Woordje van de voorzitter
Eindelijk nog eens een winter, die naam waardig, beleefd. Heel wat
schaatsers hebben hun hartje kunnen ophalen. De vennen in de
Kalmthoutse Heide en zeker het Stappersven, vormden een schitterend
winterdecor voor de schaatsliefhebbers. De rijp maakte dat we verschillende
dagen een prachtig landschap konden bewonderen. De website
www.esseninbeeld.be staat dan ook bol van mooie winterfoto’s.
De vogels en andere dieren hadden het echter moeilijker. Vermoedelijk
hebben heel wat zwakkere exemplaren het loodje gelegd, ofwel door honger
ofwel door pech; zoals die arme Vos die ingevroren in het Stappersven lag
of die Blauwe reiger langs het Rose Grononpad in het Beekdal van de
Kleine Aa.
Uiteraard heeft iedereen ook kunnen genieten van de mooie winterse start
van 2009. Een fikse winterwandeling behoorde zeker tot de mogelijkheden.
En wandelingen maken kun je als natuurliefhebber ook nog in de loop van
het komende voorjaar. Onze kalender biedt weer een behoorlijk aantal
mogelijkheden: Kalmthoutse Heide, dagtocht doorheen het Grenspark,
Domein Cogels, De Maatjes, … Ook de gidsen van NAREKA bieden hun
wandelprogramma aan.
Vrijdag 30 januari 2009 mochten we 35 Natuurpunt-leden verwelkomen op
ons “Ledenfeest”. Na de verplichte onderdelen konden we genieten van
mooie beelden uit onze regio, een kort verslag van de afdelingsreis naar de
Gard in Zuid-Frankrijk en tenslotte een lekkere en verzorgde maaltijd, ons
geserveerd door de keuken van “De Kievit”.
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Ondertussen hebben de 45 deelnemers aan de Vogelcursus al het
ste
merendeel van de lessen achter de rug. De 1 praktijkwandeling naar
“Hopmeer” mag gerust een succes genoemd worden (verschillende soorten
ganzen en eenden passeerden de revue).
ste

Op 20 maart 2009 richtten we onze 1 “Welkomsavond” in voor de nieuwe
leden. Een nieuw initiatief waarbij we de werking van onze afdeling in het
daglicht plaatsten. Hopelijk konden we onze werking dichter bij de leden
brengen.
Op 26 april 2009 neemt Natuurpunt deel aan de manifestatie aan het NEC
“De Vroente” in het kader van “De Dag van de Aarde”. Wie tijd heeft kan
zeker eens langskomen en ev. deelnemen aan een natuurwandeling op de
Kalmthoutse Heide. NAREKA en Velt zijn ook van de partij. Dat belooft een
interessante dag te worden. We kunnen trouwens nog wat hulp gebruiken!!
Tenslotte wens ik hier ook even de aandacht te vestigen op “850 jaar
Essen”. Niet alleen Natuurpunt, maar een hele schare Essense
verenigingen hebben hun schouders onder dit initiatief gezet. In de loop van
de volgende maanden zijn nog heel wat activiteiten gepland.
Zo vindt o.a. op 25 en 26 april in de kerk van Essen-Hoek een klassiek
concert plaats met het Juniorenorkest en MUZARTO (de muziekacademie
van de Noorderkempen). Er worden tentoonstellingen (zie verder in deze
“De Korhaan”), wandelingen, zoektochten, voordrachtavonden, … ingericht
en op 6 september 2009 vindt een historische stoet plaats. Op 27
september wordt er een “Cultuurmarkt” ingericht waar ook Natuurpunt van
de partij is en op 20 november 2009 vindt onze voordracht “Biodiversiteit in
Essen … 30 jaar onderzoek” doorgang in de Oude Pastorij.
Meer info op www.Essen850jaar.be of www.esseninbeeld.be
Het belooft een boeiend jaar te worden, niet alleen op vlak van “natuur”
maar ook van “cultuur”.
Joris Pinseel
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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 zomergasten zijn reeds aanwezig en
laten zich van hun beste kant horen: Tjiftjaf, Fitis, Boompieper,
Roodborsttapuit, ... Het Stappersven met de grote watervogelpopulatie
wordt zeker verkend.

Meebrengen: laarzen, verrekijker en/of telescoop en aangepaste
kledij, versnapering, drankje.


Inlichtingen en gids: René Nelen (03/667.33.83)

25 april 2009

8u30
12u00

Beheerswerken
Bergenven
Wildertse Duintjes, Essen-Wildert
(viaduct)

Jaarlijks onderhoud van het Bergenven … verwijderen van opslag van o.a.
Amerikaanse vogelkers, Berken en andere ongewenste soorten.
Wie zin heeft kan komen helpen … voor de inwendige mens wordt gezorgd.
Vele handen maken licht werk !!

Meebrengen: laarzen, aangepaste kledij, werkhandschoenen,
takkenschaar, bijltje, …


Inlichtingen en gids: Dirk Vilijn (03/667.47.96)
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26 april 2009

Infostand
“Dag van de Aarde”

12.00
18u00

Parking NEC “De Vroente”
Putsesteenweg, Kalmthout

Dergelijke initiatieven zijn telkens een mooie gelegenheid om onze
vereniging in de spotlights te zetten. Zo ook vandaag.
Wie zich geroepen voelt om mee te werken is van harte welkom.
Wie even een kijkje wil komen nemen is eveneens welkom … zeker als je
nog wat vrienden en kennissen kunt meebrengen.
De infostand (met natuurquiz) én de natuurwandelingen in de Kalmthoutse
Heide zullen je zeker bekoren. Doen !!!


Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80)

3 mei 2009

7u30

Natuurgebied ‘Molenplaat’
“Natuurwandeling”

Parking Heuvelhal, Kapelstraat
12u30 Essen-Centrum
“De Molenplaat”, is een heel gevarieerd gebied en een paradijs voor vogels.
De waterplassen trekken verschillende steltlopers, eenden, meeuwen en
sternensoorten aan. In het rietveld vind je o.a. Rietzanger, Blauwborst,
Baardmannetje, Bruine Kiekendief.
Een echte aanrader voor de vogelliefhebber.

Meebrengen: laarzen, verrekijker en/of telescoop en aangepaste
kledij, versnapering, drankje.


Inlichtingen & gids: Igor Vandamme (03/666.06.80)

Kievit
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9 mei 2009

5u30

8u30

Lente op de Kalmthoutse Heide
“Ochtendtocht”

NEC "De Vroente", Putsesteenweg,
129, Kalmthout

Het is nog fris en je wrijft de slaap nog uit je ogen … Maar nooit klonken de
melodieuze tonen van de Merel en de klaterende waterval van het
Roodborstje zo helder en puur.
Enkel voor wie zich op deze ochtend bij de vroege vogels voegt!

Meebrengen: laarzen, verrekijker en aangepaste kledij.


Inlichtingen en gids: Hedwig Lauriks (03/666.63.68)

22 mei 2009

19u00

De Maatjes
“Lente in het riet”

Parking bij de Kerk van Nieuwmoer
22u30 Kalmthout-Nieuwmoer
Het is zalig een tocht te maken langs de rietvelden van “De Maatjes”. 10tallen vogelsoorten kunnen we hier waarnemen. Met wat geluk treffen we
naast eenden ook Grutto’s, Kieviten en Wulpen aan op de plassen. In het
riet zijn zeker Kleine karekiet en Blauwborstje te vinden.
Een aanrader, zeker als je weet dat we bij valavond kans maken op
waarnemingen van Ransuil, Steenuil of wie weet, Waterral !
Deze tocht kadert in de Cursus “Vogels in de Noorderkempen” maar
elke geïnteresseerde vogelliefhebber kan hieraan deelnemen.

Meebrengen: laarzen, verrekijker en/of telescoop en aangepaste
kledij en muggenmelk


Inlichtingen & gids: Joris Pinseel (03/667.57.97)
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1 juni 2009

13u00

Domein Cogels
“Landschapswandeling”

Kerk Essen-Hoek, Moerkantsebaan,
17u00 Essen-Hoek
Deelname: €4,00
Naar jaarlijkse gewoonte bezoeken we het prachtige ‘Domein Cogels’
Deze uitstap biedt elk jaar wel enkele verrassingen. Bij een voldoende hoge
waterstand is ‘De Groote Meer’ een vogelparadijs met eenden, futen en
steltlopers. Is het echter grotendeels uitgedroogd, dan komen de
plantenliefhebbers hier aan hun trekken. Kortom, meer dan de moeite.

Meebrengen: laarzen, verrekijker en/of telescoop en aangepaste
kledij en muggenmelk


Inlichtingen en gids: René Nelen (03/667.33.83)

6 juni 2009

9u00

Grenspark
“Dagtocht – Landschapstocht”

NEC "De Vroente", Putsestnwg, 129
16u00 Kalmthout
Net zoals vorig jaar maken we een tocht van om en bij de 20 km doorheen
de mooiste plekjes van het Grenspark.
Het wordt weer een mooie, gevarieerde wandeling door het bos, langs
vennen en open heidegebied. Voor wie houdt van een stevige wandeling…
het Grenspark beter wil leren kennen… op de hoogte wil blijven van de
beheerwerken… zeker een aanrader!

Meebrengen: stevige stapschoenen, verrekijker, aangepaste kledij,
picknick en voldoende drank, muggenmelk


Inlichtingen en gids: Chris Vander Sypt (03/666.48.03)
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12 juni 2009

22u00
23u30

Kalmthoutse Heide
"Nachtzwaluwen"
Parking Noord, Verbindingsstraat,
Kalmthout

‘Geitenmelker’ (een oud volksgeloof zegt dat de vogels aan de uiers van de
geiten zogen) en ‘Vliegende pad’ zijn misschien wel de meest bekende
namen, maar kent u één van de volgende namen?
Dwaasvogel,
Bospadde,
Bosplakker,
Haagpadde,
Nachtpadde,
Nachtzwalm, Slokkeman, Nachtpad, Nachtuil, Nachtraaf, Nachtschaai,
Slangevogel, Geitevogel, Vliegende krodde, Ratelaar, …
Sommige van deze namen zijn nog steeds in gebruik.
Wil je de vogel achter deze benamingen observeren … kom dan zeker
deelnemen.

Meebrengen:
muggenmelk


laarzen,

verrekijker,

aangepaste

kledij

Inlichtingen en gids: Herman Jacobs (03/677.35.98)

13 juni 2009

9u00

Nachtvlinders
“Determinatieles 1”

NEC "De Vroente", Putsestwg, 129,
11u30 Kalmthout
Deelname: €4,00
In opvolging van de geslaagde en zeer
interessante cursus ‘Nachtvlinders” richten we
ste
vandaag een 1 determinatieles in. In de loop
van de vorige nacht werden in een tuin in
Gooreind-Wuustwezel ‘Nachtvlinders’ gevangen.
We proberen die vandaag op naam te brengen.
Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom.

Meebrengen: determinatiegids ‘Nachtvlinders’ en loep


Inlichtingen: Joris Pinseel (03/667.57.97)
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en

20 juni 2009

13u00

Kalmthoutse Heide
"Grassen & Schijngrassen"

NEC "De Vroente", Putsestwg, 129,
15u30 Kalmthout
“Grassen determineren en herkennen” blijft moeilijk. Als we daar nu ook nog
de ‘Schijngrassen” aan toevoegen wordt het helemaal te gek.
“Schijngrassen” groeperen o.a. de ‘Zegges’, ‘Russen’, ‘Biezen’,
‘Snavelbiezen’, … Tijdens deze wandeling proberen we deze
plantengroepen op een eenvoudige wijze te onderscheiden. Geen moeilijke
determinatiesleutels, wel eenvoudige tips.

Meebrengen: laarzen, loep, aangepaste kledij en muggenmelk


Inlichtingen: Joris Pinseel (03/667.57.97)

27 juni 2009

8u00

Beheerswerk Spijkerbroekje
“Maaibeheer”

Parking Spijkerbroekje, Spijker
12u00 Essen
Natuurgebiedjes, hoe klein ook, moeten op regelmatige basis even onder
handen genomen worden. In het begin van de zomer komt ’t Spijkerbroekje
aan de beurt. Maaien is hier de boodschap. De hoge grassen worden
gemaaid. Na opdrogen worden ze verwijderd.

