Woordje van de voorzitter
ste

Voor U ligt het 1 nummer van jaargang 37 … een vernieuwde “De
Korhaan”. De prachtige vogel is sinds jaren uit onze heidegebieden
verdwenen, maar het tijdschrift blijft nog steeds prominent aanwezig in onze
regio. Met meer dan 510 leden, verspreid over de gemeentes Essen,
Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel en Brasschaat vormen we één van de
kleinere, maar daarom niet minder actieve, afdelingen binnen de grote
familie van Natuurpunt-Vlaanderen.
Dat we actief waren in 2008 getuige de lange lijst activiteiten uit het
afgelopen jaar: wandelingen, fietstochten, 3 cursussen (Vogels, Nachtvlinders,
Paddenstoelen) én onze infostands (Hoevedag en Aquafin) waarop we heel wat
geïnteresseerde natuurliefhebbers mochten verwelkomen.
2009 wordt minstens zo interessant!!!
We starten het jaar met een “Winter-Heidewandeling”, een Bustocht naar
Zeeland én onze Ledenavond. Verder richten we terug een “Vogelcursus”
in. Dit jaar een ietsje uitgebreider dan de vorige jaren. We nemen een groot
deel van de Avifauna van de Noorderkempen onder de loep … het belooft
een zeer interessante cyclus te worden … echt iets voor wie meer over
vogels wil leren. Verder nog een hele rits interessante wandeltochten in de
prachtige natuurgebieden in onze streek … ook over de Nederlandse grens,
nog 2 vervolgcursussen (nachtvlinders en paddenstoelen) én een
groepsreis naar de Gard in Zuid-Frankrijk.
U leest hierover meer in “De Korhaan”.
De techniek staat niet stil. Het fotokopieerapparaat (of nog vroeger de
‘stencilmachine’) is vervangen door een digitale druktechniek. Typen met
een eenvoudige tekstverwerker, afprinten, knippen (met een schaar) en
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plakken (met een lijmstift) is er niet meer bij. Tekeningetjes opzoeken en
kopiëren en dan met een lijmstift opkleven is eveneens verleden tijd.
Een moderne redacteur moet tegenwoordig overweg kunnen met Worddocumenten, PDF-files, photoshop, … Even wennen is dat wel … hopelijk
mag het resultaat gezien worden!!!
Dat het een druk jaar wordt, heb ik hoger al even aangehaald. Alle
bestuursleden hopen dat dit jaar dan ook opperbest verloopt, liefst met een
groeiend aantal leden … mensen die hun interesse voor de Natuur niet
onder stoelen of banken willen steken, maar wensen uit te komen voor de
‘Groene gedachte’ … en als we werk willen maken van “Countdown 2010”
hebben we nog een hele lange weg te gaan.
Bijna dagelijks merk je de achteruitgang van de “Biodiversiteit” in onze regio.
Het aantal waargenomen soorten (én exemplaren) ‘Dagvlinders’ is in 2008
onrustbarend gedaald tgo de vorige jaren. Typische “Weide- en
Akkervogels” worden alsmaar minder opgemerkt … ‘de stakkers van de
akkers’ is een term die al jaren wordt gebruikt, maar nu merken we duidelijk
dat het ‘stil’ wordt in het landbouwgebied … Waar en wanneer hoorde je nog
een Veldleeuwerik of zag je een koppeltje Grutto’s met kuikentjes of werd je
opgeschrikt door plots opvliegende Patrijzen?
En waar zijn onze “Amfibieën”? Is het je ook opgevallen dat er bijna geen
kikkers, padden en salamanders meer zijn. De aantallen op de traditionele
waarnemingsplaatsen zijn drastisch afgenomen!!!
Wie ligt daar wakker van, hoor ik je al denken!!
Wel, elke rechtgeaarde natuurliefhebber zou daar wakker van moeten
liggen. Elke geïnteresseerde natuurliefhebber zou zich moeten inspannen
om het tij te keren … iedereen kan zijn steentje bijdragen … hoe klein ook!
Richt een stukje tuin in waar onze fauna en flora zich terug kan vestigen.
Ban het gebruik van herbiciden en pesticiden.
Leer de verschillende organismen uit je omgeving beter kennen door ze te
bewonderen, te bestuderen, te observeren, … .
Blijf lid van Natuurpunt en probeer vrienden en kennissen te overtuigen om
ook lid te worden. De natuur heeft uw steun méér dan nodig!!!
Laat dit mijn wens zijn voor het komende jaar 2009.
Naast een goede gezondheid … een gezonde nieuwsgierigheid voor de
“Natuur” !!!
Joris Pinseel
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Cursus “Vogels uit de Noorderkempen”
Natuurpunt Noorderkempen richtte al meerdere malen een cursus
“Vogelzang” voor beginners in. De afgelopen jaren kende die cursus een
groot succes. In overleg met Joris Pinseel (voorzitter Natuurpunt
Noorderkempen) en Glenn Vermeersch (vogelspecialist van het Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek), werd daarom afgesproken om in 2009 een
nieuwe Vogelcursus in te richten. Deze keer echter ligt de nadruk op
“Vogels in de Noorderkempen”: een selectie van een 100-tal vogelsoorten
uit onze regio.
In deze cursus hebben we aandacht voor vogelsoorten die je bij een
wandeling in de Kalmthoutse Heide, De Maatjes, De Wildertse Duintjes of
gewoon in de regio kunt ontmoeten; namelijk de meest voorkomende vogels
uit onze regio. Per les worden een 20-tal soorten behandeld. Door dit
beperkt aantal per les kunnen we langer stilstaan bij elke vogelsoort. We
besteden telkens de nodige aandacht aan het verenkleed, habitat,
verspreiding en geluid. De deelnemer wordt op aangename wijze wegwijs
gemaakt in het gevarieerde vogelwereldje van de Noorderkempen.
Deze uitgebreide cursus wordt gespreid over 6 theorielessen en 6
praktijkwandelingen. Als afsluiter richten we een busuitstap in naar
enkele vogelrijke gebieden in Zeeland.

Theorielessen
De theorielessen gaan door in Natuureducatief Centrum “De Vroente”,
Putsesteenweg 129 te Kalmthout:
•

•
•
•
•
•

Theorieles 1: vrijdag 13 februari 2009 van 20u00 tot 22u00
Theorieles 2: vrijdag 27 februari 2009 van 20u00 tot 22u00
Theorieles 3: vrijdag 13 maart 2009 van 20u00 tot 22u00
Theorieles 4: vrijdag 27 maart 2009 van 20u00 tot 22u00
Theorieles 5: vrijdag 3 april 2009 van 20u00 tot 22u00
Theorieles 6: vrijdag 17 april 2009 van 20u00 tot 22u00
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Praktijklessen
De praktijkwandelingen werden op de volgende data gepland:
•

Praktijk 1: zondag 15 februari 2009: van 8u30 tot 12u00:
Reservaat “Hopmeer”: Vertrek aan de Quarantainestallen –
Hemelrijk, Essen

•

Praktijk 2: zaterdag 18 april 2009: van 7u00 tot 10u00:
Stappersven en omgeving: Afspraak aan de 'Ster': kruising
Kastanjedreef en Verbindingsstraat te Kalmthout.

•

Praktijk 3: zaterdag 16 mei 2009: van 6u00 tot 9u00:
Kalmthoutse Heide: Afspraak aan parking Noord aan de
Verbindingsstraat te Kalmthout (met de auto enkel te bereiken via
de Huybergsebaan in Essen-Wildert)

•

Praktijk 4: vrijdag 22 mei 2009: van 19u00 tot 22u30:
De Maatjes: Afspraak aan de Kerk van Nieuwmoer

•

Praktijk 5: zaterdag 7 juni 2009: van 8u30 tot 13u00:
Reservaat “Kraaijenberg: Vertrek aan Parking Heuvelhal –
Kapelstraat, Essen (bij het gemeentehuis)

•

Praktijk 6: zondag 6 december 2009: van 8u30 tot 18u00:
Zeeland (busuitstap): Vertrek aan Parking Heuvelhal –
Kapelstraat, Essen (bij het gemeentehuis)

Cursus “Vogels uit de Noorderkempen”
6 theorielessen en 6 praktijkwandelingen (met gids)
Inschrijvingsgeld: €40 (syllabus & bus inbegrepen)
Inschrijven is noodzakelijk en kan door storting van €40 op rekeningnummer
000-0415380-26 van Natuurpunt Noorderkempen met vermelding van
Cursus “Vogels uit de Noorderkempen” en “naam v/d deelnemer(s)”.
Er worden maximaal 40 deelnemers toegelaten.
Meer informatie te verkrijgen bij:
Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)
info@noorderkempen.be
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Groepsreis naar Zuid - Frankrijk
In het voorjaar van 2008 hadden enkele leden van NatuurpuntNoorderkempen al de gelegenheid om te logeren in de Provençaalse
woning “La Courtiliére” van Frans en Marie Vorsselmans-Elst.
Onder leiding van Frans maakten we een aantal prachtige uitstappen in de
onmiddellijke omgeving: vogelexcursie in de Camargue, bezoek aan het
natuurreservaat van Scamandre, cultuuruitstappen naar Nîmes, het
Oppidum van Nages-et-Solognes en de Pont Du Gard, schitterende
wandeling langs de Gorges de Gardon en de beklimming van de Pic
St.Loup, … om maar enkele voorbeelden te geven.
Maria zorgde ondertussen voor de ‘inwendige’ mens. Haar gerechten
werden zéér gesmaakt. De wijn én de huiselijke gezelligheid evenzeer !!!!
Voor de vogelliefhebbers … Hop, Kuifkoekoek, Bijeneter, Koereiger,
Flamingo, Aasgier, Zwarte wouw, …
Voor de vlinderliefhebber … Cleopatra, Snuitvlinder, Resedawitje, Grote
vos, Koningspage, Koninginnenpage, …
Voor de herpetoloog … Boomkikker, Smaragdhagedis, slangen, …
Voor de plantenliefhebber … 10-tallen prachtig bloeiende orchideeën,
allerlei ‘nieuwe’ soorten, …
Voor elke natuurliefhebber is er meer dan voldoende te bewonderen, te
observeren, te zoeken, te genieten, … Wie niet aan een bepaalde
wandeling wenst deel te nemen kan de nodige ontspanning vinden in de
onmiddellijke omgeving van de woning … desnoods breng je de dag door
aan de rand van het zwembad.

Kortom, een unieke reis naar de Gard.
Frans en Maria geven opnieuw de kans aan 9 natuurliefhebbers
van Natuurpunt Noorderkempen om te logeren in hun woning in
de periode van zondag 17 mei 2009 (aankomst) tot woensdag
27 mei (vertrek) = een verblijf van 10 dagen.
Het programma van die dagen wordt in onderling overleg
vastgelegd. Frans en Maria zijn gastheer en gastvrouw.
Voorwaarden en andere inlichtingen vind je hieronder.
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Praktische inlichtingen “La Courtilière”.
1.

Slaapgelegenheid voor 9 personen.

Er zijn 5 kamers voor 2 personen op de bovenverdieping:
1. roze kamer: tweepersoonsbed
2. witte kamer: tweepersoonsbed
3. groene kamer: twee éénpersoonsbedden
4. blauwe kamer: twee éénpersoonsbedden
5. rode kamer: stapelbed = kamertje voor 1 persoon.

2.

Sanitair:

Er is een badkamer boven met twee lavabo’s, bad, douche en bidet.
Er is één apart toilet boven.
Beneden is er een kleine badkamer met lavabo, douche en WC.
Buiten is er een 6 hoekig sanitair gebouwtje met 3 compartimenten:
1. twee lavabo’s,
2. twee douches
3. WC, handwasser + urinoir

3.

Prijzen:

De prijs per overnachting in volpension € 47.
In deze prijs is het gebruik van lakens en handdoeken inbegrepen (1
badlaken, 2 handdoeken en 2 washandjes) en de prijs van de maaltijden
(ontbijt, lunchpakket, avondmaal ).

4.

Maaltijden:

7.45 uur: Ontbijt: Koffie, thee, brood, charcuterie, kaas, confituur….
Lunchpakket: na het ontbijt aan de tafel te maken (brooddoos meebrengen)
+ fruit en koekje + rauwkost + plat water + eventueel koffie of thee
19.45 uur: avondmaal (aperitief, soep of voorgerecht, hoofdgerecht, dessert
en drank)
Plat water is altijd ter beschikking. Wie na het avondmaal nog iets anders wil
drinken (koffie, thee, bier, wijn, fruitsap, Perrier, Panaché) kan dit bekomen
voor €1 (drankbonnetje). Het aperitief wordt buiten genomen of in de
zithoek, de maaltijden in de living.

5.

Kleding:

Kleding voorzie je best voor alle weersomstandigheden. Stapschoenen,
geen laarzen, pantoffels voor binnenhuis.
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6.

Vervoer:

Op het terrein is er voldoende plaats om de wagens te parkeren.
Er is een routebeschrijving ter beschikking.

