004 - 2006 -

De vroegteindex geeft aan in welke volgorde deze soorten gemiddeld eerst
verschenen. Het is de som van de volgorde van elk jaar waarin de soort
gezien werd, gedeeld door het aantal jaren. Jaren waarin de soort niet
gezien werd werden daarbij niet meegerekend. Moesten vlinders zich
ordelijk gedragen dan zou hier dus een lijstje van 1 tot 8 prijken. Het Groot
dikkopje verscheen in 7 jaren als eerste van de rij, in 8 jaren als tweede.
Vandaar index 1,5.
De soorten uit de tabel overwinteren als rups die bij zacht weer de winter
door eet (Heivlinder, Bruin zandoogje) of in het voorjaar weer aan het eten
gaat (Oranje zandoogje). De rupsen van het Groot dikkopje overwinteren in
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een soort gesponnen koker, die van het Geelsprietdikkopje eet ook vanuit
een gesponnen hut, die van het Zwartsprietdikkopje en het Heideblauwtje
overwinteren als rups binnen de eischaal.
De kolom periode geeft de uiterste data waarop de vlindersoort voor het
eerst gezien werd in elk der 15 jaren. Die eerste data kunnen afhankelijk
van het jaar ruwweg een maand uit elkaar liggen. In het geval van
driemaanden spreiding zoals bij het Heideblauwtje werd allicht in sommige
jaren de eerste generatie gemist.
Van ´gewone´ soorten verwacht men dat ze elk jaar te zien zijn.
In dit lijstje is dit voor de laatste drie soorten niet het geval. Wat de
Heivlinder en het Geelsprietdikkopje betreft zien de laatste vijf jaar er
beroerd. En niet alleen in het besproken gebied.
Bij het Heideblauwtje gaat het eer over structurele onregelmatigheid, hoop
ik. Dit vlindertje vertoont ook op geschikter terrein, neem de hei van het
Grenspark, van jaar tot jaar heel grote fluctuaties.
Koen Verschoore

Tentoonstelling “Spinnen in ‘t stad”
Op 11 mei opende de tentoonstelling Spinnen in’t stad in het EcoHuis te
Borgerhout.
Deze tentoonstelling geeft een antwoord op vele vragen rond deze
interessante diertjes.
Je maakt kennis met de levenswijze van stadsspinnen, leert in welke habitat
ze het liefst vertoeven, hoe ze jagen en zich verdedigen en hoe sommige
exotische spinnen in Antwerpen terecht kwamen.
In aangepaste terraria kan je een aantal levende stadsspinnen bekijken.
Grijp de kans om ondermeer de Grote steatoda, een Antwerpse verwant van
de beruchte Zwarte weduwe te bekijken.
Ook de complexe relatie tussen mens en spin wordt hier verder belicht.
Sommige mensen hebben een fobie voor spinnen, anderen worden erdoor
gefascineerd. Er zijn straffe verhalen zowel als hardnekkige stadslegendes
en veel bijgeloof.
Redenen genoeg om eens binnen te springen in het EcoHuis,
Turnhoutsebaan 139, 2140 Borgerhout. De tentoonstelling, tot november,
maakt deel uit van een totaalprogramma met lezingen, spinnensafari’s,
fietstochten en workshops.
Het volledig programma vind je op de website www.eha.be
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20 april: Voorjaarstocht in de Kalmthoutse Heide
Ondanks het prachtig weder, eerder een geringe opkomst met 8
deelnemers, exclusief onze gids René. Het traject van deze tocht is zeer
gevarieerd: van dicht bos naar waterpartijen, open plekken met heide of
gras tot landduinen. Wat zingt daar was een veel gestelde vraag met telkens
een bevredigend antwoord. Zang van kleine vogeltjes in overvloed op dit uur
van de dag.
De "Stapper", het eendenven bij uitstek, is een stopplaats die kan tellen.
Geoorde Fuut, Dodaars, Fuut, Brilduiker, Casarca, Slobeend, Wilde Eend,
Bergeend, Kuifeend en de Rosse Stekelstaart een heel aparte verschijning.
Boven het ven vloog een grote groep trekkende Boerenzwaluwen rond op
zoek naar voedsel.
Zit de Gekraagde Roodstaart nog op zijn vaste plek en laat hij zich horen en
misschien wel zien? Was dat geroffel van een Grote Bonte- of een Zwarte
Specht?
Op zo'n wandeling worden toch heel wat vragen gesteld.
Onze gids die een geheugen heeft van een brievenbesteller, waar ik nog
niet aan kan tippen, vertelde heel wat anekdotes die zeer gesmaakt werden.
Meestal uit de tijd van toen, van "moet er geen zand "zijn en "mastentoppen
rapen" .
Een open vlakte brengt andere soorten in beeld; met name de Piepers, de
Roodbosttapuiten en de Rietgorzen.
De Veldleeuweriken waren het oneens over hun teritorium of was het nog
trek, want dit was toch wel dichtbevolkt. Enkele Reeën gingen op de loop
door het hoge gras richting Biezenkuilen. Op de natte weilanden zaten
Kieviten, Meerkoeten en natuurlijk Canadese- en Nijlganzen. Waar zie je die
luidruchtige faunavervalsers niet? Richting Kambuus werd de
Sprinkhaanzanger even gehoord, vandaar dat ze zijn naam aangepast
hebben en “riet” geschrapt werd. Op het einde van de tocht kregen we nog
twee Boomvalken mooi in beeld, volgens ons was het een koppeltje en wij
kunnen het weten.
Bedankt René.
Verslaggever Wim
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4 mei : Molenplaat te Bergen op Zoom
Op nog geen half uurtje rijden van Essen, zijn we op 4 mei met een 12-tal
mensen, met prachtige weersvoorspellingen, richting Molenplaat gereden.
De eerste stop aan de Binnenschelde, een ideetje van den Jos, viel wat
tegen. Op een paar spreeuwen en 1 koppel Kuifeend na was er niets te
zien. Niet getreurd, want we hadden nog een hele voormiddag.
En een mooie voormiddag is het zeker geworden.
Met een mooi zonnetje in onze rug zat er in, op en over het rietveld
Rietzanger, Blauwborst, Rietgors, Kleine Karrekiet, Bruine Kiekendief, …,
en op het water veel Tafeleend, Fuut, Krakeend, ….
We hebben geen
Baardmannetje gezien, maar volgens een plaatselijke vogelaar zijn ze al
een tijdje niet meer gezien. Op de slikken en het zandstrandje van het
Markiezaatsmeer hadden we heel dicht een prachtig beeld van een 15-tal
Zwarte Sternen, een 15-tal Dwergmeeuwen, Visdief, Oeverloper,
Groenpootruiter, Tureluur… Verder op de duinen de eerste Tapuiten,
Paapje, Roodborsttapuit, …, in de weiden Rotgans, Grauwe Gans, …
Op
de plasjes, op het einde van de Molenplaat, hadden we nog Zomertaling,
Wintertaling, Slobeend, Kuifeend, de nodige steltjes, …, en ook nog een
Gele Kwikstaart en Oeverzwaluwen.
Het was een mooie voormiddag en zijn dan terug richting parking gestapt.
Maar nog was het niet gedaan met de mooie waarnemingen. In het
Populierenbosje hadden we nog een zangpost van Wielewaal. En op de
parking werden we nog uitgewuifd door een overvliegende Zwarte Wouw.
Verslag : Igor Vandamme