Meebrengen: aangepaste kledij, werkhandschoenen, hark, riek, ..


Inlichtingen: Wim De Bock (03/667.49.19)

Torenvalk
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3 juli 2009

20u00

Natuur in de buurt
“Gierzwaluwen”

Parking O.L.Vrouw, Nieuwstraat,
22u00 Essen
We gaan niet alleen naar Gierzwaluwen kijken,
maar we zoeken het wel in de hoogte. Bv. “Wat
groeit daar op het dak?” Het thema is tenslotte
“Natuur in de buurt”. Aan de grootste
nestkastenkolonie van Gierzwaluwen in Essen
gaan we, zeker bij mooi weer, genieten van hun
vliegkunsten.
We gaan ook even internationaal door de grens
over te steken met Nederland. Ook de natuur stopt daar niet.
Naar goede gewoonte sluiten we onze tocht af op het terras van het
gierzwaluwcafé “1804” voor een gezellige babbel.
Het wordt zeker weer een leerzame en leuke uitstap.
Gelieve uw deelname te bevestigen.

Meebrengen: verrekijker en aangepaste kledij


Inlichtingen en gids: Wim De Bock (03/667.49.19)

11 juli 2009

9u00

Nachtvlinders
“Determinatieles 2”

NEC "De Vroente", Putsestwg, 129,
11u00 Kalmthout
Deelname: €4,00
In opvolging van de geslaagde en zeer interessante
de
cursus ‘Nachtvlinders” richten we vandaag een 2
determinatieles in. In de loop van de vorige nacht
werden op verschillende plaatsen in Essen en
Kalmthout ‘nachtvlinders’ gevangen. We proberen
die vandaag op naam te brengen.
Iedereen die interesse heeft, is welkom.

Meebrengen: determinatiegids ‘Nachtvlinders’ en loep


Inlichtingen: Joris Pinseel (03/667.57.97)
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Fenologie van het Bont zandoogje
In navolging van een eerder artikel over het Oranje zandoogje, volgt nu de
analyse van de fenologie van het Bont zandoogje, dit aan de hand van
waarnemingen die gedaan werden door vrijwilligers van de afdeling
Noorderkempen. We zullen de resultaten van het onderzoek gebruiken om
het een en ander uit te leggen over de biologie van deze vlindersoort.
Het Bont zandoogje is een zeer algemene dagvlinder en een typische
bosbewoner. Het is een grote bruine vlinder met kleine gele vlekjes. Hij komt
voor op open plekken, paden en randen van loofbos, gemengd bos en
naaldbos.
Fenologie
Wanneer we alle waarneming die
sinds 1993 van het Bont
zandoogje
in
de
afdeling
Noorderkempen
zijn
doorgegeven uitzetten volgens de dag
van waarneming binnen het jaar,
dan zien we een stereotiep
patroon van 3 vliegperioden. Dit
wil zeggen dat in onze contreien
per jaar 3 maal een levenscyclus
kan worden doorlopen (zie figuur).
Tijdens de winter stopt de activiteit
en overwintert het Bont zandoogje als pop of rups. Wanneer het terug
warmer wordt beginnen de rupsen zich te voeden, en zullen ze verpoppen
om te metamorfoseren tot vlinders. De eerste generatie Bonte zandoogjes
vliegen dan ook uit vanaf begin april (vliegpiek begin mei). Zij moeten nu
een volgende generatie op de wereld zetten, wat uiteraard gepaard gaat
met paargedrag…
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De mannetjes bezetten territoria op takken die uit de kroon enigszins naar
buiten steken en door de zon worden beschenen. In de territoria wachten ze
op langsvliegende vrouwtjes. Vrouwtjes op zoek naar een geschikte plek om
eitjes af te zetten, hebben een typische vlucht: hun vleugels bewegen snel,
maar ze gaan slechts langzaam vooruit. Meestal zetten ze de eitjes
afzonderlijk af op de onderkant van bladeren, bij voorkeur van kleine,
geïsoleerde pollen. In de zomer worden vooral grassen gebruikt die in de
schaduw groeien, in het voorjaar en de nazomer planten die op zonnige,
halfopen plaatsen voorkomen, zoals in bosranden of langs brede bospaden.
De vrouwtjes zwerven tijdens het afzetten van de eitjes en verdelen zo hun
eitjes over een groot gebied. Aanvankelijk blijven de rupsen bij de pol waarin
het eitje is afgezet, later gaan ze meer zwerven en kunnen dan enkele
tientallen meters afleggen. (bron: http://www.vlindernet.nl).
De volgende generatie volwassen vlinders verschijnt nu begin juli en heeft
een vliegpiek rond 29 juli. Sommige vlinders uit deze generatie zetten nog
een derde generatie op de wereld (met vliegpiek half september)… De
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groeisnelheid tussen de rupsen verschilt in het najaar dan ook aanzienlijk:
bij hogere temperaturen kunnen sommige rupsen die eind september uit het
ei komen zich nog voldoende ontwikkelen en zich voor de winter verpoppen.
De verpopping gebeurt meestal op 5 tot 20 cm hoogte aan de onderkant van
een blad van de waardplant of onder een blad van een naburige plant.
Zowel de poppen als de rupsen overwinteren in graspollen.
Trends in fenologie
Aangezien onze waarnemingen teruggaan tot 1993, zouden we eens
kunnen kijken of de fenologie gedurende deze periode veranderd is. Hier
moeten we dan de waarnemingen per jaar gaan analyseren. Om na te gaan
of de vliegperiode is opgeschoven nemen we de vliegpiek als maat voor de
timing van de vliegperiode/generatie. Deze vliegpiek is het gemiddelde van
alle waarnemingen, zijnde de top van de ronde curve in eerder getoonde
figuur.

We zien een lichte trend tot vervroeging van de eerste vliegperiode. De
vliegperiode tijdens de zomer veranderde nauwelijks. Wel zien we dat de
piek van de derde generatie een trend vertoont tot ‘later vliegen’. Met
andere woorden de lengte van het vliegseizoen van het Bont zandoogje lijkt
te zijn verlengd binnen de periode 1993-2006, met name wordt deze vlinder
steeds later op het jaar waargenomen. Een mogelijke hypothese is dat
gunstige weersomstandigheden, meer vlinders doet beslissen om nog dat
jaar een extra generatie te produceren. Deze vlinder is dan ook nog tot eind
oktober in jullie tuin terug te vinden…
Wim Beyers
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Geen Brandnetels vereist …
de geruststellende waarheid over wild-tuinieren
Vrij vertaald naar ‘No Nettles Required’; The reassuring truth about wildlife
gardening.
Dit leuke boekje vond ik bij een Britse ‘Wildlife Bookshop’. Het is recent
verschenen bij Eden Project Books en geschreven door Ken Thompson,
een planten-ecologist werkzaam aan de Universiteit van Sheffield en
sleutelfiguur in een onderzoeksproject naar de ‘Biodiversity of Urban
Gardens in Sheffield’, kortweg BUGS genoemd. Een project dat de
biodiversiteit van stadstuintjes in de Britse stad Sheffield onderzocht. Een
drie jaar durend onderzoek dat startte in 2000. Ongeveer de helft van het
180 pagina’s dikke boekje refereert naar bevindingen van dit onderzoek en
verder wordt er vaak verwezen naar het werk van Jennifer Owen, een vrouw
uit Leicester, die in haar boek ‘The Ecology of a Garden: The First Fifteen
Years’, uitgegeven door de Cambridge University Press, het verslag doet
van 15 jaar inventariseren en bestuderen van wat er allemaal leeft in haar
eigen tuin. Haar boek beslaat de periode vanaf 1972.
‘No Nettles Required’ is een aanrader voor elkeen die de natuur in eigen
tuin nauw aan het hart ligt. Voor wie minder vlot Engels leest, geef ik hier
graag een korte samenvatting van dit enigszins eigenzinnig werkje.
‘We zijn allemaal wild-tuinierders, of we het willen of niet, we delen
onze tuin met honderden, zoniet duizenden verschillende vliegen,
kevers, spinnen, bijen, wespen en andere creaturen, om maar te
zwijgen over enkele muizen en vogels’
Welk ‘wild’ bewoont onze tuin ?
Tijdens haar 15 jaar durende onderzoek in haar eigen, middelgrote tuin in
de randstad van Leicester, ontdekte Jennifer Owen naar eigen schatting niet
minder dan 8000 soorten! Minstens 1723 soorten werden op naam
gebracht. Ongeveer een derde van alle bekende Britse ongewervelden
waren in haar tuin gezien, sommige dagelijks, andere slechts één keer in de
15 jaar! De meeste soorten waren algemeen, andere zeldzaam, sommige
werden voor het eerst waargenomen in Engeland en enkele soorten waren
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zelfs nooit eerder beschreven! Stel je voor, er zijn zelfs voor de wetenschap
nog nieuwe soorten te ontdekken in onze eigen tuin! Het gaat er enkel om,
dat je àlle kleine beestjes moet bekijken en proberen te identificeren. Zo
ontdekte Owen verschillende nieuwe soorten parasitaire wespjes!
Geen unicum blijkt, want recent ontdekte iemand in Tervuren in zijn
konijnenkot zelfs een nieuwe spinnensoort!
Van de gewervelde dieren waren, zoals te verwachten, de vogels het
soortenrijkst in Owen’s tuin. In die 15 jaar zag ze 49 verschillende soorten
en als je enkele ontsnapte kooivogels meetelt, kom je aan 54.
99% van de diersoorten in Owen’s tuin zijn dus ongewervelden! En toch
gaan de meeste boeken over wildvriendelijk tuinieren over vogeltjes,
padden, egels en soms ook over vlinders. 99% van de dieren die onze tuin
bewonen worden radicaal genegeerd! Over het hoofd gezien! Toch zijn het
precies die kleine kruiperds die écht in onze tuin wonen, want om eerlijk te
zijn, de overgrote meerderheid van de vogels en andere ‘grote’ beesten zijn
gewoon bezoekers in onze tuin! Ons Roodborstje, onze Eekhoorn moeten
we delen met de hele buurt. De leefwereld van de vele kevers, slakken en
pissebedden om er maar enkele te noemen, beslaat vaak maar een
gedeelte van onze tuin. Dat zijn de beestjes die we écht de ‘onze’ kunnen
noemen, waarvoor wij kunnen zorgen dat hun biotoop geschikt blijft!
Hoe maken we onze tuin ‘wild’-vriendelijk ?
In de meeste werken over natuurvriendelijk tuinieren word je aangeraden je
tuin te beplanten met inheemse planten. Uit het onderzoek van BUGS blijkt
dat het er eigenlijk helemaal niet toe doet of je beplanting inheems is of niet.
Trouwens wat is inheems, stel je voor dat Schotland morgen onafhankelijk
wordt, dan is plots een groot gedeelte van de nu inheemse Britse flora dat
niet meer!. Toen de USSR uiteenviel, was op slag het aantal inheemse
planten in al de nieuwe onafhankelijke staten gedecimeerd! Voor de
overgrote meerderheid van plantenetende insecten en andere invertebraten,
doet het er niet toe of een plant ‘inheems’ is of niet. De overgrote
meerderheid van de planten die geschikt zijn om in onze tuinen te groeien,
stammen uit gelijkaardige klimaatzones in de noordelijke hemisfeer. Tot aan
het Tertiaire tijdvak vormden Noord-Amerika en Eurazië één grote
landmassa. Op geologische schaal bekeken zijn de planten die in Japan,
Engeland of Washington groeien, nog allemaal nauwe verwanten en voor
insecten die bepaalde gewassen als voedsel gebruiken, doet het er weinig
toe waar een plantensoort vandaan komt. Het is de chemische
samenstelling die van belang is! Enkel planten die bvb. uit Nieuw-Zeeland of
Australië zouden komen, zijn voor onze insecten meestal oneetbaar.
Ongeveer 40% van de invertebraten zijn planteneters. Voor spinnen en
andere ongewervelden die carnivoor zijn, doet het er al helemaal niet toe
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welke plantensoorten er in de tuin groeien. Ook het soort prooien dat ze
kunnen vangen maakt niet zoveel uit.
De bewering dat inheemse planten beter zouden zijn voor het dierenleven in
onze tuin, is dus voor 90% niets meer dan mythe!
Er zijn inheemse planten waar nauwelijks enig insect iets moet van hebben
en er zijn uitheemse planten die voedsel bieden aan tientallen soorten! Van
de 15 voor insecten populairste voedselplanten in Owen’s tuin, waren er
slechts 6 inheems!
Wat onze tuin aantrekkelijk maakt voor vlinders en bijen e.d. zijn de
bloeiende planten. De soort doet er dan niet zoveel toe, belangrijk is dat de
bloemen zo dicht mogelijk bij de wilde vorm staan! Bij volle, veredelde rozen
bvb. zijn de meeldraden bloemblaadjes geworden, zodat er geen stuifmeel
meer te eten is! Kevers zoals Gouden tor, Penseelkever en Rozenkever
bezoeken in onze tuin liefst de halfdubbele rozen, vol met meeldraden en
extra houvast en beschutting dankzij de extra bloemblaadjes! De wilde en
enkelbloemige rozen in onze tuin hebben bij deze kevers minder succes ...
Wat wel een extra dimensie aan je tuin geeft, zijn bomen, hagen en struiken.
Hoe meer variatie in de begroeiing, des te meer verschillende niches er te
vullen zijn door steeds weer nieuwe soorten.
Behalve in ruimte, kan je ook in tijd je tuin aantrekkelijker maken. Probeer
ervoor te zorgen dat er heel het jaar door bloemen zijn in je tuin! Dankzij
bepaalde winterbloeiende, uitheemse struiken kan dat nu écht bijna
jaarrond! Het resultaat hiervan is dat bvb. hommelnesten in tuinen dubbel zo
snel groeien als die op de bloemenarmere ‘buiten’.
Iets wat in geen enkele wild-tuin zou mogen ontbreken, is de composthoop!
Een composthoop is een biotoop op zich en voor veel soorten van
levensbelang. Talrijke soorten die vroeger leefden in plantaardig afval dat
zich opstapelde in bvb. holle bomen e.d., vinden nu een geschikt leefmilieu
in deze uitvinding van de laatste decennia. Bovendien biedt de
composthoop in de winter een warm, beschut onderkomen voor soorten die
vroeger enkel zuidelijker konden overleven. De opmars van kevers zoals de
Gouden tor en de Neushoornkever, danken we uitsluitend aan de
composthoop!
Een tuinvijver is ook een verrijking voor je tuin, een half meer of een
badkuip, het maakt niet zoveel uit. Wat wel een verschil maakt, is of er vis in
zit of niet. Wie veel kleine beestjes wil, kan natuurlijk beter geen vis in zijn
vijver hebben!
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Een element dat gemakkelijk toe te voegen is aan de meeste tuinen, is een
stukje lang gras! Een biotoopje dat direct nieuwe soorten aantrekt.
Tenslotte: dood hout is een element dat ook in onze natuur eerder zeldzaam
geworden is. Daarom is het goed, als je dat kan, een houtstapel te hebben
in je tuin, hoe dikker de stammen, des te beter. Gedeeltelijk verzonken in de
bodem als het kan. In Engeland zou zelfs het Vliegend hert in dergelijke
houtstapels iets zien, maar in elk geval zal het een kweekplaats worden
voor allerlei boktorren e.d.
Wat mogen we verwachten ?
Tuinen zijn het beste wat de natuur kan overkomen. Het meeste akkerland
zou er flink op vooruit gaan, mocht het worden omgezet in tuinen. Toch zijn
niet alle zeldzame soorten beestjes te redden in onze tuin.
Eén derde van de Britse invertebratenfauna werd waargenomen in de tuin
van Jennifer Owen, vrijwel allemaal soorten die het goed doen op
voedselrijke bodem. Maar het zijn juist de soorten die afhankelijk zijn van
zeldzame planten die enkel groeien op voedselarme gronden, die met
uitsterven bedreigd worden.
Het is niet dat planten van voedselarme grond het ook niet zullen doen in
rijkere tuingrond, maar dit zijn meestal trager groeiende planten, die in een
natuurtuin zullen worden weggeconcurreerd door weelderiger groeiers. Wie
er de energie wil in steken kan allerlei zeldzame planten proberen te
kweken, dat op zich heeft al nut, maar of je ooit de bijbehorende fauna in je
tuin zal mogen verwachten?
Zeldzame planten kweken geeft dus voor de bio-diversiteit van je wild-tuin
niet veel resultaat, behalve voor de planten zelf dan. Algemene
plantensoorten kweken geeft dat evenmin! Kleine toefjes brandnetels in je
tuin laten groeien voor de rupsen, blijkt weinig zinvol. Meestal vinden de
soorten die op brandnetel leven, buiten je tuin veel aantrekkelijker
brandnetels om hun eitjes op af te zetten. Brandnetels zijn dus geen
vereiste voor een wildvriendelijke tuin.
Voor kleine beestjes heeft de grootte van je tuin of de ligging, eventueel
midden de stad, weinig belang. Het BUGS-onderzoek wees uit dat er in een
kleine tuin, midden in de stad, tot 1400 soorten beestjes kunnen gevonden
worden! De streek waar je woont en de gemiddelde temperatuur zijn van
meer belang. Hoe warmer, hoe rijker. Voor vogels en zoogdieren, zal je wel
meer soorten mogen verwachten als je wat meer tegen ‘den buiten’ woont.
Veel van die beesten hebben gewoon meer ruimte nodig om een leefbare
populatie te kunnen handhaven. Hoewel in sommige Britse steden de
Vossen en marters al goed zijn ingeburgerd!