Inschrijven kan tot 1 maart 2009 bij Frans & Maria
Vorsselmans-Elst (telefoon 03/666.71.76)
Er zijn slechts 9 plaatsen beschikbaar.

Bijeneter

Quizzen met Natuurpunt Noorderkempen
Deze quizzen worden in seizoen 2008-2009 gespeeld
de
12 september 2008 Quiz Heidebloem
14 plaats
de
3 oktober 2008
Bosquiz ANB
2 plaats
de
17 oktober 2008
Quiz Esak
7 plaats
de
31 oktober 2008
Quiz Groten Toer Joggers
6 plaats
de
29 november 2008
Quiz KAV-Centrum
12 plaats
6 februari 2009
Quiz Wij aan de Grens
P.C. Essen-Statie
6 maart 2009
Quiz CSC Curieus
Volkshuis-Essen
17 april 2009
Quiz VIVA-SVV
Volkshuis-Essen
Inlichtingen: Dirk Vilijn (tel. 03/667.47.96)
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11 januari 2009

10u00

Kalmthoutse Heide
“Heide-Winterwandeling”

NEC "De Vroente", Putsesteenweg,
(12u30) Kalmthout
I.s.m. NAREKA
Tijdens de winter is er ook heel wat te beleven op de Kalmthoutse Heide. De
kale silhouetten van de loofbomen laten je toe om ver te kijken en meer te
‘zien’. Lager bij de grond ‘bloeien’ mossen en korstmossen. De stilte van het
gebied kan inspirerend werken.
Een mooie gelegenheid om het winterlandschap van een heidegebied op
een andere wijze te leren kennen.
Inlichtingen en gids: Chris Vander Sypt (03/666.48.03)

25 januari 2009

8u30

Zeeland
“Busuitstap”

Parking Heuvelhal, Kapelstraat,
18u00 Essen-Centrum
Deelname: €15
Zeeland is “the place to be”, zeker als het om wintervogels gaat. In een
aantal natuurreservaten, langs slikken en schorren, weilanden, akkers,
houtkanten ... kunnen we heel wat vogelsoorten aantreffen: eenden,
ganzen, zwanen, steltlopers, meeuwen en roofvogels aangevuld met
verschillende soorten zangvogels. Afhankelijk van het weer kunnen we hier
allerlei overwinterende vogels waarnemen.

Meebrengen: telescoop/verrekijker, laarzen en aangepaste
kledij en niet te vergeten picknick en voldoende drank.
Reisbijdrage: €15
Inschrijven verplicht en graag voor 20 januari 2009.
Inlichtingen én inschrijving: Herman Jacobs (03/677.35.98)
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30 januari 2009

19u30

Algemene Ledenvergadering
“Ledenavond”

Restaurant "De Kievit",
23u00 Korte Heuvelstraat, Kalmthout
Deelname: € 15,00
Elk lid van Natuurpunt-Noorderkempen wordt van harte uitgenodigd om deel
te nemen aan onze jaarlijkse ledenvergadering/ledenavond.
Naast het jaarverslag, het financieel verslag, het werkingsprogramma en de
begroting wordt U het nieuwe jaarprogramma voorgesteld. U krijgt ook de
kans om vragen te stellen en suggesties te geven voor de toekomstige
werking van onze afdeling.
In 2009 sluiten we de vergadering af met een heerlijke maaltijd: aperitief,
tomatensoep, steak of vispannetje met frietjes en groentenkrans, ijscoupe.
Er wordt ook aan de vegetariërs gedacht.
Tijdens een lekker etentje en een glaasje wijn kan het gezellig keuvelen
worden.

Deelname: €15 euro (ter plaatse te betalen a.u.b.)
Inschrijven verplicht en graag voor 25 januari 2009.
Gelieve uw voorkeur bij inschrijving te melden.
Inlichtingen én inschrijving: Joris Pinseel (03/667.57.97)

7 februari 2009

8u30

Marijnenvennen – Lisseven
“Beheerswerken”

Lissevenstraat
12u30 Kalmthout-Nieuwmoer
Natuurgebiedjes hebben soms een onderhoudsbeurt nodig. Vandaar deze
beheersdag. Onderhoud, knotten, vrijmaken van het ven in deelgebied 'Het
Lisseven' en ‘rillen’ oprichten met het vrijgekomen hout.
We spreken af in de Lissevenstraat.

Meebrengen: takkenschaar, handschoenen, laarzen.
Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
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7 februari 2009
8 februari 2009

8u00

Vogels voeren en beloeren
“Telweekend”

In elke Natuurpunt-tuin in de regio
18u00 Essen & Kalmthout
www.natuurpunt.be/tuinvogels

21 februari 2009

8u30

Antwerpen-Linkeroever
“Vogelwandeling”

NEC “De Vroente”, Putsesteenwg
13u00 Kalmthout
In onze onmiddellijke omgeving vinden we enkele grotere natuurreservaten
waar we tal van overwinterende vogels kunnen waarnemen. In “De
Doelpolder” en “Schor Ouden Doel” zijn dat hoofdzakelijk watervogels en
steltlopertjes
en
deze
gebieden
staan
garant
voor
mooie
vogelwaarnemingen.
Een unieke kans om hier vogels waar te nemen ...

Meebrengen: laarzen, verrekijker/telescoop, aangepaste kledij.
Meerijdprijs: € 0,05 /km (te betalen aan de chauffeur)
Inlichtingen en gids: Wouter Vanwesenbeeck (GSM - 0495/629762)

7 maart 2009

8u30
12u30

Marijnenvennen – Lisseven
“Beheerswerken”
Lissevenstraat
Kalmthout-Nieuwmoer

Tijdens de week van de vrijwilliger zouden we onze vrijwilligers in de
bloemetjes moeten zetten. Wij zetten ze liever aan het werk.
Vrijmaken van opslag rond het ven, takken op rillen leggen, knotten, …
We spreken af in de Lissevenstraat.

Meebrengen: takkenschaar, hark, handschoenen, laarzen.
Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
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28 maart 2009

6u00
18u30

Oostkantons
“Vogelobservatie”
NEC "De Vroente", Putsesteenweg
Kalmthout
Gaat niet door bij regenweer !!!

Na de uitgeregende uitstap van vorig jaar wagen we dit jaar een nieuwe
poging en gaan we in dit stukje België terug op zoek naar een aantal
specifieke vogelsoorten. Mogelijk krijgen we hier soorten te zien zoals
Notenkraker, Waterspreeuw, Grijskopspecht en Rode Wouw. Ook bestaat er
een kans dat we Korhoenen te zien krijgen in de Hoge Venen!
Een aanrader voor elke vogelliefhebber!

Meebrengen: telescoop/verrekijker, laarzen en
kledij en niet te vergeten picknick en voldoende drank.
Reisbijdrage: € 0,05 /km voor de chauffeurs
Inschrijven verplicht en graag voor 26 maart 2009

aangepaste

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

19 april 2009

8u00

Kalmthoutse Heide
“Natuurwandeling”

Parking Zuid, Verbindingsstraat,
12u00 Kalmthout
Het rustige en waterrijke noordelijk gedeelte van de Kalmthoutse Heide krijgt
tijdens deze lentetocht de nodige aandacht. We genieten van het landschap
en gaan op zoek naar vogels. Veel lentesoorten zijn reeds aanwezig: Tjiftjaf,
Fitis, Boompieper, Roodborsttapuit, ... Het Stappersven met de grote
watervogelpopulatie krijgt de nodige aandacht.

Meebrengen: laarzen, verrekijker en/of telescoop en aangepaste
kledij.
Inlichtingen en gids: René Nelen (03/667.33.83)

3 mei 2009

7u30

Natuurgebied ‘Molenplaat’
“Natuurwandeling”

Parking Heuvelhal, Kapelstraat
12u30 Essen-Centrum
De Korhaan nr. 1 / januari 2009

Pagina 11

1. Dagvlinders
de

Tijdens 2008 werd voor het 16 jaar op rij naar vlinders gezocht. Dit jaar
werd opnieuw met meer dan gewone aandacht naar vlinders gekeken. Dit
i.v.m. de verderzetting van een nieuwe ‘Vlinderinventarisatie’ (INBO) en het
‘Tuinvlinderproject’ (Natuurpunt). Heel wat vlinderliefhebbers waren actief
en op de redactie mochten we dan ook heel wat waarnemingen ontvangen.
Waarvoor een welgemeende dank.

 Inleiding
Sinds 1993 worden de vlinders binnen de grenzen van onze afdeling
genoteerd. Ook in 2008 was dat weer het geval. Enkele leden observeerden
vlinders in hun tuin, in bossen, heidegebieden, weilanden of langs
wegbermen. Anderen namen dan weer deel aan de Vlindermonitoring van
het Grenspark of waren actief binnen het “Vlinderproject’ n.a.v. de nieuw te
verschijnen “Vlinderatlas”.
2008 was (evenals 2007) een ‘slecht’ vlinderjaar; geen hoge aantallen,
weinig soorten en (in tegenstelling met 2007) géén bijzondere
waarnemingen.
 Waarnemingen
Het Benegobos, het voormalige stort van Essen (in de Horendonkse Bossen)
en het Grenspark “Zoom-Kalmthoutse Heide” (in het kader van de monitoring)
werden vrij grondig onderzocht. In Essen werd een vak van 25 km² degelijk
geïnventariseerd in het kader van het ‘Vlinderproject’. Overige gegevens
werden veelal genoteerd in tuinen of tijdens wandelingen en fietstochten.


Overzicht van de soorten

- Rode lijst: Bedreigde soorten
Geen waarnemingen; zowel het Gentiaanblauwtje als de Grote vos
werden niet meer waargenomen.

- Rode lijst: Kwetsbare soorten
Gericht zoeken in bepaalde gebieden bracht het volgende aan het licht:
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Kalmthoutse Heide: Bont dikkopje
Heideblauwtje
Regio Benegobos:
De Nol:
•
•
•
•
•
•

Groentje
Heivlinder

Het Bruin blauwtje werd dit jaar niet opgemerkt (noch in de
Horendonkse Bossen, noch op het Rangeerstation)
Bont dikkopje werd zowel op Kalmthoutse Heide als op de
Withoevense Heide waargenomen. Niet meer in het Benegobos.
Op enkele plekken in de Kalmthoutse Heide werden Heideblauwtje
opgemerkt.
De Heivlinder werd slechts enkele keren gezien in de Kalmthoutse
Heide; jammer genoeg niet meer op het Benegobos.
Het Groentje werd op enkele plekken waargenomen in de Kalmthoutse
Heide en op de Withoevens Heide.
Van de Bruine eikenpage geen enkele waarneming meer.

- Rode lijst: Momenteel niet bedreigde soorten
• Het Zwartsprietdikkopje werd wéér met minder exemplaren opgemerkt
dan vorige jaren (in 2008 slechts 26 exn op 11 verschillende locaties !!!)
• Het Geelsprietdikkopje werd niet meer gemeld. Geen enkele
waarnemingen op de traditionele vindplaatsen. Op enkele jaren tijd is
het vlindertje blijkbaar volledig verdwenen uit de streek. Reden???
• Van het Groot dikkopje werden dit jaar méér waarnemingen verricht
(meer vliegplaatsen en meer exemplaren dan vorige jaren).
• Van de Koninginnenpage kregen we verschillende meldingen binnen;
niet alleen van vlinders, maar ook van rupsen (in groententuinen).
• Het Oranjetipje werd op heel wat plaatsen gezien (zelfs in tuinen). Dit
opvallend vlindertje wordt meer en meer waargenomen in de regio.
• Klein geaderd witje en Groot koolwitje werden in een kleiner aantal
opgemerkt. Het Klein koolwitje scoorde zoals gewoonlijk zeer goed.
• De Citroenvlinder deed het weer héél slecht in 2008 (slechts 19 exn op
15 waarnemingsdagen). Reden ???
• De Kleine vuurvlinder werd in 2008 zowel in het voorjaar als in het
najaar in kleine aantallen waargenomen; meestal solitaire exemplaren.
• De Eikenpage valt weinig op. Dit jaar werd een nieuwe vliegplaats
ontdekt in Achterbroek. Ook op de Kalmthoutse Heide waargenomen.
• Zilverblauwtje (Boomblauwtje) werd dit jaar in behoorlijke aantallen
aangetroffen; veelal in tuinen (47 exn op 30 waarnemingsdagen).
• Van het Icarusblauwtje werden slechts 6 exemplaren opgemerkt:
Horendonkse Bossen,
Rangeerstation
Essen, Lissevenstraat,
Foxemaatse Dijk en Heiken.
• Dagpauwoog werd slechts af en toe in een tuin waargenomen. Dit
echter in zéér kleine aantallen: 32 exn op 23 waarnemingsdagen.
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•

Hetzelfde geldt voor de Kleine vos. Die lijkt te verdwijnen uit de regio.
In 2008 was hij grotendeels afwezig (slechts 5 waargenomen exn).
Op kaart de gegevens voor Essen.