12 mei : Domein Cogels
Tradities zijn er om in ere te houden. Zo ook de jaarlijkse Pinksterwandeling in Domein Cogels.
Door het schitterende weer was de opkomst dit jaar een ietsje minder.
Iedereen voor het lange weekend naar de zee of de Ardennen? Toch
kwamen 13 wandelaars opdagen voor deze 45ste tocht o.l.v. René Nelen.
Na een korte inleiding over het gebied vertrokken we. In de bossen ging
onze aandacht o.a. naar een dode zeeden die door een Zwarte specht was
bewerkt. Ook de verschillende soorten varens werden kort besproken. Op
de Zwaluwenmoer konden we zowel Wilde eend, Wintertaling als Kuifeend
observeren terwijl een op libellen jagende Boomvalk boven het
wateroppervlak scheerde. Hier kregen we van René Peeters een
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deskundige verklaring over het feit waarom de Zwaluwenmoer altijd water
behoudt, terwijl de Kleine en de Groote Meer regelmatig uitdrogen.
Onderweg naar het hoogste punt van de regio nog verschillende
interessante waarnemingen w.o. een wegrennende Ree.
Op het hoogste punt kreeg René Peeters terug de tijd om uitleg te geven
over de ingewikkelde ondergrondse waterstromingen die instaan voor de
regionale waterhuishouding.
Gelukkig stond er (dankzij de uiterst natte maand maart) water in de Groote
Meer en de watervogels konden dat echt appreciëren. Wilde eend,
Bergeend, Casarca, Geoorde fuut, Kokmeeuw, Meerkoet behoren tot de
mooiste waarnemingen. Een jagende Bruine kiekendief was voor heel wat
deelnemers een unieke waarneming.
Ook ging de aandacht even naar de plantengroei. De Groote Meer is nl één
van enige groeiplaatsen van het zeldzame Oeverkruid. Er werden gelukkig
nog 10-tallen, zelfs bloeiende plantjes, gevonden.
De wandeling werd afgerond met een tocht rondom de Groote Meer met
nog enkele mooie waarnemingen van Citroenvlinder, Bont zandoogje en
zelfs Bont dikkopje (nog zo’n zeldzaam juweeltje).
Als afsluiter werd René Nelen namens het bestuur even in de bloemetjes
gezet voor zijn 45ste tocht.
Op naar de 46ste ... en hartelijk dank voor de afgelopen 45 keer, René.
Verslag: Joris