De Korhaan nr. 2 / april 2009

Pagina 16

Besluit
Ook al komt in Owen’s tuin ‘slechts’ één derde van de Britse fauna voor,.
Owen’s tuin beslaat ook maar 0,0001 % van alle Britse tuinen. Het
onderzoek van BUGS in Sheffield, een honderdtal kilometer van Leicester,
voegde al een hele lijst tuinbewonende soorten toe, die Owen nooit in haar
tuin had gezien.
De tuintjes die BUGS onderzocht waren heel divers en elk type tuintje bleek
zijn eigen soorten te hebben. Beestjes die het in dié tuin, bij dát type van
onderhoud goed stelden!
Uit deze beperkte vergelijking kan dus worden verondersteld dat in alle
Britse tuinen samen, zeker tweederde van alle Britse fauna te vinden zal
zijn, allicht zelfs meer!
Al zullen er zeker soorten zijn die in geen enkele tuin hun thuis zullen
vinden, het belang van tuinen voor de biodiversiteit werd duidelijk grondig
onderschat, evenals het belang van tuinen als corridor tussen
natuurgebieden.
We kunnen allemaal ons steentje bijdragen aan het behoud van de
soortenrijkdom, door zeker geen insecticiden te gebruiken en onze tuin zo in
te richten dat er milieutjes ontstaan die elders zeldzamer worden.
Maar ook al doe je niets speciaal, dan nog is je tuin zoals hij nu is,
misschien net perfect voor één of andere bijzondere loopkever!
‘Er is van alles wat we kunnen doen om de natuur in onze tuin te
helpen, maar misschien is niets doen even goed’
Ronny De Clercq
de
Met dank overgenomen uit “Meander”, 5 jaargang, nr. 2 (2007)

Winterkoning
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Privé-tuinen … hoe langer hoe belangrijker voor
onze dag- en nachtvlinders.
Het is duidelijk dat er tegenwoordig, buiten enkele grote domeinen en
reservaten, geen braakliggende terreinen meer zijn in onze streken. Wat
rest zijn de grachtkanten die meestal jaarlijks een paar keer drastisch
gemaaid worden. Zo niet worden ze door de boordeigenaar met herbicide
bespoten, want elke vierkante meter moet: ofwel intensief opbrengen (om
de melkplas, boterberg en vleesproductie te vergroten), ofwel gezuiverd
worden van alle kruid.
In die optiek zijn onze privé-tuinen samen een enorme oppervlakte, die de
rol van het voorheen braakliggende terreinen kunnen overnemen.
Even situeren
Toen we 30 jaar geleden onze woning bouwden te Achterbroek, was onze
huidige tuin niet meer dan een hooiland met Engels raaigras. De dag- en
nachtvlinders die daarop voorkwamen zou men zeker op één hand kunnen
tellen. Geleidelijk is er van alles aangeplant en de gevarieerde groentetuin
van weleer is nu gereduceerd ten voordele van wilde begroeiing. Er werd
nooit een berk aangeplant maar toch staan er enkele van 10 meter hoog.
Een natuurlijke tuin evolueert snel. Al wat zichzelf uitzaait en niet echt in de
weg staat, mag blijven groeien of wordt verplant. In een “natuurlijke tuin”
overheersen niet de cultivars maar autochtone bomen, struiken en lage
planten. Daarin voorziet men ruimte en voedselplanten voor de vlinders,
maar nog belangrijker ook voor de rupsen.
Geen vlinders zonder rupsen!
Op 25 april 2007 zag ik een Vuurvlindertje eitjes leggen op zuring in het
gazon, die al jaren geen bemesting meer krijgt om te verschralen. Dan
worden er takjes rond de zuring gestoken en wordt daar niet meer gemaaid.
Ook de rolklaver en andere wilde planten in het gazon krijgen de kans te
bloeien en dikkopjes, blauwtjes en vuurvlindertjes te voeden. Randen van
het gazon worden niet met een kantenmaaier bewerkt, want daar legt het
Bont zandoogje zijn eitjes.
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Conclusies
Ondertussen zijn mij enkele zaken duidelijk geworden na 45 jaar
vlinderliefhebberij.
1. Een tuin hoeft niet groot te zijn om hem in dit plan van natuurlijke tuinen
te laten passen en zijn rol te laten vervullen, maar we moeten bereid zijn om
een “knopje om te draaien”. Het vergt een andere instelling. Als je links,
rechts en achter je tuin buren hebt die houden van een tuin zo “clean” als de
gangen in “Klina”, dan is dat spijtig, want samen is er veel meer te bereiken.
Maar toch zul je een grotere soortenrijkdom in uw aangepaste tuin
vaststellen want vlinders kunnen vliegen. Elk jaar opnieuw ben ik verrast en
ontdek ik nieuwe soorten insecten die ik voorheen nog niet in mijn tuin had
waargenomen, en dit ondanks de globale achteruitgang van het aantal
soorten.
Het
is
duidelijk
dat
in
deze
tuinbouwarchitecten,
landschapsarchitecten en natuurlijk de landbouwers een grote
verantwoordelijkheid dragen om mee te ijveren om de countdown van de
biodiversiteit te stoppen.
Indien men verplicht was langs alle grote en kleine waterlopen een strook
van minimum 5 meter onaangeroerd te laten liggen, dan was men al een
kleine stap verder. De grote stap is de mentaliteitsverandering. Het
verwondert mij telkens opnieuw als ik zie wat men reeds op een klein
oppervlakte van een tuin kan bereiken.
2. Ondanks de globale achteruitgang van de biodiversiteit, hebben wij de
biodiversiteit in onze eigen tuinen voor een groot deel zelf in handen.
3. Wanneer je voedselplanten van bepaalde soorten vlinders aanplant dan
mag je er zeker van zijn dat je vroeg of laat ook die soorten daarop aantreft.
Ik heb 12 jaar moeten wachten op de rupsen van de Kolibrievlinder op een
plant Glad walstro, maar in 2003 was het toch zover. Op 14 juni en op 19
augustus van dat jaar zag ik een vlinder een reeks eitjes leggen op de plant
naast het terras.
In de loop der jaren mocht ik zo genieten van veel mooie waarnemingen in mijn
tuin. Populier trekt ook verscheidene interessante soorten nachtvlinders aan.
Ondertussen ook weer 15 jaar geleden maar nog onvergetelijk. Bij controle van de
onderste populiertakken bemerkte ik een volwassen rups van de Grote
hermelijnvlinder die bij het nader bekijken in mijn richting spuwde. Toen kwam ook
elk jaar het Rood weeskind onder het overdekt terras zitten. Er staat maar één
Grove den in mijn tuin, maar toch vond ik eens een pop van de Dennenpijlstaart op
het terras, echter aangepikt door mezen. Hoe groter de verscheidenheid aan
begroeiing des te groter het aantal soorten nachtvlinders. Jammer genoeg heb ik
niet genoteerd welke soorten vlinders ik in de loop der jaren allemaal in mijn tuin
gezien heb, maar vanaf juni tot november 2008 kon ik toch precies 80 soorten
nachtvlinders op naam brengen. Niet tegenstaande het aantal soorten en ook het
aantal dagvlinders jaarlijks achteruit gaat, kon ik in 2008 toch 19 soorten zien in
mijn tuin.
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4. Als een tuin interessant is voor vlinders, is hij dat ook voor vogels,
sprinkhanen en andere insecten. Als er een klein waterpartijtje is, trek je
bovendien ook libellen en amfibieën aan. Vogels vinden voedsel (rupsen)
maar ook beschutting en nestgelegenheid in een natuurlijke tuin. In de loop
van 2007 mocht ik in mijn tuin (2400 m²) ruim 50 soorten vogels
waarnemen. Maar daar is ook een evolutie in. 20 jaar geleden is nog een
jonge Koekoek in mijn tuin door Heggenmussen grootgebracht. Nu is het
alweer enkele jaren geleden dat de Koekoek hier nog geroepen heeft. Tot 5
jaar geleden kwam jaarlijks de Braamsluiper in mijn tuin, die bij een buur 50
meter verder nestelde in een grote vrij natuurlijke tuin, tot die man een
drastische reorganisatie ondernam van zijn tuin. Resultaat: Braamsluiper
weg voor altijd.
Hiermee wil ik maar aantonen dat wijzelf veel in handen hebben en gelukkig
veel zelf kunnen veranderen ten voordele van de biodiversiteit.
Frans Vorsselmans