Verspreiding Kleine vos
1993-2000

•
•
•
•
•
•
•

Verspreiding Kleine vos
2008

Gehakkelde aurelia deed het redelijk goed dit jaar; er werden heel wat
exn (82 exn op 47 waarnemingsdagen) opgemerkt, mooi verspreid over
het hele jaar met een uitschieter in het najaar (op Sedums).
Landkaartje kwam iets meer voor dan de vorige jaren. Er werden 11
exemplaren opgemerkt (zowel lente als zomervorm).
Bont zandoogje werd heel regelmatig opgemerkt, niet alleen in bossen
en bosranden maar steeds meer in tuinen. Neemt in aantal toe
De Argusvlinder werd niet meer waargenomen in de streek. Deze
vlinder is altijd al zeldzaam geweest en lijkt nu voor goed verdwenen.
Evenals in 2007 werd het Hooibeestje waargenomen. Deze keer op de
‘Steertse Heide’ en bij het ‘Muggenpiske’ in de Kalmthoutse Heide.
Oranje zandoogje was redelijk talrijk in allerlei bermen aanwezig.
Bruin zandoogje kwam minder talrijk voor.

- De trekvlinders
• Geen Oranje luzernevlinder en geen Gele luzernevlinder.
• Er werden weinig Distelvlinders genoteerd (slechts 18 exn).
• De Atalanta was frequent aanwezig, maar niet in zeer grote aantallen.
Geen winterwaarnemingen in 2008. De 1ste trekkers werden pas laat
opgemerkt (22 juni 2008).
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Vlinderfenologie 2008

Soort
Argusvlinder
Atalanta
Bont dikkopje
Bont zandoogje
Boomblauwtje
Bruin blauwtje
Bruin zandoogje
Bruine eikenpage
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Distelvlinder
Eikenpage
Geelsprietdikkopje
Gehakkelde aurelia
Gele luzernevlinder
Gentiaanblauwtje
Groentje
Groot dikkopje
Groot geaderd witje
Groot koolwitje
Grote vos
Heideblauwtje
Heivlinder
Hooibeestje
Icarusblauwtje
Keizersmantel
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Kleine parelmoervlinder
Kleine vos
Kleine vuurvlinder
Koninginnepage
Koningspage
Landkaartje
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ste

1
°
22 juni
12 mei
31 maart
15 april
°
22 juni
°
14 april
6 april
25 juli
28 juni
°
11 april
°
°
8 mei
9 juni
°
3 mei
°
28 juni
9 augustus
23 augustus
1 juli
°
20 april
21 april
°
4 mei
26 juli
8 juni
°
11 mei

laatste
°
23 oktober
1 juli
20 oktober
31 augustus
°
10 augustus
°
28 augustus
6 november
29 september
13 juli
°
12 oktober
°
°
1 juli
29 september
°
14 oktober
°
2 september
1 september
1 september
14 september
°
11 september
14 oktober
°
29 augustus
11 oktober
31 juli
°
1 augustus
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Oranje luzernevlinder
Oranje zandoogje
Oranjetipje
Rouwmantel
Zwartsprietdikkopje

°
30 juni
24 april
°
30 juni

°
28 augustus
24 mei
°
30 augustus

 Besluit
de
Voor het 3 jaar op rij merken we dat de ‘ooit algemene’ vlinders in aantal
afnemen. Kunnen we ons de vraag stellen of onze omgeving al zover
aftakelt, dat algemene, eerder flexibele soorten het moeilijk krijgen.
Met bijzondere dank aan de volgende waarnemers:
Koen Verschoore - Wim De Bock - Hedwig Lauriks - Cees Van Laerhoven - Dirk Vilijn - Joris,
Eveline & Sarah Pinseel - Cel Van Hooydonck - Marianne Smout - Mark Gebruers - Frans
Vorsselmans - Karel Molenberghs - Igor Van Damme - Kristof Vlietinck - Jos Jacobs – Jana
Suykerbuyk – Raymond & Vera Laenen-Dieperinck – Familie Van Daele – René Nelen – Agnes
Peeters

2. Zoektocht naar Sprinkhanen
In 2008 werd de zoektocht naar Sprinkhanen verder gezet. Een overzicht
van de Belgische gegevens is terug te vinden op de prachtige Internet-site
www.saltabel.org. (prachtige foto’s en verhelderende teksten).


Een overzicht van onze regio

In 2008 werd de Sikkelsprinkhaan weer waargenomen. Deze keer in de
begroeiing van een sloot ten westen van de Horendonkse Bossen (Frans
Vorsselmans) en op de Kalmthoutse Heide.
Jammer genoeg werden geen Veldkrekels meer gehoord of gezien op het
Benegobos. Volgend jaar hopelijk opnieuw !!!
Knopsprietjes en Heidesabelsprinkhaan werden niet opgemerkt, noch op
de Kalmthoutse Heide, noch in het Benegobos.
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Alle waarnemingen van Essen en Kalmthout op een rijtje:

Soorten
Boomsprinkhaan

95

96

Bruine sprinkhaan

x

x

Gewoon doorntje

x

x

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gewoon spitskopje

x

x

Grote groene sabelsprinkh.

x

x

x

x

Heidesabelsprinkhaan

x

x

x

Huiskrekel

x

x

x

Knopsprietje

x

x

x

x

x

Krasser

x

x

x

x

x

Ratelaar

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Sikkelsprinkhaan

x
x
x

Veldkrekel

x

x

x

x

x

x

Veenmol
x

Zeggedoorntje

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Snortikker
Struiksprinkhaan

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Wel valt op te merken dat er minder exemplaren werden aangetroffen. Zelfs
van de Bruine Sprinkhaan en de Krasser werd het typische gesjirp minder
opgemerkt dan in de vorige jaren. De Grote Groene Sabelsprinkhaan deed
het daarentegen beter dan vorige jaren.
Uiteraard kunnen we enkel die gegevens publiceren die ons werden
doorgegeven.

3. Amfibieën en reptielen
De Paddenoverzetactie van de Huybergsebaan kwam in 2008 terug in de
kijker. De aanleg van de Paddentunnels kon geëvalueerd worden.
In 2007 werden in totaal 2170 amfibieën opgemerkt (w.o. 938
verkeersslachtoffers). Ondertussen zijn de paddentunnels aangelegd (maar
jammer genoeg nog niet helemaal afgewerkt) en de positieve invloed is
zeker te merken t.h.v. De Nol. Daar werden merkelijk minder slachtoffers
geteld.
Elders, tussen het Hey-end en de Camping ‘Wildertse Rust’ (B4.17.43 &
B4.17.34) vielen echter nog heel wat slachtoffers. Het was hier quasi
onmogelijk om meer dan één tunnel aan te leggen. Op die locaties werden
toch nog 294 verkeersslachtoffer geteld op een totaal van 501 getelde
dieren (= 58,6% slachtoffer).
Uit de Wildertse Duintjes is er eveneens slecht nieuws te melden. Er werden
in de “Kleiput” slechts een max. van 83 en in het “Bergenven” een max. van
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35 Gewone padden geteld. Bruine kikkers werden in het Domein Wildertse
Duintjes niet opgemerkt. Groene kikker en Alpenwatersalamander waren
ook op beide plaatsen in zeer kleine aantallen aanwezig. Géén Kleine
salamander, géén Vinpootsalamander en géén Kamsalamander meer
waargenomen! Jammer!
Op het “Heideveldje” werden wel enkele Kleine hagedissen gezien.
In het landbouwgebied langs de Kleine Aa werden zowel Bruine als Groene
kikker waargenomen. Maar ook hier in zéér kleine aantallen. De
Roodwangschildpad werd wel aangetroffen in de Kleine Aa en in de
slotgracht van de Oude Pastorij. In enkele tuinvijvers werden nog wel
kikkers opgemerkt (o.a. Vijverlaan, G. Gezellelaan, Beliestraat).
Uit een tuinvijver in de Nolsebaan werd een Geelwangschildpad gemeld !!
In het Natuurpuntgebiedje ‘Lissenven’ in Kalmthout werden Bruine en
Groene kikker, Alpenwatersalamander en Roodwangschildpad aangetroffen.
Kleine hagedis en Gladde slang werden regelmatig gemeld uit de
Kalmthoutse Heide.
Wat is er mis met onze amfibieën ????
Met bijzondere dank aan de volgende waarnemers:
Wim De Bock - Hedwig Lauriks - Dirk Vilijn - Joris, Eveline en Sarah Pinseel - Wim Van den
Bergh - Marianne Smout - Mark Gebruers - Kristof Vlietinck - Herman Jacobs – Igor Vandamme
– Jan Loos – Wouter Vanwesenbeeck – Philip Peeters

Bruine kikker
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4. Zoektocht naar Libellen
Na enkele jaren inventarisatie krijgen we een beter zicht op de Libellenfauna
uit onze regio. Sinds 2000 werden al 38 soorten geteld.
Het merendeel van de gegevens komt van de Monitoring van het Grenspark
(Kalmthout), het Zandven (Essen-Horendonk) en het Beekdal van de Kleine
Aa (Essen & Kalmthout). Hier en daar ook een gegeven uit een tuin, want
ook daar kunnen Libellen voorkomen, zeker als je de trotse bezitter bent van
een ‘ecologische’ tuinvijver.


Overzicht van 9 jaar inventarisatie.

Soort
Azuurwaterjuffer
Blauwe glazenmaker
Bloedrode heidelibel
Bosbeekjuffer
Bruine glazenmaker
Bruine winterjuffer
Bruinrode heidelibel
Geelvlekheidelibel
Gewone oeverlibel
Gewone pantserjuffer
Grote keizerlibel
Grote roodoogjuffer
Houtpantserjuffer
Koraaljuffer
Lantaarntje
Maanwaterjuffer
Noordse witsnuitlibel
Paardenbijter
Plasrombout
Platbuik
Smaragdlibel
Steenrode heidelibel
Tangpantserjuffer
Tengere grasjuffer
Tengere pantserjuffer
Venglazenmaker

00 01 02 03 04 05 06 07 08
X X
X
X X X
X
X
X
X
X X X X X
X X
X
X
X
X
X
X X X
X
X X X
X
X X X X X X
X X
X X X X X X
X X X X X X X X
X
X X X X X
X X
X X X
X X X X X X X X X
X X X
X X X
X X X X X X
X
X X X
X X X X X
X X
X
X X
X X
X
X
X X X X
X X X
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Venwitsnuitlibel
Viervlek
Vroege glazenmaker
Vuurjuffer
Vuurlibel
Watersnuffel
Weidebeekjuffer
Zuidelijke glazenmaker
Zuidelijke keizerlibel
Zwarte heidelibel
Zwervende heidelibel
Zwervende pantserjuffer

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Opmerkelijk is het verschijnen van zuidelijke soorten: Zuidelijke
glazenmaker en Zuidelijke keizerlibel werden voor het eerst opgemerkt.
Met dank aan de inventariseerders:
Hedwig Lauriks - Joris, Eveline en Sarah Pinseel - Kristof Vlietinck - Igor Vandamme – Koen
Verschoore – Frans Vorsselmans – Karel Molenberghs – Nobby Thys – Michaël Vandevenne

5. Lieveheersbeestjes
In 2002 startten enkele insectenliefhebbers met een inventarisatie van
Lieveheersbeestjes in de Noorderkempen. Heel vaak ging het om toevallige
ontdekkingen: m.a.w. er werd niet gericht gezocht naar soorten.
Ook in 2008 werd ook nog gezocht naar deze kleurrijke insectjes, zij het in
iets mindere mate dan de vorige jaren.
Ikzelf onderzocht enkele tuinen en noteerde toevallige waarnemingen
tijdens inventarisatierondes in Essen en Kalmthout.
Opvallend was weer de ‘invasie’ van Aziatische Veelkleurige LVH in het
najaar. Een aantal woningen met lichtgekleurde baksteen werden weer door
deze uitheemse soort druk bezocht. Ook tijdens de winter kun je deze
invasieve soort binnenshuis aantreffen.
Ondertussen wordt stilaan duidelijk dat het niet goed gaat met onze
inheemse Lieveheersbeestjes. Uit alle streken in Vlaanderen worden
mindere aantallen gemeld en soorten als het 2-stippelig
lieveheersbeestje en het 10-stippelig werden bijna niet waargenomen.
De Korhaan nr. 1 / januari 2009

Pagina 20

De resultaten van de inventarisatieronde staan in onderstaande tabel:
Lieveheersbeestjes in de regio
10-stippelig lieveheersbeestje
2-stippelig lieveheersbeestje
19-puntlieveheersbeestje
Bruin lieveheersbeestje
10-vlek lieveheersbeestje
Roomvleklieveheersbeestje
11-stippelig lieveheersbeestje
5-stippelig lieveheersbeestje
7-stippelig lieveheersbeestje

02 03 04 05 06 07 08 ES KA
x x x
x
x x
x x x x x x x x x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

4-vleklieveheersbeestje
Meeldauwlieveheersbeestje
Harlekijnlieveheersbeestje

x
x

x x
x x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

x
x

Aziatisch Veelkleurig LHB
Vloeivlek-lieveheersbeestje

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

14-stippelig lieveheersbeestje
22-stippelig lieveheersbeestje

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

24-stippelig lieveheersbeestje
Wilgenlieveheersbeestje
Gestreept lieveheersbeestje
Oogvleklieveheersbeestje
16-punt lieveheersbeestje

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

Totaal waargenomen soorten: 12 15 13 10 10 14 9 20 13

Overzicht van de gegevens opgesteld door Joris Pinseel

6. De Huiszwaluw (Delichon urbica) in de
Noorderkempen
Volgens de broedvogelatlas van Glenn Vermeersch komen er ongeveer
10.000 broedparen (geschat) in Vlaanderen voor. Als je weet dat er 308
steden en gemeenten zijn in Vlaanderen geeft dit een gemiddelde van 32
broedparen per gemeente. Als je merkt welke cijfers we in Kalmthout en
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Essen kunnen voorleggen mogen we heel fier en tevreden zijn dat zoveel
zwaluwen voor onze 2 gemeenten kiezen om te broeden.
Een kleine telling brengt dat Kalmthout 1,72% en Essen 1,41 %, (samen dus
3,13 %) van de broedparen heeft van het totaal aantal broedparen in
Vlaanderen.
Natuurlijk moeten we waakzaam blijven. Aan veel zaken, zoals
pesticidengebruik, ruimtelijk structuurplan, bouw- of verbouwplannen, …
kunnen we als vereniging niet zo heel veel doen, maar we blijven de
mensen wel informeren en wel stimuleren om aandacht te schenken aan de
zwaluwen.

