Woordje van de voorzitter
Een verrassend voorjaar !
Het prachtige weer maakte dat heel wat natuurliefhebbers veel tijd hebben
doorgebracht in open lucht. Dat is zeker het geval voor de vogel-liefhebbers,
want een vorm van competitie maakt dat héél wat onder hen op zoek gaan
naar de “eerste” zomergast, of het nu de Boerenzwaluw is of de Tjiftjaf of de
Blauwborst. Het is altijd leuk ‘de eerste” te spotten. Al die tijd buiten
resulteerde in een indrukwekkende fenologielijst …
Ook de leden van de monitoringgroep van het Grenspark hebben hun beste
beentje voorgezet om de Kalmthoutse Heide en omliggende gebieden
terdege te inventariseren.
Er werden in de hele regio trouwens een aantal schitterende waarnemingen
verricht …
Plantenliefhebbers doen het echter wat rustiger aan. Zij weten dat er hier in
de streek nog weinig boeiende voorjaarsflora te bespeuren valt, en zeker
niet meer in het landbouwgebied waar bijna alle interessante gebieden
herschapen zijn in ‘groene woestijnen’ van raaigras- en maïsakkers. Hun tijd
komt nog wanneer ze in de zomer op zoek kunnen gaan naar zomerflora en
eventueel een aantal “adventieven”, mocht het een warme en zonnige
zomer worden.
De insectenliefhebbers hebben al een hele reeks schitterende
waarnemingen op hun actief staan. In de regio werden al een mooi aantal
libellen en vlinders gespot. O.a. Groentje en Bont dikkopje werden in mooie
aantallen opgemerkt … en niet alleen in het Grenspark !
Maar de klap op de vuurpijl was zeker de massale influx van tienduizenden
Distelvlinders, afkomstig uit Afrika, die na een reis van 4000 à 5000
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kilometer onze streken bereikten, met een voorlopig hoogtepunt op 20 en 21
mei, toen duizenden vlinders onze regio bereikten op hun indrukwekkende
tocht naar het Noorden.
Naast dit prachtige nieuws uit de natuur werden we echter ook even terug
met beide voeten op de grond gezet toen we op 21 april het droevige
nieuws ontvingen van het overlijden van onze oud-voorzitter Flor Van Meel.
Hij zou met deze schitterende waarnemingen echt opgetogen zijn.
Onze afdeling doet het ondertussen verre van slecht … een 500-tal
gezinnen zijn nog steeds lid van Natuurpunt-Noorderkempen. Ondanks
herhaalde aansporingen verliezen we elk jaar weer een aantal leden …
De 45 deelnemers aan de vogelcursus zijn nochtans heel enthousiast over
deze lessenreeks. Op 1 juni hebben ze hun voorlopig laatste les afgewerkt.
De Infostand op de “Dag van de Aarde” kon toch op aardig wat
belangstelling rekenen! De voorjaarswandelingen brachten toch heel wat
liefhebbers op de been! En voor deze zomer en het najaar staan er weer
enkele interessante initiatieven op stapel!
Vragen wij ons af “waarom” een aantal leden afhaken.
Nu, in tijden van crisis, de aandacht voor onze natuurlijk erfgoed niet mag
verslappen, hebben we als vereniging alle steun nodig die we maar kunnen
krijgen. Met ‘Countdown 2010’ in ons achterhoofd is de aandacht voor ‘het
behoud’ van de biodiversiteit van zéér groot belang … ook in onze streek.
Tenslotte wens ik hier opnieuw 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.
Er worden concerten, tentoonstellingen, 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
de voordracht “Biodiversiteit in Essen” doorgang in de Oude Pastorij.
Meer info op www.Essen850jaar.be.
Redenen genoeg om even naar het noorden af te zakken.
Het belooft een boeiende zomer te worden, niet alleen op vlak van “natuur”
maar ook van “cultuur”. En hopelijk kun je er met volle teugen van genieten
… ofwel in ons eigen landje, ofwel in het buitenland … ver of dichtbij!
Joris Pinseel
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3 juli 2009

20u00

Natuur in de buurt
“Gierzwaluwen”

22u00 Parking O.L.Vrouw, Nieuwstraat, 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. 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,
11u30 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 ‘nachtvlinders’
gevangen. We proberen die vandaag te
determineren. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom.