Geen Landkaartjes zonder de Grote brandnetel
(Urtica dioica)
Het wordt tijd dat we de brandnetel
gaan bekijken als een heilkruid i.p.v.
een onkruid. De meeste “Velt” leden
beseffen dat. Immers de Grote
brandnetel wordt in de biologische
tuinbouw gebruikt om met aftreksels
daarvan groenten te versterken en
ziekten te voor- komen. De jonge
toppen van de Grote brandnetel
kunnen in de lente gebruikt worden in
soepen,
salades
en
als
bloedzuiverende thee. Maar ook voor insecten is dit een onmisbaar kruid.
De rupsen van 6 soorten dagvlinders en een 20-tal soorten nachtvlinders
leven op de brandnetels. Niet tegenstaande de Grote brandnetel een zeer
gemakkelijk te kweken plant is die bijna overal kan groeien, zijn al de
soorten vlinders, waarvan de rupsen leven op brandnetel sterk afgenomen,
tot haast verdwenen. Denk bijvoorbeeld aan de Kleine vos. In mijn tuin
krijgen de brandnetels de plaats die hen toekomt. Een partij in de schaduw,
een partij in halfschaduw en een grote partij in volle zon. Het nut daarvan
toont zich elk jaar opnieuw.
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In september 2006 zag ik een groep van ruim 300 rupsen van de
Dagpauwoog op mijn netels. In de goede tijd van de Kleine vos, nog niet
lang geleden, had ik daarvan jaarlijks rupsen. In 2008 zag ik regelmatig de
Atalanta eitjes leggen op brandnetel. Ook zag ik een pop en geregeld
vlinders van de Gehakkelde aurelia (rupsen leven ook op brandnetel).
Dat het Landkaartje achteruit gaat merk ik niet in mijn eigen tuin. Op 7 juni
vond ik 2 groepjes rupsen van deze vlinder op de brandnetels in volle zon.
Deze zouden later de zomergeneratie leveren. Op 25 juli zag ik ’s morgens
het eerste Landkaart-wijfje van de zomergeneratie door de tuin fladderen. Ik
volgde het vlindertje en ik kon er enkele foto’s van maken. Anderhalf uur
later kwam ik achter in de tuin en zag ik het Landkaartje terug fladderen in
de buurt van brandnetels, duidelijk niet aan het foerageren maar op zoek
naar…? Het vloog in de brandnetels maar kwam terug en dit herhaalde zich
op andere plaatsen. Ik voelde dat er iets belangrijks ging gebeuren en
probeerde het vlindertje zo goed mogelijk, maar op een discrete afstand, te
volgen. Het vloog naar een kleine partij brandnetels half onder een grote
struik seringen en precies naast de prinsessenboontjes. Het wijfje zette zich
onderaan op een netelblad en wat ik in mijn leven nog maar éénmaal had
zien gebeuren, maar wat Landkaartjes al duizenden jaren doen, gebeurde
hier nu weer voor mijn ogen: het vlindertje begon met eitjes te leggen één
voor één op elkaar klevend en zo strengetjes vormend van 10 tot 15 eitjes
aan elkaar. Na 3 strengetjes dacht ik, dat duurt hier nog wel even en ik liep
vliegensvlug mijn digitaal toestelletje halen. Terug gekomen begon het
Landkaartje juist terug op het blad aan een nieuw strengetje en ik maakte er
een reeks foto’s van. Uiteindelijk na 6 minuten, als het Landkaartje gedaan
had wat het instinctief moest doen, fladderde het verder. Ik maakte nog
enkele dichtbij opnamen van de eitjes zodat ik ze duidelijk kon tellen.
In de “Ecologische Atlas van de
Dagvlinders van Noordwest-Europa”
(Bink) las ik dat het Landkaartje in
één keer 2-7 staafjes legt van 10-22
eitjes met een totaal van 43-82 eitjes.
Hier telde ik 7 staafjes van 11-12-1111-12-11-15
eitjes,
allemaal
begonnen ze op dezelfde nerf van
het blad, in totaal 83 eitjes. Een
gezond, meer dan middelmatig
vruchtbaar vlinderwijfje dus. Een
Landkaartje kan 3-4 van dergelijke
legsels produceren.
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Op 3 augustus zijn de eitjes uitgekomen (“Bink” geeft als ei-stadium in koele
periode 7 dagen aan, in dit geval hier 8 à 9 dagen!). Daarna blijven de lege
eitjes in staafjes aan elkaar hangen. In een jong stadium blijven de rupsjes
gezellig bij elkaar en eten blad per blad op. Het aanhoudend fris en nat weer
was niet gunstig voor de rupsen en toen ik op 26 augustus met vakantie
ging waren ze nog niet volwassen en duidelijk in aantal verminderd. Deze
rupsen verpoppen, beschut boven de grond, en overwinteren om de
lentegeneratie te geven die duidelijk verschilt van de zomergeneratie. Met
een gerust hart kijk ik eind april uit naar de nieuwe verschijning van het
Landkaartje, een vaste waarde in mijn tuin.
Hier zijn ze welkom, “de tafel is gedekt”!.

Frans Vorsselmans

Feestzalen

DE KIEVIT
C. Ommeganck
Korte Heuvelstraat, 14
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.93.70
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‘Kwatsebrug’
Natuurpunt Noorderkempen heeft 5 natuurgebiedjes in beheer, allemaal met
een huurcontract via respectievelijk de gemeente Essen of Kalmthout.
Sommige gebiedjes, zoals de Wildertse Duintjes en het Spijkerbroekje zijn
bij de meeste mensen redelijk gekend of andere werden in vorige
‘Korhanen’ reeds uitvoerig besproken, zoals de Marijnenvennen.
Hieronder een kort artikeltje over een minder gekend, klein, maar daarom
niet minder belangrijk, gebiedje.
‘Kwatsebrug’ is gelegen aan het bruggetje over de Roosendaalse vaart op
de kruising Vaartkant en Kraaienberg. Het is driehoekig van vorm en ligt als
een enclave geïsoleerd in het agrarisch gebied van Essen-Horendonk.
Enkele jaren geleden (2006) is er een dunningskapping uitgevoerd, met de
Grove Den als voornaamste slachtoffer. Het opzet was, wat meer te
evolueren naar een gemengd bos, meer loofhout dus. De vrijgekomen
ruimte is dan ook aangeplant met Spork-Lijsterbes-Krent-Hazelaar enz. Er
staan nog enkele prachtige exemplaren van de Zeeden. Het reservaatje
wordt door verschillende vogels gebruikt als slaapplaats getuige daarvan
zijn de vele zaailingen van o.a. Hulst en andere besdragende struiken.
De Veelbloemige Salomonszegel, een echte bosplant, groeit hier massaal.
Dood hout mag gerust blijven liggen, om de ecologische waarde van het
gebiedje nog te versterken. Een 6-tal nestkasten voor kleine zangvogels
zijn reeds in gebruik genomen. Wie graag fietst langs de knooppunten komt
het reservaatjes zeker tegen.
Vermeld projectnummer 7242 Kwatsebrug bij elke gift voor dit natuurgebied
(293-0212075-88). Vanaf 30 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.
Ligging: kruising Vaartkant en Kraaienberg
Wandelen: Enkel toegankelijk onder begeleiding van een gids van
Natuurpunt Noorderkempen
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Onze natuurgebiedjes zijn in vergelijking met veel andere
natuurgebieden in Vlaanderen niet zo groot. Maar ze blijven wel
pareltjes in het landbouwgebied of heidegebied van Essen en
Kalmthout. Die pareltjes komen er natuurlijk niet vanzelf. Er
moet beheerd worden.
Daarom willen we nogmaals reclame maken voor onze
beheersdagen. We hebben altijd heel wat handen nodig.
En dan denken we niet alleen aan manvolk; dames (die weten
van aanpakken) en jong geweld (= jong bloed) zijn uiteraard ook
welkom. En voor wie geïnteresseerd is in de technische kennis
om machines te hanteren zoals kettingzaag of bosmaaier zijn er
ook interessante cursussen.
Praktijkopleidingen beheerteams
Steeds meer en meer worden er door de beheerteams verschillende
machines gebruikt bij het natuurbeheer. Dit gaat gepaard met verscheidene
risico’s en een goede opleiding is daarom essentieel. Natuurpunt Beheer
werkt hiervoor vooral samen met Inverde. Het cursusaanbod bevat o.a.
opleiding kettingzaag, bosmaaier, tractor, éénassige trekker… Als actieve
vrijwilligers hiervoor opleidingscheques aanvragen, past Natuurpunt de
restfinanciering bij, zodat afdelingen kosteloos van de cursussen kunnen
genieten. Een aanrader dus om het jaar veilig in te zetten!
Meer info: karen.helsen@natuurpunt.be van Natuurpunt vzw of bij
Igor.Vandamme@skynet.be van Natuurpunt Noorderkempen.