24 mei: Dagtocht door het Grenspark
Om 9 05 uur vertrokken 13 moedige stappers voor de tocht van 20 km.
Onder de leiding van "Cees en Chris" ging het richting "Putse Moer" waar
men een Sprinkhaanrietzanger kon beluisteren en op het meer Dodaars
aanwezig waren .
Dan verder naar “De Paalberg”; hier Gekraagde Roodstaart en Boompieper
en onze eerste stop om een beetje te bekomen van de afgelegde
kiklometers en wat heel belangrijk was "drank", want bij zo een temperatuur
24°C. moet men op tijd tanken .
En zo ging de tocht verder richting "Puts Meuleke" waar wij onze
boterhammekes mochten verorberen door de smeekbede die "Chris" voor
onze goodwil heeft gedaan, een lekkere kom soep en een drankje en de
groep was terug stap klaar; behalve ons "Chris", want die heeft hare man
opgebeld om haar te komen ophalen wegens een zere knie, dus wij
noodgedwongen afscheid genomen van ons "Chrisje".
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De terugweg ging richting "Grote Meer". Hier aanwezig Bruine Kiekendief en
Boomvalk (die zich tegoed deed aan de verschillende Libellen)
Zo verder "Mont Noir" waar onze gids nog een woordje uitleg gaf over de
villa die daar vroeger gestaan had .
Ondertussen waren hier en daar al sporen van vermoeidheid te zien, maar
het einde kwam stilaan in zicht, door de "Hazeduinen" en zo rechtaan naar
de vertrekplaats, iedereen heeft van deze prachtige wandeldag genoten en
afgesproken voor het volgende jaar .
Ik wil ook nog "Cees en Chris" bedanken voor de leiding, allzen een beetje
spijtig van Chris dat ze heeft moeten afhaken.
Verslag: Louis Jacobs