Meebrengen: determinatiegids ‘Nachtvlinders’ en loep


Inlichtingen: Joris Pinseel (03/667.57.97)

De Korhaan nr. 3 / juli 2009

Pagina 3

26 juli 2009

Zeeland
“Steltlopers”

9u00
18u00 Parking Heuvelhal, Kapelstraat, Essen
Inschrijven vooraf !!
Meerijdprijs af te spreken !

Eind juli komt de steltloperstrek volop op gang. In een aantal Zeelandse
reservaten kunnen we ze waarnemen … vaak nog in zomerkleed …
Zilverplevier, Goudplevier, Tureluur, Bontbekplevier, Grutto, Rosse grutto,
Bonte strandloper zijn maar enkele mogelijkheden.
Uiteraard krijgen andere vogelsoorten ook de nodige aandacht.
Een interessante uitstap voor de liefhebber!

Meebrengen: verrekijker, telescoop, lunchpakket, voldoende drank
en versnaperingen en aangepaste kledij


Inlichtingen en gids: Herman Jacobs (03/677.35.98)

21 augustus 2009

21u15

Nachtvlinders
“Nacht van de Mot”

C.C Oude Pastorij, Essendonk
0u30 Essen-Centrum
Deelname: €4,00
(1 drankje inbegrepen)
Om de Nachtvlinder in de belangstelling te plaatsen bij een breder publiek
richten we dit jaar terug een ‘Nacht van de Nachtvlinder’ in. A.d.h.v. een
Powerpoint-presentatie brengen we de geïnteresseerde natuurliefhebber
een overzicht van ‘Nachtvlinders’ … meestal ‘Motten’ genaamd in de
volksmond. Toch zijn deze vlinders vaak schitterende dieren met een
boeiende levenswijze.
Nadien heeft iedereen de gelegenheid om te komen kijken naar onze
lichtvallen waarin (hopelijk) een aantal soorten zijn verdwaald. Bij een lekker
glas kunnen deze diertjes vervolgens gedetermineerd worden.
Het wordt zeker een boeiende avond.

Meebrengen: ev. determinatiegids
aangepaste kledij, een zaklamp


‘Nachtvlinders’

en

Inlichtingen: Joris Pinseel (03/667.57.97)
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loep,

19 september 2009

8u00

Beheerswerk Spijkerbroekje
“Maaibeheer”

Parking Spijkerbroekje, Spijker
12u00 Essen
Natuurgebiedjes, hoe klein ook, moeten op regelmatige basis even onder
handen genomen worden. Op het einde van de zomer komt ’t Spijkerbroekje
weer 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)

Infostand
27 september 2009 13u00 Cultuurmarkt 850 jaar Essen
17u00 Kerkstraat, Essen-Statie
Essen bestaat 850 jaar en dat wordt op allerlei manieren gevierd. Om de
rijkdom aan culturele verenigingen in de kijker te zetten wordt op 27
september een “cultuurmarkt” georganiseerd.
Onze vereniging mag uiteraard niet ontbreken … daarom zijn we aanwezig
met een infostand … brochures, boeken, info zijn te verkrijgen. Indien
mogelijk geven we een ook een presentatie over de werking van onze
vereniging.
Bent U nieuwsgierig geworden … kom dan met familie, vrienden en
kennissen langs in de Kerkstraat te Essen.
Wie wenst te helpen is ook steeds welkom … het wordt een gezellige dag.


Inlichtingen: Joris Pinseel (03/667.57.97)
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3 oktober 2009

8u30
12u30

Marijnenvennen – Lisseven
“Beheerswerken”
Lissevenstraat
Kalmthout-Nieuwmoer

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)

3 oktober 2009

20u00

Voordracht
“Walvissen en zeevogels”