Grote gele kwikstaart
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25 januari 2009 – Zeeland
Het was weer de dag dat Natuurpunt Noorderkempen een vogelkijktocht in
Zeeland organiseerde. Dit jaar werd de dagtrip samen beleefd met de
vogelwerking “De Kuifleeuwerik” van Antwerpen Noord.
Zoals steeds was het een beetje bang afwachten welke weersomstandigheden ons te wachten zouden staan. Maar dit jaar was alles bijna
zoals het moest zijn in een wintermaand: droog, niet te veel wind maar wel
een beetje aan de frisse kant.
Maar niet getreurd, met een goed gevoel werd de bustocht aangevat.
Van Essen ging de rit naar Nispen en zo verder via Bergen-op-Zoom naar
de polders voorbij Dinteloord. Met de zon in de rug hadden we een ideaal
zicht over de natte graslanden. Honderden Brandganzen en wat Kolganzen
graasden lustig van het oude gras. In de kreken zwommen vele eenden.
Allerlei soorten zoals: Wilde eend, Wintertaling, Slobeend, Kuifeend en veel
Smienten. Plots dacht iemand een Krooneend gezien te hebben maar door
het zonlicht toonde de kop van de Tafeleend een heel heldere kleur.
Dan verder via den Bommel over de dijk naar Stad aan d’Haringvliet.
Buitendijks wel duizenden Brandganzen, overal een fel gekwetter. Prachtig
een Roodhalsgans tussen de brandjes en ook enkele Kleine Canadese
ganzen. En niet te vergeten het gefluit van de vele honderden Smienten.
Een vrouwke Blauwe kiekendief zigzagde prachtig over het riet.
Vervolgens via het kanaal aan Dirksland naar de Scheelhoek. In het kanaal
mooi een Grote zaagbek en een groep Kuifeenden en Meerkoeten.
In de Scheelhoek veel Brandganzen waaronder enkele hybriden, kruisingen
tussen Canadese gans en Brandgans. In de slikrand een troep Grauwe -,
Kolganzen, allen met een bek vol slijk, toch werden twee Toendrarietganzen
gezien. Een Aalscholver zat op een paal “zijne was” te drogen. Ik dacht dat
op het bord aan die paal stond “Verboden te vissen”.
In Stellendam in het restaurant “De Goede Reede” mochten we onze
boterham klein maken. De soep opdienen duurde wel even maar ze was
lekker en de Leffe zeker ook.
En zo verder naar de polders nabij Goedereede. Weer enkele duizenden
Brandganzen en honderden Wulpen. Een grote troep Kauwen deed zich
nog te goed aan de maïs op het stuk akkerland dat niet geoogst was. Te nat
geweest vermoed ik.
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Wat verder graasden nog een honderd-tal Kolganzen en zeker drie à
vierhonderd meeuwen lagen of zaten te rusten: Stormmeeuwen en
Kokmeeuwen en enkele Zilvermeeuwen.
Dan de andere kant van Goedereede, langs het natuur gebied “De Koude
Hoek”. Hier ook vele brandjes zoals onze gids Roger Huysmans van
Antwerpen Noord, onze vertelde. Toch weer enkele andere soorten:
Goudplevier, wat Kieviten en Pijlstaarteenden. En waarachtig een Slechtvalk
op de grond. Op het water achter de dijk massa’s Rotganzen waaronder een
tweetal Witbuikrotganzen.
Aan Brouwersdam stonden we in de strakke
wind ; maar die wind kon ons niet deren. De
zee werd afgespeurd naar duikers en andere
wintergasten. Doch het was kalm op het
water. Slechts één Roodhalsfuut, één
Roodkeelduiker en één Kuifduiker werden
waargenomen. Op het water wel wat
Middelste zaagbek en Brilduikers. In de
zeedijk
tussen
de
stenen
zochten
Steenlopers en Paarse strandlopers ijverig
naar een hapje.
Op de wal liepen tientallen meeuwen rond
waaronder eentje met een pootring CNAU.
De (ingekorte versie van) de levensgegevens
van deze Zilvermeeuw vind je verderop bij dit
verslag.
Veel bewondering was er voor de drie zeehonden die in de spuikom rustig
ronddreven en nu en dan hun zware lijf lieten bewonderen. Dik en rond
goed in ’t vet vermoed ik.
Langs de Philipsdam terug naar Essen met een laatste blik op de vele
Brandganzen en Bergeenden.
Verslag: Jos Jacobs
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Kleurringproject meeuwen aan de Belgische kust
Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek,
Kliniekstraat 25, B-1070 Brussel
Life history van : CNA.U wit op donker blauw aan rechter poot up
Zilvermeeuw Larus argentatus (Metaalring : H152750)
Oude code : CNAU
Leeftijd bij aanbrengen kleurring : pullus onbekend Geslacht
Datum – plaats - Coördinaten - Waarnemer - actie
04/07/2008 Zeebrugge (Voorhaven), West-Vlaanderen, België 51°21'0''N 3°11'0''E
INBO (aanbrengen metaalring)
08/08/2008 Zeebrugge (Strand k51), West-Vlaanderen, België 51°19'0''N 3°10'0''E
Vercruijsse, Harry J.P. (waarneming)
- 17 & 26 /08/2008 Zeebrugge (Strand), West-Vlaanderen, België 51°19'0''N
3°10'0''E Bosman, Davy (waarneming)
- 23/10/2008 Scharendijke (Brouwersdam), Zeeland, Nederland 51°45'0''N 3°49'0''E
Visser, Hans (waarneming)
- 29/12/2008 Scharendijke (Brouwersdam), Zeeland, Nederland 51°45'0''N 3°49'0''E
Jacobs, Jos (waarneming)
02/01/2009 © Copyright Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek

30 januari 2009 – Ledenfeest
ste

Vanaf 19.00 u. sijpelden de 1 leden binnen, sommigen alleen, anderen
met z’n tweeën of meer.
Feit was wel, 35 leden kwamen in “De Kievit’ samen voor de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering annex Ledenfeest. Jammer genoeg hadden
een 5-tal personen zich ziek gemeld … griep.
Na de verplichte items (begroting, jaarverslag, nieuwe initiatieven) was het
tijd voor enkele mooie beelden van de biodiversiteit in onze regio. Een kort
filmpje van de reis naar Zuid-Frankrijk sloot het officiële gedeelte af.
Dan was het tijd om aan te schuiven: zalmpannetje en steak met frietjes
werden ons voorgeschoteld … lekker klaargemaakt … aangevuld met een
glaasje wijn, ijscoupe en koffie.
Ondertussen kwamen de tongen los en aan elke tafel heerste een gezellige
sfeer … herinneringen ophalen, vriendschapsbanden opnieuw aanhalen,
oude kennissen ontmoeten … kortom … een méér dan geslaagde avond.
Verslag: Joris Pinseel
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21 februari 2009 – Natuurreservaten bij Doel
Met 6 personen vertrokken we die zaterdagmorgen richting Doel.
In de polders van Doel zijn sinds enkele jaren een aantal zeer mooie
natuurcompensatiegebieden gecreëerd.
Eerst bezochten we het gebied Putten West. Dit waterrijke gebied herbergt
zeer veel vogels. Naast bijna alle eendensoorten zagen we hier zeer mooi
een vissende Grote Zilverreiger en iets verder liep een Kleine Zilverreiger
sierlijk voorbij. Wat later zouden we kunnen genieten van een Grote
Zilverreiger en een Slechtvalk in 1 telescoopbeeld!. Dit maak je toch ook niet
elke dag mee. De aanwezigheid van zingende Veldleeuweriken en een
Grutto zorgden toch al voor een echt lentegevoel. Nog even vermelden dat
er ook 3 Grote Zaagbekken aanwezig waren.
Vervolgens zetten we onze tocht verder naar Doelpolder Noord. Bij deze
plassen zaten ook weer massaal veel vogels waarvan de Smient met enkele
duizenden exemplaren het talrijkste was. Verder waren hier o.a. een Grote
Zilverreiger, Kolganzen en Brandganzen aanwezig.
Als afsluiter bezochten we nog Schor Ouden Doel, een gebied net achter
de Kerncentrale en eigenlijk een beetje een verlenging van het Verdronken
Land van Saefthinge. Bij deze rietvelden hoorden we kortstondig enkele
Baardmannetjes en merkten sommigen van ons een jagend wijfje Blauwe
Kiekendief op. In de achterliggende polders was naast de talrijke
eendensoorten ook een wijfje Bruine Kiekendief van de partij. Inmiddels was
de middag al aangebroken en keerden alle deelnemers tevreden
huiswaarts.
Verslag: Wouter Vanwesenbeeck

Veldleeuwerik
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Quizzen met Natuurpunt Noorderkempen
Deze quizzen werden 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
de
6 februari 2009
Quiz Wij aan de Grens
10 plaats
17 april 2009
Quiz VIVA-SVV
Volkshuis-Essen
Inlichtingen: Dirk Vilijn (tel. 03/667.47.96)

Watervogeltellingen in de Maatjes en Wezelse Hei.
Elke winter organiseert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zes
watervogeltellingen in Vlaanderen tussen oktober en maart. Bij elke telling
worden alle aanwezige watervogels geteld in gans Vlaanderen. Het doel van
deze tellingen is om een inzicht te verkrijgen in de aantallen, de trends en
de verspreiding van watervogels die tijdens de winter of de trekperiode in
onze wetlands verblijven.
Ook in de Maatjes en Wezelse Hei worden ook al gedurende vele jaren
tijdens de watervogels genoteerd.
We zoeken een vrijwilliger die vanaf oktober 2009 deze taak op zich wil
nemen.
Heb je graag nog wat meer informatie of ben je geïnteresseerd in deze
opdracht? Neem dan zeker contact op met Wouter Vanwesenbeeck. Hij zal
je de nodige informatie en gegevens bezorgen.
Contactpersoon: Wouter Vanwesenbeeck
woutervanwesenbeeck@skynet.be
0495 / 62 97 62
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“

Wij aan de grens”

Historische cartografie van
Essen
organisatie
Koninklijke Heemkundige Kring Essen vzw

Essen 1159-2009
Tentoonstelling in de rietendakschuur van het Karrenmuseum vzw
op 31 mei, 6 en 7 juni 2009
telkens van 14 tot 17 uur
groepen op afspraak van 2 tot 5 juni 2009

historisch wapenschild

Info:

Heemhuis, Moerkantsebaan, 48 (tel 03/667 73 90)
www.essen850jaar.be
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De grens be”paal”d
In 2009 wordt “850 jaar Essen” gevierd.
De eeuwenlange grensbetwistingen worden in kaart
gebracht.
In den beginne,…2 miljoen jaar geleden, lag Essen nog op
de bodem van de zee. De eerste grenspalen werden
geplaatst rond 1305. Hiermee was de strategische ligging van Essen
bepaald tussen de vestingsteden Antwerpen, Bergen op Zoom en Breda.
Tijdens de tentoonstelling wordt de gemiddelde Essense voet en arm
gemeten met oude landmaten (Brabantsche roede en vadem)
Ook demonstratie van oude landmetertechnieken in historisch kader.

Bepaling van de gemiddelde lengte van een voet in een Duitse stad in de
XVde of XVIde eeuw. (Houtsnede van Jakob Koelbel (Frankfurt 1575)).
René Peeters
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Blauwdruk van de Vlaamse tuinen
Hoe milieubelastend zijn de tuinen in Vlaanderen? Om dit te weten te
komen deed Verrekijker een tijdje geleden een beroep op haar lezers om
een tuinenquête in te vullen. Samen met tuinbezoeken in de pilootgemeente
Herent verschaft deze informatie een blauwdruk van het Vlaams
tuinlandschap. De Vlaamse tuinder is er één die houdt van zijn gazon en
chemische bestrijdingsmiddelen in zijn garage bewaart.
Bijna één zevende van Vlaanderen wordt ingepalmd door privétuinen. Maar
hoe die tuinen er precies uitzien en wat er binnen- en buitenkomt, dat weten
we niet. Wat doet de Vlaming met zijn snoeihout, gemaaid gras en hoe
weert hij ongewenste gasten uit de tuin? Kortom,: wat is de milieu-impact
van de Vlaamse tuinen? Het onderzoek ‘inputs & outputs van privétuinen’
werpt een blik op deze grote onbekende. De resultaten zijn niet
ste
representatief voor heel Vlaanderen, maar geven alvast een 1 indruk. Dit
onderzoek werd uitgevoerd door de onderzoeksgroep ‘Landschapsanalyse
en Landgebruik’ van de K.U.Leuven in opdracht van de VMM.
Leefruimte voor gezin
De onderzoekers organiseerden een internetenquête die 3.666 keer volledig
werd ingevuld. Daarnaast werden in de pilootgemeente Herent 25 diepteinterviews en tuinbezoeken uitgevoerd. Conclusie: privétuinen hebben in
vergelijking met landbouwgebied minder impact op het milieu. Privétuinen
vormen echter een leefruimte voor het gezin en daardoor mag je de kleinere
dosissen bestrijdingsmiddelen niet verwaarlozen. Die kunnen de
gezondheid van kinderen zowel acuut als chronisch beïnvloeden en
vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken. C. Dierckxsens van VMM geeft ons
mee dat pesticiden niet thuishoren in ons milieu. De inrichting van de tuin
bepaalt in belangrijke mate de slaagkansen voor een pesticidenvrij beheer.
Zo zorgen bodembedekkende planten of betongrastegels voor minder
kruidgroei of zorgen ze dat deze minder opvalt.
Uit de internetenquête blijkt dat gazon de grootste oppervlakte bekleedt.
Vier op de tien gezinnen onderhouden een moestuin. Vooral groente- en
fruitafval, vaste bestrijdingsmiddelen en meststoffen komen de tuin binnen,
terwijl gazonmaaisel de belangrijkste output vormt. De 25 Herentenaars
gebruikten samen 69 bestrijdingsmiddelen, voornamelijk herbiciden zoals
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glyfosaat. Voorts doen 18 van de 25 aan thuiscomposteren, vooral dankzij
de inspanningen van het plaatselijke gemeentebestuur.
Knelpunten
Vooraleer de VMM uiteindelijk met milieumonitoring van privétuinen kan
ste
starten, moeten enkele knelpunten worden opgelost. Ten 1 zijnd e tuinen
nog niet ruimtelijk-geografisch en socio-economisch in kaart gebracht. Ten
de
2 blijft het moeilijk om te vertrouwen op schattingen van de tuinbeheerders
zelf. Bovendien kunnen – naast de tuinbeheerders – tuinarchitecten,
tuincentra en containerparken informatie aanleveren.
Via www.tuinenquête.be werd al een databank aangelegd van mensen die
aan verder onderzoek willen meewerken.
Info
Het volledige onderzoeksrapport staat op www.milieurapport.be.
Meer info over milieuvriendelijk tuinieren op www.zonderisgezonder.be
Met dank overgenomen uit ‘Verrekijker’, uitgave van VMM, oktober 2008