Kriekelarenven

© Jos Jacobs
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´t

Paardewachterke

Verleden jaar verscheen hij op Horendonk, 350 laat op het appel. Laat dat is
op 16 april en het appel dat is het dak van de schuur achter het huis. Het
jaar daarvoor is hij er trouwens helemaal niet verschenen. Eerder was hij er
nochtans jarenlang aanwezig. Vanin de eerste helft van maart. Geen
zeldzame gast. Zoals u wellicht ook, ken ik hem al heel lang.
In ons dorp, ik spreek nu over vijfenzestig jaar geleden, kenden de mensen
en de kinderen van toen gegarandeerd zes soorten vogels: de musse
(huismus), de mirlo (merel), het ruborsje (roodborstje), de botvink (vink), de
zwalm (boerenzwaluw), en het pirdewachterke (witte kwik). De laatste twee
omdat ons dorp een echt boerendorp was. Ik bedoel dat zeker niet
denigrerend, ik bedoel dat tussen stukjes aaneengesloten huizenbouw zich
hier en daar langs de ene hoofdstraat nog een boerderij verschool. Omheen
het dorp strekte zich ´den buiten´ uit. Daar lagen de meeste boerderijen van
de gemeente, verspreid tussen graan-, vlas-, aardappel-, bieten- en
klaverakkers. Daar huisden de lewèrken (veldleeuweriken), de gele
schrijvers (geelgorzen), de grijze schrijvers (grauwe gorzen) en de wachtels
(kwartels). Het dorp zelf strekte zich uit van café Het Zonneke tot
drankslijterij en kaberdoes Zonder Naam van Cuypers. Er waren, denk ik,
wel meer dan vijftig huizen. Je vond er al wat je nodig had. Van een doktoor,
een coiffeur en een velomaker tot een bakker, een kleermaker, twee
beenhouwers, drie kruideniers en twaalf café´s. De brouwerij lag buiten het
dorp. Het was echt niet achterlijk. De gemeente telde meer dan duizend
inwoners alles meegerekend en zoals je in Essen ‘de Wildert’ en ‘den Uil’
hebt had je er ‘den Knock’ (café) en ‘Oud-Moregem’ (café). Dit maar om te
zeggen dat iedereen het paardenwachterke kende dat wit met zwart en grijs
vogeltje met zijn wippende staart dat op de boerderijen huisde en parmantig
achter de ploegschaar aanliep en op het erf trippelde en rende om
schadelijke insecten te vangen.
Paardenwachterke, want je had op die rijke grond nogal wat boeren met een
koppel en meer paarden als trekkracht. En het was geen koewachterken
want dat was geel en liep tussen de koeien. Dat kenden die van het dorp
niet, maar dat wisten de jongens van den buiten die nesten gingen roven
van aan de pastorij tot verweg in de natte meersen dicht bij de Schelde.
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Paardenwachterkes waren van alle seizoenen behalve misschien putje
winter. Van na de grootste vorst tot het eind van ´t jaar deed hun tsjiviek,
tsjiviek een mens opkijken. Talrijkst waren ze in de herfst. Dan kwamen ze
aangolven laag over de kale bruine akkers. Nooit met velen, maar
aanhoudend. Tsjiviek, daar was er weer één, enkel of met zijn tweeên. Tot
meer dan vijftig op een voormiddag. En vanaf maart trippelden en renden ze
weer op het erf, het zand, het beton, waar het maar een beetje kaal was.
Paardenwachterkens, maar ondertussen heetten ze witte kwik, waren overal
waar ik gewoond heb. En waar ik niet gewoond heb ook, te oordelen naar
een boekje van het WWF uit 1983 dat Kees me onder ogen bracht. Mocht je
hem niet kennen bij de naam witte kwik, hij kon ook ploegdrijverke,
bouwmeestertje, strootstetje, akkermannetje, koewachtertje, zwarte
doodskop, heten. Dat laatste lijkt me te akelig, met het voorlaatste ben ik
zoals ge zult begrepen hebben niet akkoord, en waar strootstetje kan
vandaan komen, Joos mag het weten.
Verleden jaar was hij dus laat. De tweede keer dat ik hem zag was het al
mei. Maar toen ging het rap. Op 8 mei waren ze met twee, nummer één riep
tsjiviek in de lucht, nummer twee zwikte met zijn staart vanop de nok van de
schuur. En toen ging het nog rapper. Op 21 mei heb ik ze in de namiddag
eens in de gaten gehouden. Van 18u30 tot 19u20. Ze vlogen aan en af, uit
en naar Zuid, Oost, Noord en West, van laag achter de schuur tot hoog in
de lucht over de bomen. Enkele keren verdween er één direct in het gat
tussen de nokplaat en de gevelpunt. Meestal landden ze ergens op de nok.
Na wat nadenken en wat staartwippen renden ze dan met korte en grillige
omwegen over het dak, nu en dan halthoudend, soms nog iets oppikkend,
en tenslotte naar de gevelpunt. Wie vrouwtje was, wie mannetje weet ik niet,
ik zal ze maar A en B noemen. A, te herkennen aan een slordige bef -er
stak een zwart veertje links van het midden wat te ver uit-, bracht die dag
klein aas met mondjesmaat. B dook vooral op van laag achter de schuur en
had dan een bek dikvol met vliegen en gras. Kennelijk zo opgeraapt uit de
wei waar het gras die ochtend voor de tweede keer dit jaar omgemaaid was.
Hun werkdag begon vroeg. Op 22 mei was B er reeds om 5u37. Hun
werkdag eindigde laat. Op 24 mei vloog A om 21u35 ´s avonds in en uit en
in en uit en toen weer in voor langer dan twee minuten. Waarna ik het opgaf.
Op 25 mei had een invliegende vogel een ietsje voer in de bek. Verder bleef
het stil. Op 29.5 zat een oude kwik op de nok, vloog weg, zat later weer op
dezelfde plek. Alsof er niets meer te doen was, uitgeblust.
Dat zag er niet goed uit.
Het is 25 juni. Herhaaldelijk tijdens de opklaringen zit een kwik, volgens de
bef is het A, met ietsje eten in de bek op het dak en de nok en vliegt binnen,
ook een keer weer buiten voer nog in de bek. Een tweede lichtgrijze, dus
jonge kwik vliegt ook rond. Heeft het eerste broedsel dan toch iets
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opgebracht? Later zijn er twee oudjes; een vliegt in het broedgat, de tweede
vliegt er uit. De volgende dag zijn de twee druk in de weer. Dat ziet er goed
uit, het wordt toch nog een goed jaar. Op 28 juni vliegt een kwik zonder aas
drie keer na mekaar de nis in en dan langzaam, zijn kop eerst even
buitenstekend eruit. Op 1 juli zit A op de nok en loopt een jonge kwik over
het dak. Op 4 juli een op de koer, op 6 juli een op het dak. Dat was op
Horendonk, 350 de laatste keer van het jaar.
Aan die kwikken hier valt geen touw vast te knopen, denk ik maar. Maar
misschien wordt het in 2008 beter. In elk geval was de eerste op tijd op de
nok van de schuur: 11 maart. De tweede vervoegde hem op 20 maart.
Koen Verschoore