Kolonie Heikantstraat
kolonie Kruisstraat
kolonie Violetlaan
Kolonie Handelaar
Kolonie Darm
Kolonie Tilborgstraat
Kolonie Heuvel
Totaal

Huiszwaluwen in Kalmthout
2005
2006
2007
2008
11
8
6
5
16
57
63
76
0
0
1
0
49
48
35
38
11
10
12
27
6
4
1
1
33
25
24
25
126
152
142
172
Essen

Kolonie Roosbroek
kolonie Spijker
kolonie St-Jansstraat
Kolonie Zandstraat
Kolonie Horendonk
kolonie Vleetweg
kolonie Achterstehoevestraat
kolonie Moerkantsebaan
Kolonie Noordeind-Rouwmoer
Totaal

2007
0
2
0
10
32
14
1
1
55
115

2008
6
9
2
6
47
14
0
0
55
139

Met dank aan de tellers
Igor Vandamme
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Veertig jaar later
1968.
Amerika is in volle Vietnamoorlog. De mensenrechtenactivist Martin Luther
King en presidentskandidaat Robert Kennedy worden vermoord. De
Hongkong-griep eist wereldwijd 750.000 doden. Praagse lente in TsjechoSlowakije. In Parijs komen de studenten in opstand.
Jan Verroken doet na een interpellatie in de Kamer over de Leuvense
kwestie de regering vallen. Maar wat blijft een mens het meeste bij?
De Olympische zomerspelen in Mexico.
We schrijven 18 oktober. De finale van het verspringen is aan de gang. Het
zal gaan tussen Ter-Ovanesian, de Rus, en Ralph Boston, de Amerikaan.
Tot Bob Beamon, nog een Amerikaan, maar in Europa onbekend, bij de
tweede poging zijn aanloop neemt, als uit een katapult weggeschoten heel
hoog de lucht inklimt en met zijn stelten van benen horizontaal voor zich uit
onwaarschijnlijk ver in de zandbak terechtkomt. Op Youtube zien we hoe hij
van puur geweld na de landing nog een paar keer blijft nastuiteren. Nu gaat
hij definitief de lucht in, dacht ik voor de tv, en we zien hem nooit meer
terug. Maar dat deed hij natuurlijk niet. Het stadion, oplevend, beseft dat
geschiedenis wordt geschreven en wacht in spanning af. Consternatie rond
de zandbak. De elektronische afstandsmeting kan de sprong niet aan. De
officials halen er dan maar de lintmeter bij. Eindelijk komt de afstand op het
bord: 8,90 meter, een fantastisch nieuw wereldrecord. Beamon begrijpt het
niet, loopt verward heen en weer. "29 feet, 2,5 inches," schreeuwt iemand
hem toe. Dan gaat hij als gek in het rond dansen. Arme Bob. Achteraf heeft
hij zijn 'sprong naar het volgende millennium' niet kunnen verzilveren. In de
taxi waarmee hij na zijn sportcarrière rondreed, zei hij in een interview over
zijn exploot: “Ik dacht even dat ik een vogel was”. Dat is het dus wat bijblijft,
de bijna-vogel Beamon. En natuurlijk ook de echte vogels, waarover nu wat
meer.
Vogelrijkdom
Eigenlijk is 1968 één brok duisternis, waarin hier en daar een
vogelwaarneming opflitst. Dan maar de bronnen aangeboord om het
geheugen op te frissen. De Wielewaal dus, het Vlaams ornithologisch
tijdschrift dat toen aan zijn 36ste jaargang bezig was. Gesticht door pastoor
Segers uit de Kempen, was de Wielewaal in 1968 nog altijd op de provincies
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Antwerpen en Limburg toegespitst. Toch had het tijdschrift ook vaste voet in
Oost-Vlaanderen via de afdelingen Gent en Land van Waas. Ook in Kortrijk
was een bloeiende afdeling.
De jaargang 1968 steekt niet af bij de andere. Lay-out, berichtgeving en
foto's: wat ouderwets allemaal, maar best boeiend. Voor wie het interesseert
natuurlijk. Een greep uit de inhoud: het januarinummer brengt een artikel
over de noordwaartse doorbraak van de Cetti's zanger, juni een artikel over
het Korhoen 'Nest - eieren - broedtijd', dat prachtige hoen dat inmiddels uit
de hei verdwenen is. De herfstinvasie van Notenkrakers komt in november
uitgebreid aan bod, naast het verslag van de buitenlandse Wielewaalreis
naar Zwitserland. Naar de korte mededelingen en de verslagen van de
wandelingen, twee vaste rubrieken, keken de lezers uit. Ze leren ons dat er
in 1968 naast Korhoenders ook nog Klapeksters en Hoppen in Vlaanderen
broedden. Ten noorden van Gent vindt iemand liefst 6 broedgevallen van de
Grauwe klauwier.
Ook de Vautierstraat (nu het Dinomuseum) gaf toen een ornithologisch
tijdschrift uit: 'De Giervalk-Le Gerfaut', met bijdragen in de twee landstalen.
Het overzicht van het jaar 1968 moeten we gaan zoeken in de jaargang
1971. Dat vond niemand erg. De meeste gegevens waren trouwens al in de
Wielewaal verschenen.
Wolkje aan de hemel
Eén wanklank bij al die vogelrijkdom: een kort bericht in het juninummer van
de Wielewaal: "De zwaluwen bedreigd!
Men hoeft geen ornitholoog te zijn om vast te stellen dat de zwaluwen ieder
jaar in aantal verminderen. In vele hoeven is het aantal bewoonde nesten
verminderd tot de helft, in sommige gevallen zelfs tot een vierde…"
Als besluit volgt een oproep om mee te doen aan 'een grootscheepse actie
om de zwaluwen te beschermen'.
Allicht werden hier de Boerenzwaluw en de Huiszwaluw bedoeld.
Boerenzwaluwen waren er in 1968 nog bij de vleet, ze waren deel van het
straatbeeld. De Huiszwaluw kwam meer plaatselijk voor, onder bruggen, in
grote hoeven, maar was toch meer een stadsvogel. Oudenaarde was toen
vrij goed bedeeld met die zwaluwen, zelfs in de Veldstraat in Gent hingen er
nog enkele nesten. In 1968 werd allicht de vergelijking gemaakt met
vooroorlogse toestanden. Zo heeft pastoor Segers het in één van zijn
boeken over Boerenzwaluwen die in de huiskamers van de boerenwoningen
kwamen broeden...
Op het eerste gezicht weinig aan de hand dus in 1968, allerminst wat het
gevogelte van het boerenland betrof. Er kwinkeleerden vogels van jewelste,
in de lucht en vanuit bomen en struiken, wanneer de natuurminnaar in het
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voorjaar zijn morgenwandeling deed. Vrij van stress: tellingen, kaarthokjes,
inventarisaties moesten nog uitgevonden worden.
En toch verscheen in het voorjaar van 1968 een wolkje aan de hemel.
Gekraagde roodstaarten, Rietzangers, Gele kwikstaarten en Grasmussen vogels die diep in Afrika overwinteren - kwamen niet in de normale aantallen
opdagen. Ook de volgende jaren was dat zo. Woestijnvorming, zo bleek
later, was de oorzaak, meer bepaald de opmars van het zand in de
zuidelijke Sahararand. Dat milieufactoren in Afrika de populaties van onze
trekvogels beïnvloeden is nu duidelijk, maar kwam toen voor het eerst aan
het licht. Zo was 1968 dan toch een scharnierjaar in de vogelhistorie van
West-Europa.
Plattelandsvogels
We zijn veertig jaar verder. Het platteland is niet meer te herkennen. Of
toch? Voor wie in 1968 geen graten zag in de lintbebouwing, vallen het
dichte autowegennet, de talloze woonwijken, bedrijventerreinen en
bouwwerken allerhande die sindsdien tot in de verste hoeken van het land
het buitengebied valoriseren best te pruimen. In de landbouw was er voor
de keuterboer al in 1968 vuil aan de knikker. Vanaf de jaren '70 stond de
boerenstiel definitief in het teken van schaalvergroting en intensivering. Er
groeit nu maïs van Lo-Reninge aan de IJzer tot Dilsen-Stokkem aan de
Maas.
Monotonie troef dus, die geleid heeft tot een nivellering van het
broedvogelbestand. Of men nu in het westen of in het oosten van het land
zijn raam opent en het lentekoor beluistert, de vogels die zingen zijn
dezelfde. Broedvogels die zeer specifieke biotopen bewonen hebben zich
teruggetrokken in de natuurreservaten, waar hun biotoopeisen nog vervuld
zijn. Het zijn de vogels van ‘de Rode Lijst’, die geregeld wordt
geactualiseerd. Ze bevat naast vogelsoorten die ook in 1968 al
probleemgevallen
waren
(Kwartelkoning,
Roerdomp,
Watersnip,
Klapekster,…), ook soorten waarover men zich toen allerminst zorgen
maakte
(Graspieper,
Geelgors,
Veldleeuwerik,
…).
Koekoek,
Boerenzwaluw, Kneu en Huismus zijn op weg om in die categorie te
belanden. Plattelandsvogels die in 1968 heel gewoon waren, laten het nu
dus afweten. In de akkers is het stil. Er wordt hard gewerkt om het tij te doen
keren. De akkervogels staan volop in de belangstelling. Sommige
gemeenten geven een premie per geslaagd zwaluwlegsel. Ook Europa wil
het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen. Tegen 2010 nota bene, wat
erg kortbij is. Maar alles hangt af van de interpretatie. Neem de
Boerenzwaluw. Stel dat er per km² nog één koppel van die zwaluwen
overblijft - minder kan niet - dan betekent dat voor heel Vlaanderen nog altijd
ruim 13.000 broedparen. Europa tevreden, want de zwaluw is behouden,
maar in werkelijkheid toeren de zwaluwen eenzaam in het landschap rond.
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Onzichtbaar zijn ze dan. In 2002 werd het broedbestand in Vlaanderen op
20 tot 30.000 broedparen geschat. Nu al kan men in de boerenbuiten
kilometers rondfietsen zonder er één te ontmoeten.
Naast de verscheidenheid aan soorten moest ook de diversiteit aan
biotopen fors inboeten. Het vergt veel inspanningen om de laatste pareltjes
te behouden. Over de zin van dat vele werk kan men dubben tot men er suf
van wordt.
Woeste natuur
In de geschiedenis is het al meer gebeurd. Er komt vanuit het niets een idee
opzetten en pas later blijkt dat de uitwerking ervan net op tijd is gekomen.
Ook in het natuurbehoud hebben we dat meegemaakt. Het nieuwe idee
was: de natuur haar gang laten gaan. Er wordt een natuurgebied
afgebakend en men laat de tijd zijn werk doen. Wel worden er runderen
en/of paarden uitgezet. Het graasgedrag van die beesten moet de
houtopslag in bedwang houden en de variatie in de begroeiing bevorderen.
Het idee kwam uit Holland, waar in het kader van het Deltaplan grote lappen
grond vrijkwamen en als natuurgebied aan hun lot werden overgelaten. In
Oost-Vlaanderen zijn de Reytmeersen in Welden een mooi voorbeeld van
die nieuwe natuur. Het reservaat ligt op grond die in de jaren '70 is
opgespoten en aanvankelijk bestemd was voor industrie. De grazers van
dienst zijn Konikpaarden en Gallowayrunderen. Het resultaat is
ongeordende natuur, waar de wandelaar na één bezoek buiten blijft, want bij
die mix van onkruid, loslopend hoornvee en onbekend ongedierte voelt hij
zich allerminst in zijn sas. Dubbele winst: pure én rustige natuur. Het laat
zich aanzien dat zulk soort natuur met meer succes de opwarming aankan
dan heel specifieke habitats waaraan nu al met man en macht wordt
gewerkt om ongewenste omgevingsinvloeden af te wenden.
Opwarming
Afgezien van de noodkreet met betrekking tot de zwaluwen is er in de
Wielewaaljaargang 1968 niets dat er op wijst dat natuurminnaars zich toen
veel zorgen maakten over het lot van de vogels.
Dat kommerloze denken is ook nu perfect mogelijk. Want oké, er gaat wel
veel achteruit, maar er is nog altijd veel te zien. Meer dan vroeger zelfs. De
zeldzaamheden van 1968 zijn voor het gros van de vogelaars dan wel uit de
buurt verdwenen, maar de meeste zijn op Vlaams niveau nog aanwezig. En
indien niet op Vlaams niveau, dan op Europees niveau. Hoe dan ook,
perfect te traceren met de mogelijkheden op het vlak van communicatie
waarover de vogelspotter nu beschikt. Informatie over vogels die in 1968
onvindbaar was of enorm veel zoekwerk en briefwisseling vereiste, is nu in
een oogwenk op het Internet bereikbaar. Beweren dat mobiliteit en
reisfaciliteiten enorm zijn toegenomen, staat gelijk met het intrappen van
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een reeks open deuren. En al mag het Europese autowegennet dan veel
natuur hebben verknoeid, of al braakt het vliegtuigverkeer vele tonnen
broeikasgassen uit, de natuurliefhebber van 2008 kan toch mooi overal
naartoe. Wat hij ook doet, in en buiten Europa.
De opwarming lijkt de vogelwereld trouwens door elkaar te zullen schudden.
Want vogels, mobiel als ze zijn, kunnen als ze het ergens moeilijk krijgen,
gemakkelijk uitwijken. De honderden Witvleugelsternen die in 2007 in
Nederland en Vlaanderen belandden - moois uit de landen van het vroegere
Oostblok - waren daar wellicht door droogte uit hun broedgebieden
verdreven. Er broeden Bijeneters vlakbij Gent. Aan de andere kant, soorten
die men bij stijgende temperaturen zou verwachten, als de Europese
kanarie, komen dan weer niet opdagen. In de jaren '70 was het haastige
liedje van die vogeltjes, dat zozeer aan zuiderse vakantieoorden doet
denken, ook in het centrum van Oudenaarde te horen. En laat de Putter, die
alleen in Zuid-Europa een echt algemeen dorpsvogeltje is, het bij ons alweer
niet afweten? Voor de rest is het koffiedik kijken.
Komt er ooit een Provençaalse grasmus in mijn tuin broeden, zoals het
Nederlandse SOVON in een prognose beweert? Mijn kleinkinderen zullen
het me aan mijn grafzerk komen vertellen. Dank u, opa, dat jij daarvoor
gezorgd hebt. En de groeten aan oma.
Luc Menschaert