Projectiezaal NEC “De Vroente”
22u30 Putsesteenweg, Kalmthout
Deelname: €3,00
Bij de term walvissen denken velen aan oceanen bij andere werelddelen.
Dat ook de Golf van Biskaje, een deel van de Atlantische Oceaan tussen
Frankrijk en Spanje veel walvissoorten herbergt, is voor de meesten onder
ons niet geweten. De Golf van Biskaje is echter niet enkel bekend voor
walvissen, ook diverse zeevogelsoorten zijn er in grote getalen waar te
nemen.
Peter Symens, een echte walvissen- en zeevogelkenner, heeft al 9 keer een
boottocht naar deze omgeving gemaakt. Hij zal deze avond een prachtige
reportage geven over de Golf van Biskaje. Je zult kunnen genieten van
werkelijk unieke natuurbeelden en deze voordracht is dan ook een echte
aanrader!!!
 Inlichtingen: Wouter Vanwesenbeeck (tel. 03/666.63.12)

10 oktober 2009

8u30
12u00

Wildertse Duintjes
“Beheerswerken”
Parking Wildertse Duintjes (viaduct)
Wildertse Duintjes – Essen-Wildert

 Inlichtingen: Dirk Vilijn (tel. 03/667.47.96)
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20 november 2009 20u00

Voordracht
“Biodiversiteit in Essen”

Projectiezaal CC ”Oude Pastorij”
22u30 Essendonk, Essen-Centrum
Deelname: €3,00
 Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)

6 december 2009

Zeeland
Parking Heuvelhal, Kapelstraat,
18u00 Essen-Centrum
Deelname: €15,00
8u30

De “Vogelcursus” van 2009 eindigt met een busuitstap naar Zeeland … Er
waren 45 deelnemers aan deze cursus … Zo zijn er nog enkele plaatsen vrij
voor de andere liefhebbers van afdeling Noorderkempen. Wie wenst deel te
nemen aan deze uitstap schrijft zich tijdig in bij Joris Pinseel. Afhankelijk van
het aantal cursisten kunnen er meer of minder liefhebbers mee.
 Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)

Kalmthoutse Heide
“Wintertocht”
Parking Zuid, Verbindingsstraat
12u30 Kalmthout

19 december 2009 10u00

 Inlichtingen: Chris Vander Sypt (tel. 03/666.48.03)