© Glenn Vermeersch
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Het voorjaar is steeds een zeer interessante periode van het jaar
om vogels te kijken.
Van deze lente onthouden we vooral het fantastische weer in de
periode eind april – half mei. Door de oostenwind kregen we
boven onze contreien heel veel roofvogels te zien, waaronder
een aantal uitzonderlijke waarnemingen. Steltlopers lieten dan
weer op zich wachten. Er werden ook weer heel wat andere
speciale vogels gemeld, zoals je in volgend overzicht kan lezen.
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) was weer een vrij algemene verschijning in
de regio. Op verschillende plaatsen werden ook weer Futen (Podiceps
cristatus) opgemerkt. Opvallend was dat ze ook regelmatig aanwezig waren
op enkele heidevennen in de Kalmthoutse Heide en op het Groot
Schietveld. Op het Stappersven werden zelfs max. 5 exn. geteld. Geoorde
Futen (Podiceps nigricollis) waren dit voorjaar eerder in kleine aantallen
aanwezig in de Kalmthoutse Hei en op het Groot Schietveld. Het
maximumaantal bedroeg 23 exn. op 6 mei op het Stappersven.
Regelmatig pleisterden er Aalscholvers (Phalacrocorax carbo) in de streek
of vlogen er kleine tot vrij grote groepen over.
Leuk waren de Kleine Zilverreigers (Egretta garzetta) die begin mei in de
streek zaten. In de Kalmthoutse Heide pleisterden op 1 mei 2 exn. en hier
vloog een ex. over op 2 mei. Op het Groot Schietveld werd 1 ex.
waargenomen op 15 mei. Zoals elk voorjaar kwamen ook nu weer enkele
waarnemingen binnen van Grote Zilverreigers (Egretta alba) voornamelijk
op het Groot Schietveld en in de Kalmthoutse Heide.
In totaal vlogen 4 Purperreigers (Ardea purperea) over de regio. Het eerste
ex. vloog op 20 april over Wuustwezel-Centrum. De 3 anderen vlogen over
de Wezelse Heide en over het Groot Schietveld te Brecht.
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De eerste Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra) voor dit jaar vloog op 25 april
over de Kalmthoutse Heide. Op 30 april pleisterde een juveniel ex. op het
Groot Schietveld te Brecht. Van gewone Ooievaars (Ciconia ciconia)
werden in totaal een 25 exn. gemeld.
Op 16 mei vloog er een Lepelaar (Platalea leucorodia) over de Kalmthoutse
Heide. Waarschijnlijk hetzelfde ex. was op 17 mei aanwezig in de Steertse
Heide.
De tien overwinterende Wilde Zwanen (Cygnus cygnus) van de Brechtse
Heide waren daar de laatste keer te zien op 7 maart.
Half maart pleisterde er nog een groep van 42 Kolganzen (Anser albifron)
bij de Steertse Heide in de Kalmthoutse Heide.
Dit voorjaar telde onze regio een nieuwe broedvogelsoort. In “De Matjens”
werden 2 koppels Grauwe Ganzen (Anser anser) waargenomen met
jongen.
Op verschillende heidevennen werden weer enkele koppels Bergeenden
(Tadorna tadorna) gemeld.
In maart en april werden nog overwinterende Smienten (Anas penopele)
waargenomen. De grootste groep van 106 exn. werd geteld op 2 maart bij
het Stappersven.
Krakeenden (Anas strepera) werden ook op vele waterplassen
waargenomen, doch steeds kleine groepjes. Op 22 maart was op het
Stappersven een mooie groep van 250 Wintertalingen (Anas crecca)
aanwezig.
Pijlstaarten (Anas acuta) waren toch opvallend minder
aanwezig dan voorgaande voorjaren. Max. 30 exn. werden geteld op het
Stappersven.
Voor Zomertalingen (Anas querquedula) was het dan weer wel een heel
goed jaar. We kunnen aannemen dat in de Kaltmhoutse Heide minstens een
10-tal exemplaren aanwezig waren en ook op het Groot Schietveld en in De
Maatjes werden geregeld waarnemingen verricht. Slobeend (Anas
clypeata) was regelmatig in groepen tot max. 65 exn. aanwezig op
verschillende heidevennen.
Tafeleend (Anthya ferina) was in kleine groepjes aanwezig, de meeste
waarnemingen kwamen van het Stappersven. Op het Groot Schietveld werd
een broedgeval vastgesteld. Een zeer leuke ontdekking was die van een
mannetje Witoogeend (Anthya nyroca) dat op 25 april bij het Dodenmeer
op het Groot Schietveld pleisterde. Kuifeend (Anthya fulligula) was een
gewone verschijning in de regio.
Brilduikers (Bucephala clangula) werden bijna dagelijks waarnemingen. De
grootste aantallen werden gemeld op het Stappersven. Op 3 maart waren
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hier 14 exn. aanwezig. Eind mei waren nog steeds enkele mannetjes
aanwezig op het Stappersven en de Putse Moer.
Vanaf half april tot minstens half mei pleisterden er enkele Rosse
Stekelstaarten (Oxcyura jamaicensis) op het Stappersven. Deze
oorspronkelijk Amerikaanse soort is ingevoerd in Engeland en heeft zich zo
uitgebreid over Europa. De exemplaren van het Stappersven komen
waarschijnlijk van het Markiezaatsmeer, waar meerdere exemplaren te
vinden zijn.
De eerste Wespendief (Pernis apivorus) werd waargenomen op 3 mei.
Tussen begin april en eind mei vlogen in totaal 11 Zwarte Wouwen (Milvus
migrans) over de regio. Gewoontegetrouw is Rode Wouw (Milvus milvus)
minder talrijk in het voorjaar. Van deze soort vlogen gedurende dit voorjaar
maar 3 exn. over.
Zeer verrassend was de Zeearend (Haliaeetus albicilla) die op 23 april over
het Klein Schietveld vloog.
Al bijna even merkwaardig was de Slangenarend (Circaetus gallicus) die op
3 mei werd ontdekt op het Groot Schietveld. Dit exemplaar werd nog
waargenomen tot en met 19 mei. Ook op de Kalmthoutse Heide werd
enkele keren een waarschijnlijke Slangenarend geclaimd. Het is dan ook
meer dan aannemelijk dat de vogel regelmatig pendelde tussen de
Kalmthoutse Heide en het Groot Schietveld.
Vanaf half maart werden geregeld Bruine Kiekendieven (Circus
aeruginosus) gezien in de regio. Overwinterende Blauwe Kiekendieven
waren nog te zien tot april in de Maatjes, de Kalmthoutse Heide en het
Groot Schietveld; in mei werden verschillende doortrekkers gemeld. Eind
mei werden zelfs nog enkele exemplaren waargenomen in de Kalmthoutse
Heide en het Groot Schietveld.
Een van de meest zeldzame waarnemingen van deze periode, was deze
van een mannetje Steppekiekendief (Circus macrourus). Dit ex. vloog op 9
april laag over de heidevlakte op het Groot Schietveld!
In april en mei waren er 4 meldingen van een wijfje en 1 melding van een