Provençaalse grasmus
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De Maatjes
-Samenkomst :Kerk Nieuwmoer, hoek Kerkstraat/Wuustwezelsteenweg 1

Zondag
Zondag

08.02.2009
08.03.2009

14u
14u

Ribbens Kris
Van Hooydonck Cel

Vlaams natuurreservaat de Kalmthoutse Heide
-Samenkomst: Putsesteenweg 129 Kalmthout (Grote parking)

Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag

11.01.2009
14.02.2009
14.03.2009
05.04.2009

10u
10u
10u
10u

Vander Sypt Chris
Kips Christianne
Hoefnagels Anne
Vander Sypt Chris

De Withoefse Heide
-Samenkomst: Putsesteenweg 129 Kalmthout (Grote parking)

Zondag

15.03

14u30

Juffermans Leo

Grenspark de Zoom Kalmthoutse Heide
-Samenkomst: parking manege “De Wolf” Staartsestraat 55 in Huybergen

Zaterdag

18.04.2009

10u

Ingelbrecht Jan

Ravenhof Stabroek
-Samenkomst: parking kasteel Ravenhof, Oud Broek, 4 Stabroek

Zondag
Zondag

18.01.2009
22.03.2009

14u
14u

D’Hoine André
Dezuttere Jef

Polder & Kempen
-Samenkomst: Steenhovestraat, 89 Berendrecht (afrit 12)

Zondag

22.02.2009

14u

Van der Horst Harry

Reigersbos Berendrecht
-Samenkomst: Schouwvegersstraat, 1 achter kerk van Berendrecht

Zondag

15.02.2009
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Paddenstoelvriendelijk natuurbeheer
Paddenstoelen zijn fascinerende wezens.
Niet dat ik dat weet, maar ik heb het wel van horen zeggen. Een
Vliegenzwam kan ik nog wel determineren, maar daar stopt zowat mijn
kennis. Hopelijk komt daar verandering in na het volgen van de cursus
‘Paddenstoelen voor beginners’ van Natuurpunt Noorderkempen. En heb ik
daarna nog niet de voeling gevonden om ze uit te sleutelen, dan krijgen we
volgend jaar terug een kans, want dan wordt er terug een cursus ingericht.
Mysterieus zijn ze wel vind ik, daarom zijn ze misschien ook fascinerend en
wil ik ze beter leren kennen. Toen ik laatst in de bib was viel mijn oog op het
boekje ‘Paddenstoelvriendelijk natuurbeheer’. Worden er in een beheerplan
dan ook speciale maatregelen genomen voor paddenstoelen? Hieronder
volgt een korte samenvatting.
Reden :
Paddenstoelen zijn goede en snelle indicatoren voor milieuvariabelen.
Eventuele milieuveranderingen in een terrein zullen door veranderingen in
de paddenstoelenflora snel zichtbaar worden. Daardoor zal een beheerder
weten of hij goed bezig is of dat hij zijn beheer moet aanpassen.
Groene planten zijn veel tragere indicatoren. Groene planten kunnen nog
een hele tijd verder leven in alsmaar ongunstiger omstandigheden, of
verschijnen maar na een aantal jaren in gunstiger omstandigheden.
Een rijke paddenstoelenflora maakt een gebied extra aantrekkelijk voor
wandelaars en natuurminnaars.
Leefwijze :
3 ecologische groepen kunnen we onderscheiden die belangrijk zijn voor het
beheer.
- Opruimers: leven van dode organische resten. Zij breken door vertering
de organische stof af die door de groene planten wordt opgebouwd.
Hierdoor ontstaan voedingsstoffen die bruikbaar zijn voor groene
planten.
- Parasieten: leven van levende weefsels, ten koste van levende
organismen. Ze zijn belangrijk voor uitschakeling van verzwakte
individuen. (vb. indicator : massaal optreden van parasieten kan wijzen
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-

op plotse ecologische ongunstige omstandigheden in bijvoorbeeld
monoculturen).
Boombegeleiders: leven samen met andere levende organismen. Dit is
altijd ten voordele van zowel de schimmel als de boom. De schimmel
haalt water en mineralen uit de bodem, de boom produceert suikers, en
die worden door elkaar uitgewisseld en opgenomen in de worteltopjes
van de boom. In arme gronden kunnen bomen meestal zelfs niet zonder
die schimmels.

Bedreigingen :
De evolutie van de paddenstoelen is niet met zekerheid te zeggen. Maar we
kunnen wel stellen dat graslandpaddenstoelen die in onbemeste of
zwakbemeste graslanden groeien, alsook de heide- en veenbewoners
achteruitgaan. Dit heeft te maken met de grote afname van dit specifiek
areaal de laatste 100 jaar. Ook vermesting en stikstofdepositie is nadelig
voor die soorten. Parasieten zijn dan weer vooruitgegaan door een
veranderd bosbeheer Zwakke en dode bomen worden niet meer verwijderd.
De klimaatwijziging, met warmere vochtige zomers en herfsten zou dan
weer een positief effect hebben.
Contacten met de omgeving en plukken :
Uit wetenschappelijke proeven is gebleken dat het plukken van de
paddenstoelen in de loop der jaren geen vermindering van de geplukte
soorten tot gevolg had. De verdichting en de beschadiging van de
bovenste bodemlaag door betreding veroorzaakt wel een
achteruitgang.
En, paddenstoelen vormen het leefgebied van veel insectensoorten. Het
weghalen van paddenstoelen benadeelt deze dieren Tenslotte zijn
paddenstoelen in een herfstbos een essentieel onderdeel van de
natuurbeleving.
Stimuleren van paddestoelen :
- Boombegeleiders: Boomsoorten die begeleiders hebben behouden of
aanplanten. Ze gedijen wel het beste bij zeer lage gehalten aan
organisch materiaal en stikstofverbindingen. Afvoer van maaisel,
bladeren en takken is hier noodzakelijk
- Opruimers en parasieten: Zwakke dikke en dode bomen laten staan of
liggen.
- Algemeen: Het bos zoveel mogelijk met rust laten, enkel betreding op
paden toestaan, randen vrijhouden van opslag, geen bemesting in
graslanden, geen slootbagger opbrengen, altijd beheer gefaseerd en
kleinschalig uitvoeren.
- Welke maatregelen kunnen we nemen bij het beheer van het
Lisseven en Smidsevijvers ?
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•
•

•

Takkenrillen aanleggen: Rillen van takken en stammetjes worden
aangelegd langs sommige bosranden.
Stobben laten staan: Bomen die tijdens een dunning verwijderd
moeten worden, worden vrij hoog afgezaagd zodat paddestoelen
vrij spel krijgen.
Bomen ringen: op enkele plaatsen, waar dat geen gevaar oplevert,
wordt af en toe een boom geringd.

Overgenomen en samengevat uit :
‘Paddestoelvriendelijk natuurbeheer; P.J. Keizer; KNNV Uitgeverij; ISBN 905011-172-6’
Igor Vandamme