Natuur in de buurt
Trage Wegen
20 december 2009 13u30
“Winterwende-wandeling”
Parking Visclub 'De Maatjes',
Hanne Wiewauw
16u30 Kalmthout-Nieuwmoer
 Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
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Distelvlinders overspoelen Vlaanderen
Het gaat al jaren slecht met onze dagvlinders, maar 2009 lijkt alleszins voor
de Distelvlinder een topjaar te worden.
De Distelvlinder is een trekvlinder
die voorkomt in Centraal- en
Noord-Afrika en die jaarlijks over
heel Europa naar het noorden
trekt. Het aantal vlinders dat ons
land bereikt, wisselt sterk van jaar
tot jaar. In 2008 werden er in de
maand mei maximaal drie op één
dag gemeld in Vlaanderen, maar
sinds half mei wordt het land
overspoeld
met
duizenden
Distelvlinders. De meeste spoeden
zich verder noordwaarts, maar op
nectarrijke plaatsen zoals op bloeiende braamstruiken zitten er nu tientallen,
soms honderden samen. Op 19 mei alleen al werden er bijna 6000
exemplaren gemeld op de website voor natuurwaarnemingen
www.waarnemingen.be, waar het verloop van de invasie dagelijks te volgen
is. Op 20 mei werden al bijna 20.000 exemplaren ingevoerd en de stroom
Distelvlinders is nog niet voorbij. Waarschijnlijk hebben de vlinders zich
extra goed kunnen voortplanten door de vochtige omstandigheden in de
Sahara dit jaar. De vlinders die daar wegtrekken, profiteerden nu van de
lange periode met zuidelijke winden om tot bij ons te geraken. Een groot
deel van de vlinders vliegt trouwens nog verder door naar het Noorden.
Distelvlinders leggen hun eitjes op allerlei soorten distels maar ook op
Slangenkruid en Grote brandnetel en hun nakomelingen trekken terug naar
het zuiden … indrukwekkend.
De sterke zuidelijke luchtstromen van de afgelopen weken hebben de
vlinders tot hier gebracht. Bij veel exemplaren is aan de sterk gesleten
vleugels goed te zien dat ze er al een lange tocht opzitten hebben: zo'n
5000 km op een week of twee, dat laat sporen na. Het is van 2003 geleden
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dat er nog hoge aantallen Distelvlinders Vlaanderen bereikten. De aantallen
die nu te zien zijn, zijn uitzonderlijk hoog.
Distelvlinders zijn grote, snel en krachtig vliegende oranje-bruine gevlekte
vlinders met vrij puntige voorvleugels. Als het weer meezit voor de vlinders
planten ze zich hier voort; de rupsen leven vooral op verschillende soorten
distels. Aan het einde van de zomer trekken de jonge exemplaren terug
naar Afrika, waarbij de meeste zelfs de Sahara oversteken.
Ook andere trekvlinders konden de afgelopen week profiteren van de sterke
stuw zuidelijke lucht. Er werden ook al enkele Gele luzernevlinders
waargenomen. Bij de nachtvlinders arriveerden er over Vlaanderen
bijvoorbeeld ook al grote aantallen Koolmotjes. Ook de eerste Gammauiltjes, Witstipgrasuilen, Vlekdaguil en zelfs Kolibrievlinder en Gestreepte
pijlstaart werden al waargenomen.
Dat belooft voor de zomer !!!
Uit Nederland krijgen we dezelfde berichten. Vooral op 19 en 20 mei trokken
Distelvlinders massaal Zuid-Nederland binnen. In Groot-Brittannië kwam de
trek pas op 24 en 25 mei goed op gang, maar die dagen werden er ook
meer dan 50.000 geteld. In Schotland werden zijn er nog weinig gezien,
maar ook daar verwacht met grote aantallen.
Inmiddels zijn er ook al aanwijzingen waar deze vlinders vandaan komen.
Een medewerker van de Nederlandse Vlinderstichting trof in het
Atlasgebergte in Marokko eind maart ca. 150.000 poppen aan in een
grasland van slechts 2 hectaren groot. Wetenschappelijk onderzoek met
isotopen geeft ondertussen aan dat de vlinders die hier werden aangetroffen
uit het Atlasgebergte afkomstig zijn. Waarom het daar dit jaar zo goed is
voor de Distelvlinder is nog niet zeker, maar het zal vast te maken hebben
met de abnormale natte winter in Noord-Afrika.
Wij waren echter al eerder op de hoogte van deze massale trek !
Op 1 mei ontvingen we immers een SMS’je van Frans en Maria
Vorsselmans uit Zuid-Frankrijk met de volgende boodschap … “Binnen een
paar dagen kan je uitkijken naar Distelvlinders. Hier zijn tot gisteren
duizenden vlinders over de tuin gevlogen richting NNO … 1 per
seconde”.
Sindsdien keken we dagelijks uit naar Distelvlinders. Op 6 mei meldde Koen
ste
Verschoore zijn 1 ex in Essen (eigen tuin op Bieslook) en op 11 mei
ste
meldde Cel Van Hooydonk een 1 ex. op Nieuwmoer (eigen tuin). Enkele
dagen later op 14 mei zaten er 3 exn in onze groententuin (eveneens