mannetje Grauwe Kiekendief (Circus pygargus). In de Kalmthoutse Heide
werd enkel een wijfje waargenomen op 25 mei. De tijd dat deze
kiekendiefsoort nog regelmatig te zien was in de regio is ook al lang voorbij.
De eerste Visarend (Pandion haliaetus) vloog op 1 april over het centrum
van Wuustwezel. Daarna kwamen nog 10 waarnemingen binnen van deze
soort, bijna allemaal op het Groot Schietveld of de Kalmthoutse Heide.
Een opvallende verschijning van dit voorjaar was de aanwezigheid van
Roodpootvalken (Falco vespertinus). Gedurende periodes met oostenwind
durven deze vogels wel eens tot onze contreien af te zakken. Het begon
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allemaal op 7 mei toen op de Kalmthoutse Heide 1 mannetje en 1 wijfje
werd ontdekt. Tussen 7 mei en 25 mei werden max. 3 exn geteld tussen de
Drielingvennen en de Biezenkuilen. Op 26 mei waren er op die zelfde plaats
niet minder dan 7 exn. aanwezig (waaronder enkele adulte mannetjes)! Op
het Groot Schietveld werd eerst een mannetje ontdekt op 26 mei. Op 27 en
28 mei vlogen er respectievelijk echter 3 adulte en 2 adulte mannetjes bij
het Dodenmeer op het Groot Schietveld. De laatste waarneming gebeurde
op 1 juni, toen werd nog een wijfje waargenomen bij de Drielingvennen.
Gedurende deze periode trokken er ook opvallend veel Smellekens (Falco
colombarius) door de regio. In totaal kwamen er 16 waarnemingen binnen,
de meeste op het Groot Schietveld en in de Kalmthoutse Heide. De eerste
Boomvalk (Falco subbuteo) werd waargenomen op het Groot Schietveld.
Daarna werden zowel op het Groot Schietveld als in de Kalmthoutse Heide
een twintigtal exn. waargenomen. Slechtvalken (Falco perigrinus) zijn de
laatste jaren geen uitzondering meer in de regio en werden ook nu weer een
aantal keer waargenomen.
Ook deze periode kwamen weer slechts enkele meldingen binnen van
Patrijzen (Perdix perdix). Deze soort heeft het moeilijk in de
landbouwgebieden in de regio. Een zangpost van een Kwartel (Coturnix
coturnix) was op 25 mei aanwezig in de Matjens. Op het Groot Schietveld
werd nog een ex. geringd.
Bij een aantal heidevennen waren weer Waterrallen (Porzana porzana).
Leuk was een waarneming van een Porseleinhoen (Porzana porzana) op
31 mei bij de Steerste Hei in de Kalmthoutse Hei.
In de periode vlogen er solitaire of enkele Kraanvogels (Grus grus).
Pleisterende exn. waren te zien op 29 maart en 9 april op het Groot
Schietveld, op 5 april in de Kalmthoutse Hei en van 28 tot 29 april in de
Wezelse Heide.
Op 1 mei waren er 2 koppels Steltkluten (Himantopus himantopus)
aanwezig bij de Matjens. Deze koppels verbleven ook de dag nadien ter
plaatse. Op 3 april werd er nog 1 koppel waargenomen, dit koppel begon er
later ook te broeden! Op 2 mei was ook een koppel aanwezig in de Steertse
Heide in de Kalmthoutse Heide.
Een gewone Kluut (Recuvirostra avrosetta) was op 2 maart aanwezig bij
het Stappersven.
De eerste Kleine Plevier (Charadrius dubius) voor de regio verscheen op 6
april. Deze periode werd er slechts 1 waarneming gemeld van een
doortrekkende Goudplevier (Pluvialis apricaria).
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Bonte Strandloper (Calidris alpina)deed het al niet veel met beter met 2
waarnemingen. Kemphanen (Philomachus pugnax ) waren in maart en april
wel geregeld aanwezig op doortrek in de regio, docht steeds in kleine
aantallen.
Een Bokje (Lymnocryptes minimus ) werd opgestoten bij het Groot
Schietveld op 29 maart en nog een ex. zat op 16 april in de Kalmthoutse
Hei. Watersnippen (Gallinago gallinago) waren gedurende heel de periode
aanwezig op diverse locaties, maar steeds in kleine aantallen. Op het Groot
Schietveld en in de Kalmthoutse Heide werden baltsende exemplaren
opgemerkt!
De eerste 2 Grutto's (Limosa limosa) voor dit jaar zaten op 1 maart in de
Wezelse Heide. Nadien werden er altijd maar kleine groepen waargenomen
het weilandencomplex van de Maatjes. In Essen werd een broedgeval
vastgesteld langs de kasteelbeemd. Er werden echter geen jongen gezien.
Uitgemaaid? Zoals wel bekend gaat het de laatste jaren zeer slecht met
deze soort in de streek!
Regenwulpen (Lymnocryptes minimus) trokken regelmatig door de regio
vanaf 2 april.
Er werden slechts 2 Zwarte Ruiters (Tringa erythropus) waargenomen dit
voorjaar. Tureluurs (Tringa totanus) daarentegen veel talrijker. Vanaf half
maart werden ze bijna dagelijks waargenomen. In de Kalmthoutse Heide
bestaat ook weer kans op enkele broedgevallen. De eerste
Groenpootruiter (Tringa nebularia ) vloog op 13 april over het Groot
Schietveld. Daarna werden nog heel wat exemplaren gemeld op doortrek,
echter steeds in kleine groepjes. Vanaf begin maart waren er regelmatig
Witgatjes (Tringa ochropus) aanwezig in de regio. Bij de Maatjes, in de
Kalmthoutse Hei en het Groot Schietveld waren groepjes te zien tot max. 10
exn. Oeverloper (Actitis hypoleucos) was in totaal 4 meldingen veel minder
talrijk. Bosruiters (Tringa glareo) trokken vanaf 26 april geregeld door de
regio in groepjes van max. 15 exn.
Zoals in de voorgaande jaren waren ook nu weer zeer regelmatig
Zwartkopmeeuwen (Larus melanocephalus ) aanwezig op weilanden in de
regio. Dit voorjaar pleisterden er echter kleinere aantallen dan voordien.
Zeer verrassend was een Reuzenstern (Sterna caspia)die op 19 april over
het Groot Schietveld vloog. Op 5 april vloog hier ook een Visdief (Sterna
hirundo) over. Nog een speciale waarneming was die van een Noordse
Stern (Sterna paradisaea) die op 23 april over de Kalmthoutse Heide trok.
Waarnemingen van Zwarte Sterns (Chlidonias niger) waren zéér schaars.
Begin mei pleisterde er een groep van 13 exn. bij het Stappersven.
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De eerste Zomertortel (Streptopelia turtur) zong op 26 april in de Maatjes.
Nadien werden nog verschillende waarnemingen gedaan in dit gebied. De
soort werd echter ook opgemerkt in de Horendonkse Bossen (o.a.
Benegobos).
De Koekoek (Cuculus canorus) was terug in de regio vanaf 8 april.
Opmerkelijk was een Velduil (Asio flammeus) die op 29 mei joeg bij de
Biezenkuilen in de Kalmthoutse Heide.
De eerste Nachtzwaluw
waargenomen op 23 april.