De Nachtzwaluw
Op 14 november organiseerde het Grenspark een voordracht door Henk
Sierdsema van het Sovon over Nachtzwaluwonderzoek. De moeite waard.
Het ging hier over Caprimulgus europaeus, 1 van de 120
Nachtzwaluwachtige soorten op aarde, 1 van de twee in Europa, de enige
die bij ons voorkomt. Voor wie er niet bij was haal ik enkele gegevens aan.
Onze Nachtzwaluwen komen hier (hier is Vlaanderen en Nederland) vanaf
eind april aan uit hun overwinteringsgebieden ten zuiden van de Sahel en
vertrekken weer in september. Met broeden wachten ze tot eind mei- juni,
tot de temperatuur voldoende hoog is en de insecten voldoende talrijk zijn.
Soms volgt een tweede legsel dat door het vrouwtje bebroed wordt terwijl
het mannetje verder de jongen van het eerste legsel verzorgt. De een of
twee eieren worden op de grond gelegd, op aarde, dor gras of
dennennaalden, niet eens in een kuiltje; dat kuiltje ontstaat pas met verloop
van tijd door het gewriemel van het wijfje en de jongen. Waaraan de plaats
moet voldoen om goed bevonden te worden is niet exact bekend. Wel
bekend is dat nesten wel eens verstoord worden en dat de Nachtzwaluw
storingsgevoelig is. Of hij dan achteruitlopend zijn eieren naar een andere
en betere plaats verrolt, of zijn jongen in de poten naar een betere plaats
verhuist laat ik voor rekening van de onbekende auteur van Wikipedia. Wel
is sinds lang geweten dat Nachtzwaluwen min of meer groepsgewijs
nestelen. De laatste tien jaar doen ze dat bijna uitsluitend in de
randgebieden van heiden en op kapvlakten, waar jonge boompjes
opschieten en grote bomen niet te veraf zijn en waar de grond zandig is.
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Als de laatste Nachtzwaluwuitstap in de heide aangekondigd werd voor 13
juni 2008 van 22 tot 24 uur is daar een goede reden voor: Nachtzwaluwen
zijn actiefst wanneer het begint te schemeren op zwoele avonden in juni.
Dat ze, na zachte nachten ook wel in de ochtendschemering zingen
(snorren) werd pas recent opgemerkt. Overdag rusten ze gehurkt in de
lengterichting van horizontale takken van grote bomen. Een toevalstreffer
van formaat als je zo´n goed gecamoefleerde vogel vindt. Pas sedert de
hulp van op hun rug gekleefde zendertjes kunnen deze nachtvogels nu
beter en individueel gevolgd worden. Zo is vastgesteld dat waar een
territorium misschien een straal van 50 meter heeft, ze soms heen en weer
pendelen naar een dagrustpost die bijna een kilometer verder ligt. Zo zag
men dat een populatie die broedde aan de bosrand in augustus haar
verblijfsterrein verschoven had naar een beekdal verder van het bos af. Er
wordt soms beweerd dat de ongewone kerven in de middenteen van de
Nachtzwaluw ontwikkeld zouden zijn om door krabben van de zendertjes
van hun rug af te komen, maar dit laatste noemen onderzoekers roddel.
In Vlaanderen is de Nachtzwaluw altijd al (altijd al begint voor mij rond 1940)
een vogel van de Kempen geweest. Ooit (eind mei 1954) heb ik er één
gezien in de Vlaamse Ardennen. Hij zat, tegen alle Nachtzwaluwwetten in,
twee dagen na elkaar midden de hellichte dag op een weidepaaltje te
knorren in de kleiige meersen van de Bovenschelde. Kort daarvoor, in 1950,
was er een uit een schouw gehaald in Oudenaarde, ook in het voorjaar.
Maar van broeden in de streek was weinig sprake (bron L. Mensschaert).
Voor Nachtzwaluwen moest ge naar Kalmthout en zo is het nog steeds:
naar de Kalmthoutse Heide, naar het Groot Schietveld, naar het Klein
Schietveld of naar het Verre Oosten.
Ondertussen zijn de aantallen nogal veranderd. Na een scherpe daling
sedert de jaren vijftig tot 1980 kwam er beter nieuws. Voor Nederland werd
het netjes geteld en bijgehouden, in Vlaanderen bleef het meer een indruk,
maar met hetzelfde resultaat. Vanaf de tweede helft der jaren tachtig zijn de
aantallen aanhoudend toegenomen; in Nederland stijgt de bevolking nu
zelfs boven die van 1970 uit.
Ook hier is er nog steeds een toename. M. Berckvens bevestigt dit voor het
Groot Schietveld en het Klein Schietveld. Ignace Ledegen maakte een
rapport over de Nachtzwaluwtellingen die in het Grenspark verricht werden
in 2007 en vergeleek die in detail met de tellingen van 2002. Het aantal was
gestegen van 59 naar 85 (waarvan 57 op grondgebied Nederland, 28 in
Vlaanderen). Op 2507 getelde hectaren betekent dat gemiddeld 3,4 paar
per 100 hectare. Dat is niet bijster veel als ge weet dat voor rijke gebieden in
Nederland tot 20 paren per 100 hectare gemeld worden. Maar niet getreurd
want het is een kwestie van de grofkorreligheid waarmee gemeten wordt.
Nachtzwaluwen huizen immers zoals mensen verspreid over dorpen en
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gehuchten met éénlingen op het platteland er omheen. Zo bijvoorbeeld
strekt zich in het noorden van het Grenspark, dwars over de
Verbindingsweg, een gehucht van 8 paar uit over een aaneengesloten
oppervlak van minder dan 8 hectare. Omgerekend is dat meer dan 100 paar
per 100 hectare. Statistische cijfers hebben hun nut maar ge kunt ze beter
altijd een beetje wantrouwen.
Ondanks het mooie aantal streeft het beheer van het Grenspark naar meer.
Een vereiste hiervoor is alvast aanwezigheid van voldoende voedsel.
Voedsel betekent zoals het Nederlandse onderzoek aantoonde insecten,
van nietige gaasvliegen en microvlindertjes voor de jonge jongen tot kanjers
als dennenpijlstaarten. De Nachtzwaluw verzamelt er grote bekken
(keelzak) vol van voor de jongen of zet ze, later op het jaar, om tot 20%
verhoging van het eigen lichaamsgewicht. Een tweede vereiste is geschikt
terrein voor het nest. Dit betekent open grond en rust, weinig betreding door
mensen en, misschien nog belangrijker, weinig vertreding door grazers.
Voor de dagrust zijn dan weer grotere bomen vereist. Gevarieerd terrein is
ook rijker aan insecten. Dit beeld van een geschikt terrein wordt bevestigd in
een artikel in Antenne van april-juni 2008. Daar wordt een groep van 8
snorrende Nachtzwaluwen beschreven in het nochtans drukbelopen 150
hectare grote Mastbos in Kapellen. Ze waren verspreid over verschillende
open plaatsen, die vooral ontstaan waren na plaggen in 1999 en nu stilaan
begroeid raakten met opslag van jonge dennen.
Op grond van deze en dergelijke bevindingen en beschouwingen doet
Ledegen dan aanbevelingen om het Grenspark nog geschikter te maken
voor de Nachtzwaluw. Niet alleen voor de Nachtzwaluw want er zijn nog
meer beestjes in het oog te houden. Maar voor vrijwel alles lijkt een
gevarieerd terrein met regelmatige perceelsgewijze vernieuwing van
bestanden een goede keuze.
Koen Verschoore

Nachtzwaluw

De Korhaan nr. 1 / januari 2009

Pagina 33

Honger in de bossen
Het is slecht gesteld met de voedselvoorraad in de bossen. Net zoals de
hongerige beren in Rusland die voedsel zoeken in dorpen, verplaatsen
mezen en andere vogels zich massaal op zoek naar voedsel.
Bomen produceren van jaar tot jaar een sterk verschillend aantal zaden. Dit
jaar zijn er in grote delen van Europa erg weinig beukennootjes, eikels en
hazelnoten. Ook haagbeuken en naaldbomen dragen weinig zaden. Voor
zaadeters dreigt een hongerwinter. Om hieraan te ontkomen vluchten ze
massaal weg uit Scandinavië en Oost-Europa. Ze zijn op zoek naar plaatsen
met meer voedsel en zachtere winters zoals in West- en Zuid-Europa.
Vanaf juni observeerden vogeltellers van Natuurpunt een invasie van
kruisbekken in Vlaanderen. De kruisbek leeft van naaldboomzaden. Half
september volgden duizenden zwarte mezen. Ook de zwarte mees eet in de
winter naaldboomzaden. Aan de kust werden bijvoorbeeld op de trektelpost
de Fonteintjes in Zeebrugge 2216 langsvliegende zwarte mezen geteld op
26 en 27 september 2008. Deze zwarte mezen invasie begon ver in
Rusland. Ondertussen hebben ook enkele Siberische notenkrakers
Nederland en België bereikt (zie www.waarnemingen.be). Het is van 1977
geleden dat er een flink aantal via Scandinavië naar België afzakte.
Maar het blijft niet bij vogels uit naaldbossen alleen. Begin oktober volgden
tienduizenden koolmezen en pimpelmezen. Ook deze trek wordt nauwkeurig
opgevolgd. Er werden deze herfst al 3742 koolmezen en 29.226
pimpelmezen geteld op trektelposten in Vlaanderen. Op 11 oktober was er
een belangrijke stuwtrek, waarbij 1479 pimpelmezen werden geteld op één
voormiddag over de telplaats Duinbrug te Bredene. Op veel plaatsen
werden dag-, plaats- of jaarrecords gebroken. Met 4567 getelde gaaien, was
er ook ongewoon sterke beweging van deze soort, die in de winter vooral
leeft van eikels. Ook de zeldzame appelvink trok de afgelopen weken in
zelden geziene aantallen over heel Vlaanderen.
Wie in de tuin zonnebloempitten of pindanoten voedert kan een sterke
toename van het aantal bezoekers merken. Vooral mezen, maar ook kepen
komen nu al naar de voederplaatsen. Het wordt vast een boeiende winter op
de voederplank! Wie nu start met voederen, zal snel op belangstelling
kunnen rekenen. Een uitstekende reden om later in de winter deel te nemen
aan de tuinvogeltelling van Natuurpunt. Meer info over vogels vind je op
www.natuurpunt.be/tuinvogels of www.natuurpunt.be/vogelinvasies .
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Sneeuwuil brengt sfeer in winterse polder
De eerste winterprik had België eind november nog niet verlaten of de
vogelkijkers plukten daar al stevig de vruchten van. Bij sneeuwval worden
we verwend met vorsttrek van veldleeuweriken, kramsvogels en kieviten.
Toen werden we verwend met een echte knaller… een erg zeldzame
sneeuwuil! Deze vogel arriveerde overigens net voor de winterprik: een
vogelaar uit Wallonië kon de vogel voorbije woensdag fotograferen in het
natuurgebied Uitkerkse Polder (Blankenberge).
Er zit beweging in de uilenpopulatie dit jaar. Zo merkte men in het zuiden
van Zweden abnormaal hoge aantallen van ruigpootuilen en velduilen, die
door voedselschaarste zuidwaarts werden gestuwd. Ook sneeuwuilen
werden hier en daar opgemerkt: op 1 oktober verscheen de eerste in
Ierland, op het einde van de maand gevolgd door eentje in Cornwall in
Groot-Brittannië. Vanaf 14 november leek de droom reëler te worden toen
een jonge sneeuwuil op het Nederlandse Waddeneiland Texel neerstreek.
Eind november was onze Vlaamse kust dus aan de beurt.
De sneeuwuil is bekend als postbode in de Harry Potterfilms, die een ware
sneeuwuilrage ontketenden… Het zien van een wilde sneeuwuil is een
ervaring van een heel andere klasse en de Uitkerkse vogel toont aan dat
dergelijke vogels niet in een kooi maar in de natuur thuis zijn. Deze
Arctische toerist zal kunnen rekenen op bijzonder veel interesse van
vogelliefhebbers uit binnen- en buitenland.
De sneeuwuil is een broedvogel van de Arctische hoogvlaktes en toendra.
Afhankelijk van het voedselaanbod durven ze soms zuidwaarts afzakken.
Scandinavië blijft meestal de zuidgrens van die uitwijkzone. Een
de
waarneming in onze contreien is dan ook erg uitzonderlijk. Het is de 7
maal sinds 1896. Van de zes andere waarnemingen waren er drie in
oktober-november 2001 van vogels, vermoedelijk uit Noord-Amerika. Ze
landden op een schip nabij de Canadese kust en bleven als verstekeling
aan boord tot in Vlaanderen.
Dat de sneeuwuil net in het natuurgebied Uitkerkse Polder neerstreek was
geen toeval. In dit uitgebreide poldergebied beschermt Natuurpunt
weidevogels en overwinterende ganzen. In de winter vindt hier vrijwel de
ganse populatie aan kleine rietganzen uit Spitsbergen een veilig
onderkomen. De polder is ook een belangrijk gebied voor broedende
weidevogels zoals de grutto en de tureluur. De erkenning als Europees
Natura 2000 natuurgebied onderstreept het internationale belang van de
Uitkerkse Polder.
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De Uitkerkse Polder is toegankelijk voor bezoekers en er zijn vogelkijkhutten
en een bezoekerscentrum. Rust voor de dieren is belangrijk en we vragen
dan ook met aandrang aan de bezoekers die de sneeuwuil komen bekijken
om wagens te parkeren aan de randparkings van de Uitkerkse Polder, zoals
die van het bezoekerscentrum Groenwaecke. Parkeren langs de wegen
door het gebied is verboden en wordt geverbaliseerd. Uiteraard mogen de
wegen niet worden verlaten.
Uit de Nieuwsbrief

Sneeuwuil

“Vogels voeren en beloeren”
7 & 8 februari 2009
Dit laagdrempelig initiatief van Natuurpunt kan door iedereen gevolgd
worden ... een gevulde voedertafel plaatsen in de onmiddellijke buurt van
een keuken- of livingraam en ... vogels kijken ... vogels determineren en ...
aantallen noteren. Vaak is het boeiender dan TV-kijken.
De soorten kun je makkelijk leren herkennen door gebruik te maken van een
degelijke vogelgids ... desnoods ga je ééntje lenen uit de plaatselijke
bibliotheek. Noteer dagelijks het hoogste aantal van elke soort en zo krijg je
een mooi overzicht van je tuinvogels. Soms zitten er speciale soorten tussen
... dus goed uitkijken is wel aangeraden …
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14 februari 2009 - ANKONA-studiedag
Op zaterdag 14 februari 2009 vindt de twaalfde jaarlijkse ontmoetingsdag
van de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie (ANKONA) plaats in het
provinciehuis van Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen).
Deze editie van deze jaarlijkse ontmoetingsdag staat in het teken van

'200 jaar Darwin: determinatie -> inventarisatie -> monitoring'
Naast een aantal voordrachten wordt ook tijd en ruimte voorzien om
infostands van particulieren, verenigingen en instellingen te bezoeken.
Het programma is erg gevarieerd.
In de voormiddag heb je de keuze tussen 3 workshops (Monitoring en de
betrokkenheid van vrijwilligers, Inventarisatie en soortenbescherming &
Praktische workshop microscopie). Na de Middagpauz (lunch aan €6)
volgen nog enkele lezingen. De dag wordt afgesloten met een receptie.
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen (tel.
03/259.12.75 of per E-mail: koen.cuypers@pih.provant.be). De deelname
aan deze studiedag is gratis maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Indien
je een broodjeslunch wenst, betaal je op de dag zelf €6.
Koen Cuypers