Klimaatverandering bedreigt
Europese en Vlaamse vlinders
Van de 49 vlindersoorten die in Vlaanderen voorkomen, zouden er de
komende tijd een aantal kunnen verdwijnen wegens de klimaatverandering
en de stijgende temperaturen. Dat meldt Natuurpunt op basis van de
Climatic Risk Atlas of European Butterflies.
Europese vlindersoorten zien daardoor de voor hen geschikte biotoop
oprukken naar het noorden. Tegen 2080 zal de gemiddelde temperatuur in
Europa met 2,5 tot 4,1 graden gestegen zijn. Daardoor zou tot 95 procent
van het verspreidingsgebied van 70 vlindersoorten te warm worden om er
nog te overleven.
"De gebieden waar die vlinders wel nog kunnen voorkomen vind je dan
verder in het noorden. In theorie zouden de vlinders dus mee kunnen
verhuizen, maar zo eenvoudig is het niet altijd. We verwachten dat dat wel
zal lukken voor grotere soorten die ver kunnen vliegen, maar heel wat
vlinders vliegen slechts enkele honderden meters", legt Wouter Vanreusel
van Vlinderwerkgroep Natuurpunt uit. "Vlinders hebben bovendien meer
nodig dan enkel het geschikte klimaat", benadrukt hij nog. "Het leefmilieu
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moet goed zijn, ze moeten een koude winter kunnen overleven, er liggen
steden of industriegebieden op hun weg naar het noorden... We pleiten
daarom
voor
verbinding
tussen
grotere
eenheden
natuur."
"Snel reageren"
Volgens de Climate Risk Atlas auteurs is een ingrijpende klimaatverandering
onvermijdelijk en hangt de graad van biodiversiteitsverlies alleen nog af van
hoe snel we reageren op deze nieuwe bedreiging. Het aantal vlinders is al
enorm teruggelopen in Europa na jaren van habitatverlies en veranderende
bos- en landbouwpraktijken, luidt het. De gevolgen van de
klimaatverandering zijn nu al merkbaar in onze streken, zegt Natuurpunt
nog. Zo maakt de vroeger algemene, Kleine vos nu nog minder dan 1
procent van alle dagvlinderwaarnemingen uit. En slechts 8 procent van alle
deelnemers aan de jaarlijkse tuinvlindertelling zag nog een Citroenvlinder in
zijn tuin
De Climatic Risk Atlas of European Butterflies bekijkt het effect van
klimaatverandering op de verspreiding van dagvlinders. Het boek is
gebaseerd op het werk van tientallen wetenschappers uit heel Europa. Zij
hebben modellen van klimaatverandering toegepast op data verzameld door
tienduizenden vrijwilligers.
Belga
Met dank overgenomen van www.knack.be/nieuws/wetenschap
11 december 2008

Koninginnenpage
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De Maatjes
-Samenkomst :Kerk Nieuwmoer, hoek Kerkstraat/Wuustwezelsteenweg

Vrijdag
Vrijdag*

01.05.2009
22.05.2009

07u
19u

Cools Jos
Pinseel Joris

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

Zondag
Zaterdag*
Zaterdag

05.04.2009
09.05.2009
06.06.2009

10u
05u30
19u

Vander Sypt Chris
Lauriks Hedwig
Vanhuele Jef

-Samenkomst: parking Zuid Verbindingsstraat Kalmthout

Zaterdag

04.07.2009

19u

Baetens Jenny

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

Zaterdag
Zondag

18.04.2009
19.07.2009

10u
10u

Ingelbrecht Jan
Vander Sypt Chris

Strijboshof Kalmthout
-Samenkomst: parking Stijboshof, Achterbroeksteenweg, 69 in Kalmthout

Zondag

24.05.2009

14u

Van Loon Moniek

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

Zondag

21.06.2009

14u

Peys Rina

 Inlichtingen: Chris Vander Sypt (03/666.48.03)
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De Schepping in het jaar van Darwin.
Ik denk dat de mens de wereld geschapen heeft nadat hij eerst het zijn, het
bestaan, even van Onzelieveneer geleend heeft. Hoe ik daarbij kom?
Door te kijken en te luisteren naar die wereld natuurlijk, met mens en al. En
dan in het bijzonder naar de groene natuur, die waar het bij Natuurpunt en in
De Korhaan meestal over gaat.
De groene natuur lag er die ochtend in februari nochtans maar witjes bij. Dat
kwam door een laagje sneeuw. En de wereld was gekrompen. Op de
voedertafel bij het raam hipte een vage vorm zenuwachtig van hot naar her,
een heggenmus allicht. Naar de muur van de schuur daarachter moest ge
maar raden, zo dicht hing de witte mist boven de witte sneeuw.
Toen klonk uit de radio: „Met zijn ´Over de oorsprong der soorten´ honderd
jaar geleden, heeft Darwin de wereld veranderd....“. Ge kunt er dit jaar niet
naasthoren of zien, naast Darwin. Ook naast allerlei biologen waarvan
sommige als kippen zonder kop de vloer met hem aanvegen niet. Hoe ook,
het is vandaag al ´soorten´ wat de klok slaat. Een natuurliefhebber kan er
blij mee zijn of er tureluurs van worden.
Soorten? Was het wel een heggenmus, daar voor het raam? Of was het een
andere soort? Of was het een mij onbekende soort? Vijf jaar geleden zou ik
een Noordse Goudvink, een teuter, nog voor een Goudvink gehouden
hebben. Mij hoeft ge dus niet te overtuigen dat de wereld en de soorten
veranderen. Ziet ook uw wereld er trouwens niet elke dag, elk uur, elk
moment weer een beetje anders uit? Dat Darwin de wereld veranderd heeft
zal wel. Mijn facteur die gisteren een belastingbrief in de bus stak doet dat
ook. Ik had duidelijk een ochtendhumeur.
Zelfs de soorten levende wezens, zei Darwin, veranderen met de tijd. Ze
veranderen, er ontstaan er nieuwe en andere sterven uit; onder de druk van
de omstandigheden. Dat was niet helemaal nieuws; hij had er al over
gepraat met tuiniers uit de buurt die in zijn tijd, dank zij de druk van de markt
zei men, in enkele jaren variëteiten met nieuwe smaken hadden kunnen
leveren. Darwin lag regelmatig in de knoop met collega´s over soorten en
variëteiten - voor braambessen alleen waren dat er in het Engeland van zijn
tijd meer dan vijftig - en bekloeg er zich over dat niemand het erover eens
was bij welke verschillen een variëteit begon en waar een soort. In goed
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verstaanbaar Engels heeft hij het in zijn fameuze boek ´The origin of
species´ over ´the undiscovered and the undiscoverable essence of the term
species´. Maar na vergelijken en vergelijken van wat hij allemaal genoteerd
en nagekeken had op zijn wereldcruise zag hij wat klaarheid. ´Ik denk zelfs
dat alle soorten die ge vandaag tegenkomt voortkomen uit drie of vijf
soorten,´ zegt hij in zijn boek. Of misschien zelfs uit één. Dat wist hij niet
zeker. Wie (welke bioloog) staat erbij stil dat dat het uit één is, ondanks alle
tamtam ook vandaag nog niet vaststaat? Maar goed, met 1 is gemakkelijk
werken, en we gaan daar niet moeilijk over doen.
Zo gaat een mens prakkezeren als de mist ondertussen daarbuiten alles
opgeslorpt heeft. Ik zag niets meer. De wereld was één dikke chaos
geworden. Hoe zouden die eerste soort levende wezen uit Darwins evolutie
de wereld gezien hebben? dacht ik toen. Het waren amoeben, ééncelligen,
verzamelingen mollekulekes zou een scheikundige zeggen, stofjes, die
binnen een poreus huidje van alles met elkaar deden en het werk onder
elkaar verdeelden, denkt men.
Kruip even mee in een der huidjes met inhoud en kijk toe. Kijk naar de
natuur, dat is naar de omgeving waarin uw gedachten huizen.
Tok, tok. Een stofje daarbuiten botst tegen de wand aan. Hierbinnen opent
de portier van wacht de voordeur en het stofje, dat er maar net inpast, glipt
met wat trekken en sleuren binnen. We ontvangen het gastvrij. Het valt best
mee. We omarmen het, en laten het deelnemen in onze huishouding. De
restjes zetten we langs de achterdeur buiten. Doordat we minder
buitenzetten dan we binnenlieten groeit en bloeit onze gemeenschap ervan.
Met de tijd kloppen er meer van die botsende deeltjes aan en we
behandelen de gelijkenden op gelijke manier. Gelijkenden want de ene heeft
een rode das en groene kousen, de ander een zware voet, een derde een
snorretje. Maakt niets uit, voor ons doel zijn ze even geschikt en voor het
gemak noemen we ze A. Ze zijn zo talrijk dat onze gemeenschap zich
verdubbelt en zich voortplant. Voor voortplanten zijn bij amoeben gelukkig
nog geen mannen en vrouwen nodig. Het volstaat dat wanneer het te druk
wordt een deel van onze inwonenden uitwijkt en verhuist naar een nieuw
getimmerde huid en floep, er is een nieuwe amoebe.
Tok, toktok. ´Eindelijk! Daar hebt ge A weer,´ roepen de altijd hongerige
kleintjes in huis, ´doe open.´ ´Doe open lamzak,´ krijsen ze als de portier
niet vlug genoeg bij de deur is want ze hebben geen oorlog gekend en zijn
verwend en nogal brutaal geworden. De binnenkomende wringt zich zoals
eerderen in bochten om door de deur te komen. Iedereen maakt zich klaar
om hem te ontvangen en de vlugsten beginnen hem te omarmen. Maar het
wordt een ramp. Deze heeft een dikke staart met aan het eind een dikke
piekige haarkwast. De portier had het wel gezien maar toen was het al te
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laat. De bezoeker gaat er zo mee te keer, met die staart, dat de ruiten aan
diggelen gaan en de wand scheurt en de inwonende mollekulekes verspreid
geraken over de omgeving en hun gewone samenleven kunnen vergeten.
Einde.
Einde verhaal? Toch niet; we zouden het over Darwin hebben, of eigenlijk
over hoe ik erbij kwam dat de mens de wereld geschapen heeft. Einde
verhaal voor alle amoeben die een dergelijke bezoeker binnenkregen, dat
wel. Maar niet alle amoeben kregen zo iemand op bezoek en niet alle
amoeben, al waren ze amoebe, waren gelijk. Het is als bij de mensen die
het trouwens, als Darwin gelijk had, deels van hen geerfd hebben. Sommige
amoeben namelijk hadden om een of andere reden, wat die ook was, aan
hun deur een trekveer bevestigd. Bij wijze van spreken. Die veer trok, als ge
ze niet tegenhield, de open deur snel dicht en dat hield alvast de kou buiten.
Dat was nog zo aangenaam en bevorderde de gezondheid. Zulke amoeben
floreerden. Er is meer: de amoeben-met-veer hielden bezoekers met
kwaststaart buiten. Achter het dikke lijf klapte de deur namelijk dicht. De
lange staart slipte nog wel door de spleet maar bij de dikke kwast stropte het
en trok de bezoeker zichzelf klem. Dat was een vroeg voorbeeld van wat we
vandaag ter ere van Darwin een evolutionair voordeel noemen. De
veeramoeben, alle een beetje verschillend maar beter aangepast aan de in
hun omgeving rondzwervende ongewenste bezoekers dan de eerste
amoeben, bloeiden en plantten zich uitbundiger voort dan de eersteamoeben. Een nieuwe soort was geboren. En het bleef niet bij die ene soort.
We zeggen dat wel zo, maar eigenlijk was het wachten op de mens eer het
met zoveel woorden kon verteld worden. De amoeben hadden geen strot,
geen mondholte, geen tong en geen tanden. Ze konden niet eens slissen.
Bovendien waren het eerder povere gelijkstellers: al wat aanbotste en door
de deur kon was A, zagen we. Veel verder kwamen ze niet. De mens echter
is een gespecialiseerd gelijksteller van gelijkenden en een meesteretiketteerder. Het is zijn levensstrategie mogen we wel stellen. Hij was het
die in dankbaar aandenken aan de A´s de naam ´voedsel´ gaf en aan de
verzameling kwaststaarten de naam ´vergif´. Hij was het die pakketjes
invloeden die hij onderging verzamelde tot dingen met een naam, en met al
die dingen samen de wereld samenstelde. Hij had er een handje van weg
om uit verschillende van die dingen zelf weer gelijkende delen te plukken en
ook die weer gelijk te stellen aan iets nieuws, te schikken en te herschikken,
en zo de wereld uit te bouwen tot de onoverzienbare warboel van vandaag.
Het besluit is terecht: de mens heeft de wereld geschapen. Op zijn minst de
mensenwereld, want het is, zoals we zagen, een wereld die behoorlijk
verschilt van die van de vandaag nog levende amoeben.
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De mens heeft de wereld geschapen zoals een beeldhouwer zijn kunstwerk
schept uit marmer of arduin. Uit wat schiep de mens de wereld? Dat hij in
elk geval iets ter hand moest hebben eer hij kon beginnen scheiden en
gelijkenden gelijkstellen en zijn meesterwerk beginnen is duidelijk. Dat iets
is het “zijn”, zeg ik maar. Ik heb het antwoord geleerd van mijn grootmoeder
langs moederskant. ´Dank Onzelieveneer dat ge er zijt´, placht ze te
zeggen. ´...of nog zijt,´ zei ze soms. Dat was nog in en kort na de oorlog
toen het slecht ging. ´De wereld kunt ge niet veranderen, maar tracht hem
toch maar beter te maken,´ zei ze ook wel eens. Dat de mens het zijn even
van Onzelieveneer leent leerde ik van mijn grootmoeder. En dan kan hij
beginnen scheiden en herschikken en aanpassen aan de omstandigheden.
Mijn grootmoeder zaliger was wijs. Al had ze nooit van Darwin gehoord.
Maar ere wie ere toekomt, het was de laatste zin uit Darwins beroemde
dikke boek die mij die februarimorgen daaraan deed denken: ´There is
grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally
breathed by the Creator into a few forms or into one; and that whilst this
planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so
simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have
been and are being evolved.´* Ik kan alle Tvwijze biologen aanraden het
boek waar ze naar verwijzen ook eens te lezen in plaats van elkaar na te
praten.
*Vertaling:
Dit zicht op het leven, met zijn mogelijkheden oorspronkelijk aangeblazen in
één of enkele vormen door de Schepper, heeft iets groots; en ook groots is
dat, terwijl deze planeet volgens de wetten der zwaartekracht haar rondjes
draait, uit zo´n eenvoudig begin eindeloos veel vormen, bijzonder mooi en
wondervol, ontsprongen zijn en nog ontspringen.
Koen Verschoore