(Caprimulgus

europaeus)

werd

reeds

De eerste Gierzwaluw en(Apus apus) was te bewonderen op 19 april.
Op het Groot Schietveld werden deze periode enkele IJsvogels (Alcedo
atthis) waargenomen. De soort werd bijna op geen andere plaatsen gemeld,
toch zullen er nog wel exemplaren van deze soort op verschillende plaatsen
voorkomen.
Op 25 april was er een Hop (Upupa epops) aanwezig op het Groot
Schietveld.
Een dag later was telkens 1 Draaihals (Jynx Torquila) aanwezig in de
Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld. Zwarte Specht (Dryocopus
martius) werd weer regelmatig gemeld op diverse plaatsen in de regio.
Kleine Bonte Specht (Dendrocopos minor ) doen het goed in de regio.
Vanop verschillende locaties waaronder het Groot Schietveld werden ze
gemeld. Zéér merkwaardig was een roepende Kalanderleeuwerik
(Melanocorypha calandra) die op 12 mei over het Groot Schietveld vloog.
De eerste Oeverzwaluwen (Riparia riparia) vlogen op 13 april over het
Groot Schietveld. De eerste Boerenzwaluwen (Hirundo rustica ) vlogen
reeds over de regio op 15 maart. Op 6 april werd de eerste Huiszwaluw
(Delichon urbica) over het Groot Schietveld.
Hier werd op 23 april ook de enige Duinpieper (Anthus campestris ) voor dit
voorjaar opgemerkt. In maart pleisterde een groep van max. 50
Waterpiepers (Anthus spinoletta ) in de Kalmthoutse Heide en 27 exn. op
het Groot Schietveld.
Gele Kwikstaarten (Moticilla flava) trokken vanaf eind maart geregeld door
de
regio.
Op 12 mei vloog een Noordse Gele Kwikstaart (Moticilla flava tunbergi),
een ondersoort van de Gele Kwikstaart over het Groot Schietveld. Er was
geregeld een Rouwkwikstaart (Motacilla alba yarelli) aanwezig op het
Groot Schietveld. Er was hier ook sprake van een mogelijk broedgeval van
een Rouwkwikstaart met een Witte Kwikstaart.
De Korhaan nr. 3 / juli 2008