Natuur.winkel is verhuisd
De natuur.winkel nam op zaterdag 15 november haar intrek in de
vernieuwde locatie in Mechelen, Stationsstraat 40. Door deze verhuis
kunnen we geen boeken méér gaan raadplegen in Turnhout.
Daarom is het beter omvirtueel door het aanbod van de natuur.winkel
wandelen. Wie thuis nog niet over Internet beschikt, kan altijd terecht in de
Openbare Bibliotheek.
Ontdek het op http://winkel.natuurpunt.be/
Mededeling Natuurpunt
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30 augustus:
Planteninventarisatie Kalmthoutse Heide
Het was een schitterende dag om eens lekker door de heide te struinen op
zoek naar van alles en nog wat. Met enkele leden van de plantenwerkgroep
van Flo-wer uit Lier vertrokken we op parking Zuid onder leiding van de
gidsen Jos en Wim voor een zoektocht naar voorrnamelijk planten.
Met de zon en een licht briesje was het echt aangenaam om in de natuur te
vertoeven.
De nadruk lag vooral op het determineren van planten die we op ons traject
tegen kwamen.
Een Aster in bloei, die je volop vindt lang de spoorlijn 12, is ook terecht
gekomen langs de Verbindingsweg en zorgde voor heel wat opzoekwerk.
Ook de Canadese Guldenroede heeft dezelfde weg afgelegd.
Ik ga niet alle planten die we genoteerd hebben opsommen, maar ik vind het
wel leuk om deze waarin een diernaam voorkomt wel te vernoemen:
Wolfpoot, Moeraswolfsklauw, Hanepoot, Herfstleeuwentand, Vogelwikke,
Brede wespenorchis, Muizenoor, Schermhavikskruid, Adelaarsvaren.
Opvallend was de vlindertrek; met 73 en vielen de Atalanta’s wel op.
Bont Zandoogje, Klein Geaderd Witje en Klein Koolwitje waren sterk in de
minderheid.
Het zonnetje gaf de libellen een “boust“; ze waren met honderden aanwezig,
meestal rond de vennen. Dit was het sein voor de Boomvalken om in actie
te schieten en de jacht te openen. Prachtige vogels die het vangen van
libellen onder de knie hebben. Overtollige vleugeltjes worden afgeknipt en
de prooi wordt al vliegend verorberd. Bruine en Blauwe Kiekendief lieten
zich ook zien tijdens hun jachtvluchten. De Bruine Kiekendief sloeg een
spec-kikker als prooi.
Langs de Drielingvennen, richting Biezenkuilen, om dan langs de brede
zandweg die naar de Zwarte Heuvel loopt, te stoppen op een heuveltje bij
de kruising met de weilanden om ons lunchpakket te nuttigen. Op deze
stopplaats zagen we nog een Levendbarende Hagedis wegvluchten naar
veilger oorden; van ons had hij echter niets te vrezen.
Als het laatste kruimeltje op was vertrokken we richting Kambuusduinen,
waar we nog een bekende (Igor) tegenkwamen, die prompt rechtsomkeer
maakte en onze groep vervoegde. Het was verdorie warm in de Kambuus,
zeker als je in de luwte kwam. Een rood huidskleurtje was het resultaat van
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een ganse dag in de zon te lopen. Langs het Langven en het Muggepiske
sloten we onze zeer geslaagde wandeling af.
We wensten de mensen van Lier nog een behouden thuiskomst. Nog even
de 21 Aalschovers op trek noteren die steeds hun V-formatie moeten
corrigeren.
Gidsen Jos en Wim waren het vlug eens wie het verslag zou maken.
Nadeel van een diploma !
Verslaggever Wim

11 oktober:
Beheerswerken Wildertse Duintjes
Het was in feite schitterend weer om een fietstochtje naar Postel te
ondernemen, voor mij heeft dat immers iets van een bedevaarts of
bezinningsoord waar je werken van barmhartigheid kan doen zoals daar zijn
de hongerigen spijzen en de dorstigen laven. Vooral en uitgerekend op St
Gummarus den elfden oktober waren er
beheerswerken voorzien in de Wildertse
Duintjes waarop ook de GVA kiekjes kwam
nemen.
Twee groepjes werden gevormd namelijk de
plaggers en de trekkers. Deze laatsten
mochten hun lusten botvieren op de wilde
kriek en op de vraag hoe men dit boompje
kon onderscheiden van de rest, werd
geopperd dat het best was het uit te trekken
en dan aan de wortel te ruiken...
We gooiden onze schop op de schouder,
kwamen eiken, lijsterbes, spork, berk, brem
en een eenzame lork tegen, wrongen ons
tussen de braamstruiken, ondertussen
keuvelend
over
pensioenen,
aandelenproblemen, het boven onze stand leven om tot de conclusie te
komen dat er nog echte rijken zouden overblijven en dat de rest meer zal
moeten wikken en wegen.
Enkele kikkers kruisten onze zoektocht, het typisch geluid van de bonte
specht hoorden wij op de achtergrond, een lichtbruin gekleurde gestippelde
vlinder was een ietsie pietsie te snel en te ver weg om de exacte benaming
er op te kleven. Zelfs een buizerd werd gehoord of was het een na-apende
gaai ?
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En toch hebben we veel wilde krieken vakkundig naar het hiernamaals
verwezen tot we een monotoon zagend geluid hoorden aan de vijver.
Behoedzaam kwamen we naderbij en links van het zandpad zagen we een
regelrechte aanslag op de jonge struikjes van de rododendron, waarvan de
moederstruiken in de zomer toch zo een mooie bloemenpracht ten toon
spreiden. Met de nodige schrik in het hart verwijderden wij ons van het
geluid om te gaan tanken (=drank en versnaperingen)
Na de pauze werden we verrast door een douanier en werden de kleine
dennenzaailingen aangepakt. Toen we daar mee bezig waren, kwam een
woest uitziende witheer met een geel hesje aangestormd om zich te
bevoorraden. Ondertussen was wel het voornoemde zaaggeluid
verdwenen.. Johnny boy in al zijn glorie.
De plaggers hadden niet stilgezeten en twee ruime vlakken waren weer
ontbloot zodat de heivruchten opnieuw kans hebben om zich te settelen.
Toch prachtig die geurende heivlakte met 's morgens precies een wit tapijt
van spinnen fantasietjes...
uw dienaar Eduarken

Feestzalen

DE KIEVIT
KIEVIT
C. Ommeganck
Korte Heuvelstraat, 14
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.93.70
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Dierengesprek
´Lang, heel lang geleden, in de tijd dat de dieren nog spraken.......´
Mijn vaders boekenkast - het is zeventig jaar geleden - stond vol met
verhalen die op die manier begonnen. Ze stonden in boekjes die ´Sprookjes
voor jonge lezertjes´ en zo heetten. Ik zie ze nog voor mijn ogen. Ze
stonden vlak voor een lange serie met op de omslag ´Sagen en legenden´
en daarop volgde een serie ´Dierenvreugd en leed´ en op het schab
daarboven ´Van zangers en krassers´. Ik heb ze alle gelezen, en de meeste
herlezen ook nog, voor ik bij juffrouw Gabrielle op school zat.
Mijn grootvader beweerde, tussen twee pijpen Appelterretabak in, dat dat
vertelselkens waren. Vertelsel was voor hem niet dat de dieren lang geleden
spraken, maar wel dat ze nu niet meer spraken. De dieren spreken nog
steeds, zei hij. Ik moest maar eens goed luisteren naar de leeuwerik die
zingend opstijgt uit het graanveld naar de zon en als hij hoger komt en aan
het eind van zijn krachten raakt steeds feller en haastiger begint te bidden
van Onze-lieve-vrouwken laat mij toch in uwen hemel komen, alstublief,
Onze-lieve-vrouwken, alstublief alstublief alstublief. En proberen maar en
blijven zagen maar, dat hij doet. Als het dan toch niet lukt keert hij weer
terug naar beneden, koleirig vloekend van nondedju, nondedju, nondedjuuuu. Maar dan schrikt hij van zichzelf en nog voor hij bij de grond is stopt hij
ermee. Geen woord meer tot hij zich verstopt heeft tussen het graan een
eind weg van de plaats waar hij naar beneden gekomen was, alsof hij zich
schaamt voor de buren. Ik moest er maar eens op letten. Niet dat alle vogels
zo goed te verstaan waren.
Neem de botvink. Ongetwijfeld zei die woorden, vink-pink en suskewiet bij
voorbeeld, maar wat dat juist betekende was een ander paar mouwen. Het
was zoals bij een Chinees, die verstaat ge ook moeilijk. In de twee gevallen
was het probleem dat ze geen Wortegems kenden. Met andere dieren was
het al niet beter. Alleen op Kerstdagnacht, middernacht, waren ze nog goed
te verstaan wist mijn grootvader. Ik moest mijn moeder maar eens vragen
die nacht in de koestal te mogen slapen, raadde hij aan. „Maar wakker
blijven hé, anders is het verloren moeite geweest.“
„Hou op met die zever“, zei mijn grootmoeder dan.
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Het is er trouwens nooit van gekomen. Ik moest uitgerekend die nacht mee
naar de Nachtmis en de os en de ezel bij de kribbe en de schapen daar
waren van steen. „Spijtig, spijtig“, zei mijn grootvader terwijl hij zijn pijp
uitklopte tegen de wand van de koolbak. Hij vertelde nooit ondoordachte en
pedagogisch onverantwoorde dingen, mijn grootvader.
Dat dieren konden spreken is voor mij dus altijd al een evidentie geweest,
hun eigen taal tussen soortgenoten toch: de mussen die zaten te kletsen of
te schelden; de puiten die luidruchtig tegen elkaar opkwaakten en als ge
nader kwaamt met een kort kwak onder het eendenkroos verdwenen. Ik heb
er nooit aan gedacht dat het anders zou kunnen. De kauw van de cafébaas
van de zwemkom riep nadat haar tongriem doorgesneden was zelfs
mensenwoordjes.
Ze spreken nog. Het is tegenwoordig ´wetenschappelijk bewezen´. En als
de wetenschap het zegt wie durft er dan nog te twijfelen? De biologen
komen er regelmatig mee in het nieuws en laten op hun meetapparaten
glorierijk horen hoe walvissen liederen zingen elk in zijn eigen dialect. Mijn
buurjongens zouden er zeventig jaar geleden overigens niet van opgekeken
hebben. Ze wisten toen al lang dat een Waalse vink haar suskewiet niet
kende en dat er dus op vinkenzangwedstrijden met Walen geen eer te
behalen viel.
Vandaag weet elk Natuurpunter dat de gaai zeven, minstens zeven,
verschillende waarschuwingen roept. Van ´let op, mens in zicht´ tot ´buizerd
in de eik hiernaast´. En elk vogelteller kijkt, wanneer hij het ´kruk, kruk´ van
een zwarte kraai hoort, meteen op en speurt de lucht af naar een roofvogel.
Het is waarschijnlijk geraffineerder dan dat. De kraaien op Horendonk
gebruiken in elk geval de naam ‚kruk’ alleen voor sommige roofvogels, voor
buizerd en sperwer maar niet voor torenvalk. En als het om soortgenoten
gaat waar ze wild op afduiken zeggen ze ´kerrr´.
Zoogdieren doen voor vogels niet onder: onze poes is een goed voorbeeld.
Toegegeven er zijn babbelzieke poezen en er zijn eerder zwijgzame
poezen. Onze huidige kater is van de eerste soort. Hij vertelt veel maar
weigert Horendonks te spreken. Dus heb ik me voorgenomen de kattentaal
te leren. Aan het gezang en gegrauw in de kattenmand heb ik me nog niet
gewaagd maar ik ken wel al het onderscheid tussen ´mèè´ en ´murrr´ en
´mieê´ in zijn dialect. Met het eerste geeft hij te kennen ´volg me´, hij
versterkt zijn bevel door nu en dan om te kijken en is zelfs bereid, staart in
de hoogte, even stil te houden en op me te wachten, me het gevoel gevend
dat ik een oude trage sukkel ben. Bij de deur gekomen bonst hij er een paar
keer tegen, klop, klop, en wacht tot ik die voor hem opengemaakt heb. Hij
glipt binnen en laat het tweede geluid horen. Ik hoop dat dit een bedankt is
maar twijfel er nog aan want ik bespeur naast voldoening in de toon enig
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ongenoegen zo van ´Ah, eindelijk! We zijn er maar ´t heeft lang geduurd
jong!´. Vervolgens gaat hij voor de binnendeur staan die hem de weg naar
zijn doel, de sofa, verspert, kop omhoog, gereed om tegen de deurklink te
springen. Met een indringend ´mieê´ geeft hij te kennen dat ik toch had
kunnen weten dat die deur open moest zijn en of ik er meteen werk wil van
maken want dat hij het anders zelf zal moeten doen met mogelijke krassen
in de verf voor mijn rekening. Ik moet zeggen dat hij, omgekeerd, ook een
inspanning gedaan heeft om mij te begrijpen. Als ik zeg ´een ogenblikje
poes´ zegt hij ´mummm´. Als ik zeg ´nee poes hier blijven´ gaat hij
hardnekkig stokstijf staan, zijn neus bij de spleet waar de deur zal
opengaan: als ik erdoor kom, dan hij eerst.
Volgens de wetenschap is er nog veel meer. Hoeveel meer berekent ze
sedert de telefoonlijnen overbelast raakten in aantallen bits. De hersenen
van de mens kunnen een miljard bits, dat is een miljard ja-of-nee indrukken,
aan per seconde. We krijgen er tien miljoen per seconde binnen via de ogen
alleen al uit de omgeving. Met ons lichaam doende kunnen we er honderd
miljoen uitsturen naar diezelfde omgeving. Maar in het bewustzijn, dat is wat
we voluit denken of lezen of schrijven is 50, anderen zeggen 16, per
seconde een bovengrens. Ik verdenk onze kater ervan dat het bij hem niet
veel anders ligt. Ge moet maar eens zijn ogen, zijn neus en zijn staart in de
gaten houden: die zeggen in alle stilte veel en veel meer dan zijn gemiauw.
De moraal van het verhaal is dat de mensheid, ondanks alles, vooruitgang
boekt; in sommige opzichten toch. Het is niet meer nodig de kerstnacht in de
koestal door te brengen om bewezen te horen dat de dieren ook nu nog
spreken.
Koen Verschoore