Dikkopje
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In deze bijdrage belicht Bert Meynen twee zeer interessant vogels, nl. de
Huiszwaluw en de Boerenzwaluw. Uit de inventarisatie van de afgelopen
jaren geleden blijkt dat deze vogeltjes het nog vrij goed doet in onze regio.
Deze informatie kan misschien wel nuttig om ze nog beter te leren kennen.

De Huiszwaluw (Delichon urbica)
Huiszwaluwen hebben een helderwitte stuit en buik en een staart die slechts
ondiep is gevorkt.
Zij wonen niet graag alleen en daarom bouwen verschillende koppels hun
nest dicht bij elkaar aan de onderkant van dakgoten, onder balkons en
onder alles wat maar enigszins overhangt en buiten is gelegen. Ze
gebruiken bij voorkeur de nestplaats terug van het vorige jaar (alhoewel deze
dikwijls is gekraakt door andere holenbroeders).

Voor hun nest gebruiken ze modder die ze hier en daar vergaren en die
vermengen ze met speeksel. Vervolgens maken ze er kleine, kleverige
bolletjes van die ze in rijen over elkaar kleven tot ze een prachtig, bolvormig
bouwwerk hebben. Bovenaan komt een smalle nestopening, die net groot
genoeg is om het hoofd naar binnen te steken, maar te klein is om echte
rovers (zoals de Vlaamse Gaai en de Ekster) naar binnen te laten.
Ze verzamelen hun slijk in de omgeving van hun bouwplaats. Als je ze bezig
ziet is het net of ze zelf vies zijn van de modder, want ze trippelen erin rond
op hoge poten en trekken hun veren hoog op, om maar zeker niet besmeurd
te geraken!
Eigenaardig, want zwaluwen houden van zonnebaden, stofbaden,
modderbaden en van in het water te plonsen.
Het bouwen duurt meestal twee weken.
Het weer moet dan wel wat meezitten, want als de temperatuur te laag is en
het weer is wat guur, dan schiet de nestbouw niet op. Bij heel natte zomers
komt er zelfs van de voortplanting weinig of niets terecht en komen er veel
volwassen vogels om.
Men neemt aan dat jaarlijks de helft van alle Huiszwaluwen sterft.
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De oudste Huiszwaluw die men ooit heeft gevonden had de respectabele
leeftijd van 14 jaar.
Per jaar zijn er twee legsels van elk 3 tot 5 witte eieren. In zonnige zomers
gebeurt het dat er drie legsels zijn, maar dit laatste nest maakt dan weinig
kans omdat de trek dan al begint. De ouders laten dan zonder pardon het
nest in de steek, want het is overleven of omkomen. Vogels die te laat
vertrekken halen hun winterkwartieren niet en sterven onderweg door de
verslechterde weersomstandigheden.
Zowel papa als mama wisselen elkaar af bij het broeden. Na 12 tot 14
dagen komen de jongen uit en beide ouders voederen de kleintjes met
vliegjes, bladluizen, eendagsvliegen en spinnetjes.
Daarbij maken de zwaluwen soms gebruik van een speciale techniek: zij
tikken met hun vleugels tegen de bladeren zodat de bladluizen en andere
insecten eraf tuimelen en in de zwaluwbek terechtkomen.
De jongen vliegen uit na 20 tot 23 dagen, maar keren nog enkele weken
naar het ouderlijk huis terug om er te overnachten
De zwaluwouders pakken de eerste “vliegoefening” van hun jongen zeer
psychologisch aan. Zij vliegen vlak voor hun vleugelslaande jongen en
tonen hen duidelijk het lekkere hapje dat ze in hun bek hebben.
Hun nazaten willen het grijpen, verliezen hun evenwicht en ... vliegen.
De behendigheid in het vliegen groeit voortdurend aan.
Dat is ook nodig, want dagelijks hebben ze honderden insecten nodig om te
kunnen overleven.
O wee als het gedurende het broedseizoen, als de jongen nog in het nest
zitten, slecht weer is.
Dan is er een massale sterfte onder de jongen en maken de parasieten in
het nest (de luizen en de mijten) de verzwakte jongen zonder genade af.
In september of begin oktober wordt dan de trek aangevat naar de winterse
appartementen. Wist je, dat tot in het begin van deze eeuw nog, de mensen
dachten dat de zwaluwen wegkropen in de modder of naar de maan vlogen
om te overwinteren ?
Ondertussen weten we wel beter.
Ze vertrekken van hieruit naar Midden-Afrika en sommige vliegen zelfs door
tot in Zuid-Afrika. Daar overwinteren ze hoog in de lucht, boven de
Afrikaanse oerwouden en gebergten.
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De Boerenzwaluw (Hirundo rustica)
Je herkent hem aan zijn lange, diepgevorkte staart: net een hooivork. Zijn
keel en voorhoofd zijn roodbruin, maar dat zie je niet in de vlucht.
De verkenners komen hier enkele weken voor de huiszwaluwen aan: zo
rond einde maart. Het gros van de troepen volgt dan begin april, maar er
kunnen soms weken liggen tussen de aankomst van het eerste en het
laatste paar.
Om van westelijk Afrika naar hier te vliegen hebben de mannetjes ongeveer
een maand nodig. De vrouwtjes komen wat later aan en vliegen er ook wat
langer over.
Zij zijn niet zo gehaast om te broeden, temeer omdat zij dit laatste helemaal
alleen moeten doen, zonder hulp van meneer.
Oorspronkelijk broedden de boerenzwaluwen in rotsholen, maar stilaan
hebben zij het gezelschap van de mensen opgezocht.
Zij nestelen zich bij voorkeur in gebouwen, en dan nog liefst in gebouwen
waar het voedselaanbod gegarandeerd is, zoals schuren en stallen.
Zij leven zowel in kleine kolonies als solitair. En, als het enigszins kan op
dezelfde plaats en in hetzelfde nest als het jaar tevoren, of, als het nest
verdwenen is, in de onmiddellijke omgeving van de oorspronkelijke plaats.
Toch telde men ooit in Duitsland 280 paartjes op één boerderij, wat dus
bepaald geen kleine kolonie is.
Men heeft boerenzwaluwen waargenomen die broedden in een café,
ondanks de rook, de muziek en het lawaai.
In de herberg van Bornheim nestelden ze tegen het portret van keizer
Frederik de Tweede en betoonden absoluut geen eerbied voor zijne
keizerlijke hoogheid.
Zowel mannetje als vrouwtje kwetteren er lustig op los terwijl ze vliegen of
zitten.
Beide werken aan het nest: zij vermengen hun speeksel met aarde en de
buitenwanden worden versterkt met strohalmen. De inrichting van de
woonplaats is voor het wijfje. Zij bekleedt de binnenkant met zachte veertjes
opdat haar kroost het aangenaam warm zou hebben.
Het legsel bestaat in het algemeen uit 4 tot 6 eieren. Mevrouw schrikt er ook
niet voor terug om stiekem een eitje in het nest van de buurvrouw te
deponeren.
Heel wat bastaarden worden grootgebracht door een stiefmoeder.
Het wijfje broedt in haar eentje de eitjes uit, maar manlief brengt haar
ondertussen wel voedsel aan.
Van manlief gesproken: hij moet zijn vrouwtje zorgvuldig in ‘t oog houden,
want bij de boerenzwaluwen is er meestal een groot mannenoverschot. Dit
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wil zeggen: veel paarlustige heren. De vrouwtjes zitten er niks mee in om
geregeld even vreemd te gaan. Onderzoekingen hebben aangetoond dat
ruim een vierde van de telgen een andere vader heeft.
De dames kiezen ook hun heer: de lengte van de staartpennen is
grotendeels bepalend voor de keuze. Hoe langer de staartpennen zijn, hoe
meer kansen mijnheer heeft om gekozen te worden.
Men heeft ooit de staartpunten van een succesrijke vrouwenversierder
afgeknipt en vastgeplakt aan een heertje dat nooit werd gekozen.
Wat gebeurde er? Het wijfje wisselde prompt van partner.
Waarom zijn die staartpennen nu zo belangrijk voor de vrouwtjes?
Hoe langer de staartpunten hoe groter de wendbaarheid in de lucht is, hoe
beter mijnheer kan jagen, hoe meer insecten hij mee naar huis brengt en
hoe groter de overlevingskansen van de jongen zijn. Vandaar!!!
En er moet voor een talrijke kroost worden gezorgd, want de
boerenzwaluwen hebben twee tot drie broedsels per jaar.
Eens de eieren uitgebroed trekt mama mee op jacht, want die
kindermondjes moeten voortdurend worden gevoed. Een nest met 5 jongen
heeft, per dag, ongeveer 6 000 insecten nodig.
Per week, zijn eigen voedsel inbegrepen, verslindt een boerenzwaluw zowat
50 000 insecten. Er is geen spuitbus die daar tegenop kan!
Bij slecht weer gaan ze zelfs ‘s avonds door met de jacht, want per maaltijd
moet een jong minstens een honderdtal insecten hebben om te kunnen
overleven. Papa of mama maken geen grote voederballen, maar vangen
een portie, maken er eventueel een heel klein balletje van en brengen dit
ogenblikkelijk naar de jongen. Zo vliegen ze voortdurend heen en weer.
Ook de wereld van de boerenzwaluwen kan hard zijn. Als papa-zwaluw om
het leven komt, dan staat er al vlug een vervanger voor de deur. Deze keurt
het nest en als de kroost in het nest reeds tamelijk groot is, dan aanvaardt
hij zijn nieuwe familie en zal helpen bij het voederen.
Zijn de jongen nog klein, dan worden ze zonder pardon uit het nest gezwierd
of doodgepikt en zorgt hij voor een nieuw nakomelingenschap.
Is het een goed huwelijk, dan wordt het meestal het jaar nadien verder
gezet, als tenminste beide de trektocht hebben overleefd, want dit is niet zo
evident. Slechts 1 op 5 keert terug.
Vanaf augustus, maar meestal in de tweede helft van september, vertrekken
ze weer naar hun winterkwartieren in Midden-Afrika en Zuid-Afrika. Zij
verzamelen zich in grote groepen en vertrekken met luid gekwetter. Voor de
terugtocht nemen zij rustig hun tijd, zij vliegen ongeveer 200 km per dag.
Zij overnachten gezamenlijk in rietvelden en na enkele maanden zijn ze in
hun winterkwartieren.
In Transvaal heeft men ooit op een slaapplaats in het riet 1 miljoen
zwaluwen geteld. In Nederland overnachten in het najaar geregeld een half
miljoen exemplaren in de Oostvaardersplassen.
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Zij leggen geen vetvoorraad aan, want gedurende de trek gaan ze op jacht
en eten ze. Veel vogels overleven de overtocht van de Sahara niet. Zij jagen
daar bij de oasen maar het voedselaanbod is meestal niet voldoende en
honderdduizenden zwaluwen schieten er het hachje bij in. Slechts 20%
slaagt erin om het jaar nadien weer op de broedplaats aan te komen.
Sommige sterke exemplaren lukken er zelfs in om 5 tot 6 jaar na elkaar
weer te keren.
Men ziet geregeld grote groepen zwaluwen voorbij trekken tegen de
achtergrond van een heldere maan. Vroeger dacht men dat de zwaluwen in
het najaar naar de maan vlogen en daar de winterperiode doorbrachten.
Bert Meynen