Pagina 42

Op 22 maart werd de eerste Blauwborst (Luscinia svecica) waargenomen
in de regio. Gedurende de laatste week van april en de eerste week van mei
waren er geregeld kleine groepjes Paapjes (Saxicola rubetra) aanwezig op
het Groot Schietveld, in de Kalmthoutse Heide en de Maatjes. Tussen eind
maart en half mei trokken geregeld Tapuiten (Oenanthe Oenanthe) door.
Een maximum van 10 exn. werd geteld op het Groot Schietveld. Hier
werden ook enkele meldingen gedaan van Groenlandse Tapuit (Oenanthe
oenanthe leucorhoa).
Begin april werden de eerste Beflijsters (Turdus torquatus) waargenomen
in de streek. Op 27 april waren max. 7 exn. aanwezig op het Groot
Schietveld. Het laatste ex. werd waargenomen op 7 mei.
De waarneming van een kortstondig zingende Graszanger (Cisticola
juncidis) bij het Stappersven op 5 mei is vrij uitzonderlijk te noemen. Er
werden zangposten genoteerd van Sprinkhaanzangers (Locustella naevia)
in de Kalmthoutse Heide, op het Groot Schietveld, in Essen-Horendonk en
in de Matjens. Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) is een zeldzame
vogel in de regio. Dit voorjaar was er echter langdurig minstens 1 zangpost
in de Matjens en ook bij de Nol werd een ex. gehoord. De eerste
Bosrietzanger (Acrecephalus palustris) verscheen op 11 mei. Leuk was
een zingende Grote Karekiet (Acrocephalus arundinaceus) die op 13 mei
aanwezig was in de Nol te Essen-Wildert.
Dit voorjaar werden er in vergelijking met andere jaren toch opvallend meer
Braamsluipers (Sylvia curruca) waargenomen. Dit geldt ook voor Fluiter
(Phylloscopus sibilatrix). De opvallende zang van deze soort werd dit jaar op
heel wat locaties gehoord! De meeste waarnemingen gebeurden op het
Groot Schietveld, het Klein Schietveld en de Kalmthoutse Heide.
Grauwe Vliegenvanger (Muscipapa striata) is een vrij onopvallende soort,
maar bleek dit voorjaar toch vrij goed vertegenwoordigd in de regio.
De verwondering was vrij groot toen bleek dat er dit voorjaar een broedgeval
was van Baardmannetje (Panurus biarmicus) in de Matjens.
Er waren zangposten van Wielewaal (Oriolus oriolus) op het Groot
Schietveld en in de Kalmthoutse Heide. Maar verder blijft dit toch een
zeldzame vogel in de Noorderkempen.
Er kwamen dit voorjaar verschillende waarnemingen binnen van Grauwe
Klauwier (Lanius collurio). Op 28 april en 26 mei was er telkens 1 ex.
aanwezig bij de Matjens, op 12 mei was 1 ex. aanwezig op het Groot
Schietveld, op 27, 30 en 31 mei was een ex. aanwezig in de Kalmthoutse
Heide. De overwinterende Klapeksters (Lanius excubitor) waren nog
aanwezig tot half april. Op het Groot Schietveld waren minstens 3 exn.
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aanwezig, bij de Kalmthoutse Heide vermoedelijk 2 exn., en max. 4 exn. op
het Klein Schietveld.
Er waren enkele broedgevallen van Sijs (Carduelis spinus) in de regio.
Tot zover dit overzicht. En volledig overzicht van de waarnemingen vind je
op www.noorderkempen.be
Bedankt aan alle waarnemers voor het bezorgen van hun gegevens.
Waarnemers: Wim De Bock, Rolf De Kam, Jef De Ridder, Steven De
Saeger, Huub Don, Joris Elst,Frank Goossens, Bert Goyens, Jos Jacobs,
Louis Jacobs, Herman Jacobs, Jean Jordaens, Ignace Ledegen, Stijn
Leestmans, Jos Keuppens, Karel Molenberghs, René Nelen, Herman
Nuytemans, Bert Pecque, Joris Pinseel, Jan Scheirs, Georges Simons,
Walter Sluis, Paul Snels, Dirk Symens, Peter Symens,Marnix Thibaut,
WimVandenbergh, Cel Van Hooydonck, Cees Van Laerhoven, Leo
Vanwesenbeeck, Wouter Vanwesenbeeck,
Glenn Vermeersch, Koen
Verschoore, Michel Viskens, Herman Voet, Ludo Wens
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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