Vink
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Vogels tijdens de herfst: het blijft steeds weer een belevenis. Miljoenen
vogels ruilen hun broedgebied in het noorden in voor een warm
winterverblijf in het zuiden en zijn op hun trektocht even te zien in onze
streken. Deze herfst was weerkundig normaal te noemen. Ook de
gemiddelde temperatuur was normaal en dus niet te warm voor dit
seizoen. Dat was toch weer al lang geleden. Er werden deze herfst
weer heel wat vogels waargenomen waaronder een aantal die je de
wenkbrauwen zullen doen fronsen. Dit kan je allemaal nalezen in
volgend overzicht.
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) werd gedurende deze periode nog
regelmatig waargenomen op diverse heidevennen. Ook op de Kleine Aa
ste
waren de 1 wintergasten reeds aanwezig. Erg leuk was de aanwezigheid
van een Kuifduiker (Podiceps auritus) op het Stappersven van 17 tot en
met 20 november. De laatste Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) voor de
regio werd op 4 oktober waargenomen.
Een bijzondere waarneming was deze van een Roerdomp (Botaurus
stellaris) in de Matjens op 24 november. Grote Zilverreigers (Egretta alba)
zijn nog steeds in opmars. Ook dit najaar pleisterden of vlogen er weer heel
wat exn. op diverse plaatsen in de regio. Er werden zelfs enkele exn.
waargenomen bij tuinvijvers!
Op 10 september vloog er een Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra) over het
Groot Schietveld. Op diezelfde dag trokken hier in totaal niet minder dan
127 gewone Ooievaars (Ciconia ciconia) over!! Op 11 september vlogen 27
exn. over de Kalmthoutse Heide.
Op 10 november werden er 2 Kleine Zwanen (Cygnus bewickii) opgemerkt
boven het centrum van Wuustwezel. Hier vloog op 16 november ook een
Wilde Zwaan (Cygnus cygnus) over. Opmerkeliljk is een groepje van 6
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Kleine Rietganzen (Anser brachyrhynchus) dat op 28 september al
over het Groot Schietveld vloog. Af en toe vlogen er groepjes
Toendrarietganzen (Anser serrirostris) over de streek. Rond half november
was een groepje van 37 exn. aanwezig in de Matjens. Ook Kolganzen
(Anser albifrons) werden geregeld gemeld. Een groep van 390 exn. was op
16 november reeds aanwezig in de Wouwse Plantage. Een zeldzame
waarneming was deze van een overvliegende Dwerggans (Anser
erythropus) op 2 november bij het Groot Schietveld!! Grauwe Gans (Anser
anser) trok geregeld over de regio. Op 28 november waren 120 exn.
aanwezig in de Wouwse Plantage.
Vanaf 25 november pleisterden er 2 Casarca's (Tadorna ferruginea) in de
Wezelse Heide. Op 5 september werd er op het Stappersven een wijfje
Krooneend (Netta rufina) waargenomen. Vanaf 13 september
verschenen de eerste Smienten (Anas penelope). De grootste groep van
110 exn. werd waargenomen op het Stappersven. Krakeenden (Anas
strepera) werden ook op heel wat plaatsen waargenomen, maar steeds in
kleine aantallen. Enkele Zomertalingen (Anas querquedula) verbleven
gedurende de eerste week van september nog regelmatig op het
Stappersven. Wintertalingen (Anas crecca) verbleven ook de hele periode
in de regio maar er werden geen uitzonderlijk grote groepen gemeld. Het
maximum aantal van 90 exn. werd geteld in de Wouwse Plantage.
Pijlstaarten (Anas acuta) werden uitsluitend op het Stappersven geteld.
Het maximum van 52 exn. werd bereikt op 28 november. Slobeenden
(Anas clypeata) werd de hele periode waargenomen. Op het Stappersven
werden max. 89 exn. geteld.
Alle waarnemingen van Tafeleenden (Aythya ferina) gebeurden op het
Stappersven met een max. van 42 exn. Verrassend was de waarneming van
een wijfje Witoogeend (Aythya nyroca) op het Stappersven. De vogel
werd ontdekt op 7 oktober en bleef minstens aanwezig tot 9 oktober.
Ditzelfde ven was ook de beste plaats voor Kuifeenden (Aythya fuligula),
doch werden er tijdens dit najaar geen grote aantallen genoteerd. Op 22
september werden al 2 Brilduikers (Bucephala clangula) op het
Stappersven waargenomen. Daarna pleisterden nog maximaal 6 exn. op
ditzelfde ven. Opmerkelijk was de aanwezigheid van 2 Grote
Zaagbekken (Mergus merganser) op het Stappersven op 21 november.
De laatste Wespendief (Pernis apivorus) vloog eind september naar het
zuiden. In september en oktober trokken er enkele Rode Wouwen (Milvus
milvus) over het Groot Schietveld en de Kalmthoutse Heide. Bruine
Kiekendieven (Circus aeruginosus) waren in de maanden september en
oktober regelmatig aanwezig in de regio. Op 9 november werd nog 1 ex.
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waargenomen in de Maatjes. In oktober vlogen er verschillende Blauwe
Kiekendieven (Circus cyaneus) over de streek.
Later werden nog enkele overwinterende exn. waargenomen in de
Kalmthoutse Heide, de Maatjes en het Groot Schietveld.
In deze periode vlogen ook weer enkele Visarenden (Pandion haliaetus)
over de regio. Op 13 september vlogen over de telpost van het Groot
Schietveld zelfs 3 exn! Deze dag pleisterde ook een ex. op het Groot
Schietveld.
De laatste Boomvalk (Falco subbuteo) werd rond half oktober in de regio
waargenomen. In september en oktober vlogen enkele Smellekens (Falco
columbarius) over de Kalmthoutse Heide en het Groot Schietveld.
Slechtvalken (Falco perigrinus) doen het zeer goed in Vlaanderen en in
onze regio wordt deze soort dan ook heel wat gemeld. Zo waren er geregeld
exn. te zien in de Maatjes, het Groot Schietveld en de Kalmthoutse Heide.
Dat er van Patrijs (Perdix perdix) weer weinig meldingen binnenkwamen is
geen verrassing meer. Zoals een aantal andere weidevogels heeft ook
deze soort het ook moeilijk in de streek.
Op 2 november vlogen er heel wat Kraanvogels (Grus grus) over de streek.
Over het Groot Schietveld vlogen in totaal niet minder dan 154 exn. Op 31
oktober vlogen nog 6 exn over de Kalmthoutse Heide.
Op 16 en 17 september was een Morinelplevier (Charadrius morinellus)
aanwezig op het Groot Schietveld. Deze soort is meestal niet schuw en was
dan ook voor heel wat waarnemers prachtig te bewonderen.
Bonte Strandlopers (Calidris alpina) trokken geregeld door de regio en
sporadisch bleven enkele exn. pleisteren.
Vanaf eind oktober werden er op verschillende plaatsen weer een aantal
Houtsnippen (Scolopax rusticola) opgestoten.
De enige pleisterende Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) was op 26
september aanwezig bij het Stappersven. In september was er redelijk wat
doortrek van Witgatjes (Tringa ochropus ) in de streek. Ook Bosruiters
(Tinga glareola) werden af en toe gemeld. De enige 2 pleisterende exn. voor
deze periode waren op 6 september aanwezig op het Groot Schietveld.
Op 18 oktober vloog er een Velduil ( Asio flammeus) over het Groot
Schietveld.
Verschillende vissende juweeltjes of IJsvogels (Alcedo atthis) werden op
een aantal plaatsen waargenomen. Ook was er jammer genoeg een
melding van een ex. dat zich had doodgevlogen tegen een raam van het
gemeentehuis in Essen.
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Op 2 en 6 september was er telkens een Draaihals (Jynx torquilla)
aanwezig op het Groot Schietveld. Kleine Bonte Spechten (Dendrocopos
minor ) waren aanwezig in een aantal bosgebieden.
Op 16 oktober pleisterde er kortstondig een Grote Pieper (Anthus
richardi) in de Kalmthoutse Heide. Dit jaar werden er verschillende
Duinpiepers (Anthus campestris) gemeld in de streek. Zo pleisterde er in
de Kalmthoutse Heide een ex. op 5 september en op het Groot Schietveld
werd 1 ex. gezien op 1 september. Hier verbleef ook nog een ex. van 22 tot
24 september. Verder waren er ook enkele waarnemingen van
overvliegende vogels. Naast heel wat overvliegende Grote Gele
Kwikstaarten (Motacilla cinerea) waren op enkele plaatsen ook
pleisterende exn. aanwezig.
Op 8 november werden nog 2 late Boerenzwaluwen (Hirundo rustica)
waargenomen boven het Groot Schietveld.
Leuk was de waarneming van 4 Pestvogels (Bombycilla garrulus) die op
21 november foerageerden op Gelderse Roos in Wuustwezel-Gooreind.
In de maand september trokken er regelmatig Paapjes (Saxicola rubetra)
door de regio. Deze maanden trokken ook heel wat Tapuiten (Oenanthe
oenanthe) door. De grootste groep werd waargenomen op 15 september op
het Groot Schietveld en bestond uit 15 exn. Op het Groot Schietveld en in
de Kalmthoutse Heide werden gedurende dit najaar enkele overtrekkende
Beflijsters (Turdus torquatus) waargenomen.
Bijna gedurende de hele maand september waren nog 1 of 2 Graszangers
(Cisticola juncidis) aanwezig op het Groot Schietveld. De laatste
waarneming gebeurde op 24 september. Op 26 september was kortstondig
een Bladkoning (Phylloscopus inornatus) aanwezig in een tuin in
Kalmthout. Over de telpost van het Groot Schietveld vloog ook 1 ex. op 8
oktober.
Op diezelfde dag vloog daar ook een Buidelmees (Remiz pendulinus) over.
De eerste Klapekster (Lanius excubitor) verscheen op 22 september op het
Groot Schietveld. Vanaf oktober verschenen de vaste wintergasten in de
Kalmthoutse Heide en het Groot Schietveld.
In oktober en november verschenen er kleine groepjes Putters (Carduelis
carduelis) op een aantal plaatsen in de regio. Bijzonder was de waarneming
van 7 overvliegende Fraters (Carduelis flavirostris) in de Kalmthoutse
Heide op 31 oktober.
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Dit najaar is er een zeer grote invasie Grote Barmsijzen (Carduelis
flammea). Meestal betreft het overvliegende vogels, maar soms blijven er
ook een tijdje vogels pleisteren. Zo werden er eind november niet minder 58
exn. waargenomen in Kalmthout-Nieuwmoer. Zeer bijzonder was de
ringvangst van een zo goed als zekere Witstuitbarmsijs ( Carduelis
hornemanni) in de Nol te Essen-Wildert op 25 november. Deze voor onze
contreien zeer zeldzame soort is vooral te verwachten tussen groepen Grote
Barmsijzen
In oktober en november werden er geregeld Kruisbekken (Loxia
curvirostra) waargenomen in de Wildertse Duintjes, in de Kalmthoutse Heide
en op het Groot Schietveld en het Klein Schietveld. Op enkele plaatsen
werden Goudvinken (Pyrrhula pyrrhula) waargenomen. Over Kalmthout
vloog op 6 november ook een Noordse Goudvink (Pyrrhula pyrrhula
pyrrhula) over. Deze herfst werd ook gekenmerkt door een invasie van
Appelvinken (Coccothraustes coccothraustes ). Op de telpost van het
Groot Schietveld werden heel wat exn. waargenomen en op enkele plaatsen
(o.a. Kalmthout en Wuustwezel) werden pleisterende vogels waargenomen.
Leuk was de waarneming van 4 overvliegende Sneeuwgorzen
(Plectrophenax nivalis) bij de telpost van het Groot Schietveld op 16
november. Op 26 oktober pleisterde er kortstondig een IJsgors (Calcarius
lapponicus ) in de Kalmthoutse Heide. Op 15 september vloog er nog een
Ortolaan (Emberiza hortulana) over het Groot Schietveld.
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.
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Marianne Schepers, Georges Simons, Walter Sluis, Paul Snels, Dirk Symens, Peter
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