foeragerend op bloeiende Bieslook). Op 20 mei waren er reeds 6 exn …
maar donderdag 21 mei spande de kroon. Werkend in de tuin merkte mijn
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echtgenote Agnes samen met de buurman op dat er grote aantallen
Distelvlinders passeerden … op een strook van amper 15 meter breed
werden gemiddeld 5 à 6 exn per minuut geteld … snel en laag overvliegend,
pal naar het noorden … pal wind op !!
Na 1 ½ uur tellen (tussen 11.00 en 12.30) kwamen ze al snel op meer dan
450 exn … en dat enkel en alleen op die strook van 15 meter. Verder in de
straat vlogen er ook !! Hoeveel zijn er dat dan niet over de volledige breedte
van Essen, want het is zéér onwaarschijnlijk dat ze enkel bij ons
passeerden.
Toch eens even rekenen:
Essen is iets meer dan 10 km breed (= 10000 m). Opgedeeld in strookjes
van 15 meter zijn dat 666 strookjes. Met een 450-tal exn gedurende
anderhalf uur kom ik op een cijfer van 300.000 exn. Zelfs als we nog maar
1/3 zouden rekenen is dat nog een astronomisch aantal !!
Igor Vandamme was die namiddag op de Kalmthoutse Heide. Hij kon
hetzelfde vaststellen … een half uur tellen bracht al snel een 80-tal exn op.
Mits even rekenen komen we ook hier tot fenomenale aantallen. Ook Wim
Vandenbergh meldde veel exemplaren in het Benegobos en Koen
Verschoore meldde eveneens behoorlijke aantallen uit zijn tuin.
Omdat we alle vier op verschillende tijdstippen telden mogen we gerust
stellen dat het telkens om andere exemplaren ging
En het is nog niet gedaan !!
Nog steeds komen er meldingen uit Zuid-Europa van massale trek, en dan
praten we over miljoenen vlinders. Spaanse vlinderaars melden dat overal in
Spanje 10.000-den redelijk volgroeide rupsen op distels zitten. Als deze ook
nog tot ontwikkeling komen, zullen er nog meer invasies volgen. Sterker
nog, nu al worden verse exemplaren gemeld uit het Zuiden, op volle
snelheid op weg naar het Noorden. Ondertussen hebben we hier in Essen in
onze tuin al mooi uitgekleurde, niet afgevlogen, exemplaren waargenomen,
nl. op 28 mei (foeragerend op bloeiende Bieslook.)
De natuur zit toch nog steeds vol verrassingen
… in dit geval een aangename en leuke verrassing. Op dat ene uur hebben
wij meer Distelvlinders gezien dan alle jaren samen sinds de vorige invasie
van 2003 !!
Op deze site http://www.restrepia.net/DSCN5059.mp4 kun je beelden zien
van trekkende Distelvlinders. Het werd gedraaid in Zuid-Duitsland.
Op www.waarnemingen.be kun je de ingevoerde aantallen eveneens op de
voet volgen.
Joris Pinseel
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De Distelvlinder (Vanessa cardui)
Inleiding
De Distelvlinder behoort tot de Vossen
(Nymphalinae). In Vlaanderen noemen
we deze familie ook wel eens
‘Schoenlappers’.
De meeste soorten uit deze familie zijn
opvallend gekleurd met donkere of
opvallende kleuren (o.a. Dagpauwoog,
Kleine vos, Grote vos, Rouwmantel,
Gehakkelde
aurelia,
Landkaartje,
Atalanta).
De spanwijdte reikt van 28 tot 82 mm.
De mannetjes en vrouwtjes hebben slechts 4 volledig ontwikkelde
looppoten. Het voorste paar is gereduceerd tot zogenaamde ‘poetspoten’.
Een aantal soorten uit deze familie kunnen zeer goed vliegen en kunnen
dan ook grote afstanden overbruggen, o.a. Atalanta en Distelvlinder.
De verschillende soorten uit deze familie zijn door hun grote verschillen in
vleugelkleuren relatief gemakkelijk op naam te brengen.
De meeste soorten overwinteren hier als vlinder.
De Distelvlinder (Vanessa cardui)
Kenmerken
Deze vlinder is door zijn unieke combinatie van oranje, lichtbruine, zwarte
en witte vlekken zeer gemakkelijk te herkennen. De vlinders die tot
ontwikkeling zijn gekomen in onze streken, zijn roodbruin. De immigranten
uit de warme en droge zuidelijke streken zijn flets geelbruin.
De vlinder wordt 26-30 mm groot.
Verspreiding
Over de hele wereld in tropische en subtropische gebieden en tijdens de
zomer ook in de gematigde luchtstreken, met uitzondering van Zuid-Amerika
en Antarctica. Trekkers worden in Europa waargenomen tot in Schotland,
IJsland en Noord-Noorwegen.
Gedrag
Deze soort is een trekvlinder die in ons klimaat niet kan overwinteren. Ieder
jaar wordt West-Europa dan ook weer vanuit Zuid-Spanje en Afrika opnieuw
gekoloniseerd. In goede jaren kan deze vlinder vrijwel overal gezien worden
(o.a. 1996, 2003 en 2009). Andere jaren is hij deels of zelfs volledig afwezig.
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ste