30 mei 2009
31 mei 2009
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Zwaluwen tellen
“Telweekend”

Overal verspreid in Essen &
18u00 Kalmthout
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Afgelopen winter gaat de geschiedenis in als één die toch opmerkelijk
afweek van de vorige edities. Na een aantal zachte winters kenden we
deze keer een vrij lange vorstperiode. Zo goed als alle plassen waren
volledig dichtgevroren en een aantal vogelsoorten zoals reigers en
ijsvogels zullen het deze winter dan ook ongetwijfeld zeer moeilijk
gehad hebben. Zangvogels maakten dankbaar gebruik van de geboden
hulp door middel van voedertafels. Afgelopen periode kwamen er toch
ook weer enkele leuke vogelsoorten voor in de regio.
Dit alles kan je lezen in onderstaand overzicht.
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) werden in deze periode op enkele
plaatsen waargenomen. Ook op de Kleine Aa in Essen en Kalmthout
werden overwinterende exn. gemeld.
Enkele Aalscholvers (Phalacrocorax carbo) waren geregeld aanwezig in de
regio.
Leuk was de waarneming van een Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) die
van 1 tot en met 5 jan. aanwezig was langs de Kleine Aa ter hoogte van het
waterzuiveringsstation in Kalmthout-Achterbroek. Ook langs de Kleine Aa in
Wuustwezel was op 31 jan. 1 ex. aanwezig. Winterwaarnemingen van deze
soort zijn in de regio zeer zeldzaam. Er kwamen verschillende
waarnemingen binnen van Grote Zilverreigers (Egretta alba) in
Wuustwezel, in Kalmthout-Nieuwmoer en een groep van 4 exn. vloog over
Kalmthout-Centrum.
Op 8 feb. vlogen er reeds 2 Ooievaars (Ciconia ciconia) over het Groot
Schietveld. Op 20 febr. vlogen 4 exn hoog boven Essen-Hoek en op 26 febr.
zat aldaar 1 exn (om 18.00 u.) op een lantaarnpaal.
Op 19 feb. landde een groepje van 5 Wilde Zwanen (Cygnus cygnus) in de
Matjens. Waarschijnlijk gaat het om exn. die overwinterden in de Brechtse
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Hei. Opvallend was een groepje van 3 Kleine Zwanen (Cygnus bewicki) dat
op 29 en 30 dec. aanwezig was op een weiland langs de Kleine Aa te
Kalmthout-Achterbroek.
In feb. waren geregeld enkele groepen Toendrarietganzen (Anser
serrirostris) aanwezig in de Begijnenmoeren. Een maximum van 450 exn.
werd geteld op 8 feb.. Ook in het Hopmeer (Wouwse Plantage) werden
regelmatig groepen gezien met een maximum van 300 exn. Opmerkelijk
was de aanwezigheid van een Kleine Rietgans (Anser brachyrhynchus)
van 5 t.e.m. 7 feb. in de Wezelse Hei. Deze soort overwintert in de polders
langs de Belgische kust en is maar heel af en toe in onze regio te zien. In
het Hopmeer werden een groot deel van de winter Kolganzen (Anser
albifrons) waargenomen met een maximum van 1500 exn. In de Maatjes en
de Kalmthoutse Heide verbleven kleinere groepen met maxima tussen 150
en 200 exn. Grauwe Gans (Anser anser) was heel de winter aanwezig op
diverse plaatsen in de regio met aantallen die opliepen tot 105 exn.
Tussen 2 en 4 dec. verbleef een koppeltje Casarca’s (Tadorna ferruginea)
in de Wezelse Hei. Op 15 feb. werd hier 1 ex. waargenomen. De Bergeend
(Tadorna tadorna) werd slechts 2x waargenomen: op 15 febr. 1 ex. op
Hopmeer en op 21 feb. 1 ex. op het Stappersven.
Smienten (Anas penelope) waren weer goed vertegenwoordigd. De
grootste aantallen verbleven in het Hopmeer en op het Stappersven met
respectievelijke maxima van 120 en 159 exn. Krakeenden (Anas strepera)
verbleven in kleinere groepen in de regio, maar een groep van 70 exn. die
op 27 jan. in de Maatjes verbleef, was toch opvallend. Wintertalingen
(Anas crecca) werden heel wat waargenomen in de regio. Op het
Stappersven verbleef een mooie groep van 250 exn. Pijlstaarten (Anas
acuta) werden vooral waargenomen in de Maatjes en in de Kalmthoutse
Heide. In de Maatjes werd eind feb. een groep van 81 exn. waargenomen
en in de Kalmthoutse Heide bedroeg het max. 66 exn.
Tafeleenden (Aythya ferina) waren uitsluitend aanwezig op het Stappersven
met een maximum van 54 exn. Ook voor Kuifeenden (Aythya fuligula) was
dit veruit het beste ven met max. 44 exn.
Gans de winter verbleven er enkele Brilduikers (Bucephala clangula) op
het Stappersven. Op 21 feb. waren hier zelfs 8 exn. aanwezig.
Op 16 jan. werd door Koen Verschoore een Visarend (Pandion haliaetus)
waargenomen op het voormalig stort van Essen-Horendonk. Opmerkelijk !
Reeds op 15 feb. vloog er een Rode Wouw (Milvus milvus) over het Groot
Schietveld.
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Traditioneel werden er ook weer
regelmatig Blauwe Kiekendieven
(Circus cyaneus) waargenomen in de
Maatjes, in de Kalmthoutse Heide en
op het Groot Schietveld. We kunnen
aannemen dat er in gans de regio
enkele koppels overwinteren. Een
eerste Bruine Kiekendief (Circus
aeruginosus) werd reeds op 14 feb.
gemeld in de Kalmthoutse Heide. Op
19 feb. was 1 ex. aanwezig bij de
Maatjes.
Het
enige
Smelleken
(Falco
columbarius) vloog op 27 dec. over het
centrum van Wuustwezel. Geregeld
werd er weer een Slechtvalk (Falco peregrinus) waargenomen in de
Kalmthoutse Heide, in de Maatjes, op het Groot Schietveld en boven EssenCentrum.
Op 25 feb. werden 14 Goudplevieren (Pluvialis apricaria) geteld in de
Wezelse Hei. Verder kwamen er nog geen waarnemingen binnen van deze
soort. In maart vindt er echter nog doortrek plaats van Goudplevieren.
Op 13 dec. werd een Bokje (Lymnocryptes minimus) waargenomen op het
Klein Schietveld en op 11 jan. was nog een ex. aanwezig langs de Kleine Aa
te Kalmthout-Achterbroek. Watersnippen (Gallinago gallinago) waren
geregeld solitair of in kleine groepjes te zien in de regio. Op heel wat
plaatsen werden overwinterende Houtsnippen (Scolopax rusticola)
opgestoten.
Leuk was de waarneming van een Velduil (Asio flammeus) die op 24 dec.
op het Groot Schietveld pleisterde.
Op 15 febr. werd een Kleine Bonte Specht (Dendrocopos minor)
opgemerkt in een tuin in Essen-Centrum.
Reeds op 24 jan. was er een zingende Boomleeuwerik (Lullula arborea)
aanwezig op het Groot Schietveld.
Waterpiepers (Anthus spinoletta) waren vooral te zien in de Kalmthoutse
Heide, hier verbleven max. 25 exn. Ook in de Maatjes werden af en toe
enkele exn. aanwezig.
Enkele Grote Gele Kwikstaarten (Motacilla cinerea) overwinterden in
Kalmthout-Achterbroek en in Essen.
Kramsvogels (Turdus pilaris) overwinterden op de meeste plaatsen in
kleine aantallen, maar een groep van 350 exn. die op 7 febr. aanwezig was
in Wuustwezel-Loenhout is zeker de moeite waard om te vermelden!
De Korhaan nr. 2 / april 2009

Pagina 47

Heel de maand dec. verbleven er enkele Roodborsttapuiten (Saxicola
torquata) in het weilandencomplex van de Maatjes en de Wezelse Hei. Ook
in de Kalmthoutse Heide werd 1 ex. waargenomen. In jan. kwamen er
echter geen meldingen binnen van deze soort! De eerste voorjaarsgasten
verschenen eind febr. terug in de regio.
Zeer bijzonder was de waarneming van een zingende Cetti’s Zanger
(Cettia cetti) in de Maatjes op 26 dec.
In Kalmthout, Essen-Centrum en Essen-Wildert waren er enkele
winterwaarnemingen van Vuurgoudhaantjes (Regulus ignicapillus).
Ook deze winter verbleven er weer heel wat Klapeksters (Lanius excubitor)
in de regio. Op het Groot Schietveld verbleven max. 4 exn.,op het Klein
Schietveld overwinterden 3 exn. en in de Kalmthoutse Heide waren
minimum 2 exn. aanwezig.
Een groepje van 9 Grote Barmsijzen (Carduelis flammea) was op 6 dec.
aanwezig op het Groot Schietveld en 8 exn. werden op 16 dec.
waargenomen in de Wezelse Hei.
Er kwamen enkele meldingen binnen van pleisterend Goudvinken (Pyrrhula
pyrrhula) in Kalmthout, in Wuustwezel-Gooreind en op het Klein Schietveld.
Appelvinken (Coccothraustes coccothraustes) werden gemeld in EssenCentrum en Kalmthout. In jan. bezochten niet minder dan 6 exn. een tuin in
Kalmthout-Centrum!! In Heide-Kalmthout vloog er een ex. tegen een raam,
dit ex. heeft het jammer genoeg niet overleefd.
Op 28 jan. verbleef en wel erg rode Kruisbek (Loxia curvirostra) bij het
Zandven in de Horendonkse Bossen.
Tot zover dit overzicht. Een volledig overzicht van de waarnemingen vind je
op www.noorderkempen.be.
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