De 1 immigranten uit het zuiden verschijnen vanaf begin mei, afhankelijk
van de weersomstandigheden in het zuiden. In juni begint de
immigrantenstroom pas goed op gang te komen. De afstammelingen van
deze immigranten beginnen in de loop van juli te vliegen en zijn in augustus
het talrijkst. Het is vrijwel zeker dan deze generatie zich bij ons voortplant,
zeker tijdens warme zomers. Deze tweede generatie verschijnt dan meestal
de
in de 2 helft van september tot zelfs in oktober.
Ze kunnen zeer snel vliegen en zijn van de vroege ochtend tot in de late
avond actief. Wanneer zij op een kale bodem rusten, zijn ze erg
onopvallend. De vlinders voeden zich met nectar van kruiden en struiken.
Voortplanting
Wijfjes kunnen tot 1000 eitjes leggen. De jonge rupsen verschijnen
gemiddeld na 6 dagen (in warme streken al na 3). Na gemiddeld 28 dagen
is de rups klaar om te verpoppen (in warme streken al na 20 dagen). Het
popstadium duurt gemiddeld 15 dagen (in warme streken slechts 9).
De vlinder overleeft gemiddeld 43 dagen.
De rups kan lichtgrijs of donker zwartgrijs zijn en heeft lichte ruglijnen en
onderbroken gele zijlijnen. Over het hele lichaam staan lange vertakte
doorns. Ze komen voor op distels, composieten en kaasjeskruid. Ze spinnen
een zijden web aan de onderkant van een blad van de waardplant waarin ze
zich voeden. Meerdere rupsen op dezelfde plant kunnen een volledige plant
kaalvreten en bij gebrek aan voldoende waardplanten kan de sterfte onder
hen aanzienlijk groot zijn. Voor de verpopping verlaten de rupsen hun
waardplanten om elders te verpoppen. Rupsen hebben hier in Vlaanderen
een lange periode van warm en droog weer nodig om zich volledig te
ontwikkelen.
De poppen hangen los naar beneden met hun achterlijfspunt aan een
spinseltje dat de rups tegen een tak of blad gesponnen heeft. De
achterlijfspunt is voor de bevestiging voorzien van haakjes. Tijdens het
verpoppen, waarbij de oude rupsenhuid afgestroopt wordt, moet de pop
kans zien om snel zijn achterlijfspunt in dat spinsel te steken. Mislukt dit,
dan valt de pop naar beneden en is ten dode opgeschreven. In hun
thuisgebied (tropische tot subtropische gebieden) planten ze zich
doorlopend door. In onze streken enkele tijdens de zomer en dat meestal in
één, soms (in warme jaren) in twee generaties.
De vlinders die zich hier ontwikkelen vliegen terug naar het zuiden !! Bij pas
uitgeslopen wijfjes is, afhankelijk van het nectaraanbod, de eirijping pas na
5-10 dagen voltooid, wat een groot voordeel biedt dat de vlinder minder
‘zwaar beladen’ is bij het trekken.
De daar overwinterende vlinders leggen er tot in december eieren op
planten die daar na de herfstregens beginnen te groeien.
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Mogelijk zijn de vlinders daar in staat tot een kortdurende overwintering.
En in een goed jaar begint de cyclus weer helemaal opnieuw.
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Over Bergeenden.
Als we het rijtje watervogels uit de streek aflopen van groot naar kleiner
komen we van de zwanen bij de ganzen en van de ganzen bij de eenden
terecht. De nijlgans tellen we nog bij de ganzen. Specialisten mogen dan al
verder in de rij naar beneden toe met de grote zaagbek en de casarcaeend
komen aanzetten, voor de huis-en-tuin liefhebber volgt de bergeend in
grootte. Zij is nog een beetje gansachtig. Bij een tocht naar Zeeland, op de
Schelderanden, op de heidevennen en ook overvliegend is er zelfs moeilijk
naast te kijken. De grotendeels witte vogels met een groene kop en hals,
een brede roestrode borstband en een donkere streep over de lengte van
de buik vallen op door grootte, kleur en geluid. Een overwiekend paartje
hoort ge met hun gewiejoetwiejoet, hun gegakgak en hun gegarrrk in het
goede seizoen al van ver komen.
Herman Voet uit Kalmthout heeft deze vogelsoort (beter gezegd onder meer
deze soort) vijftig jaar lang nauwkeuriger gevolgd en onlangs een deel van
zijn bevindingen in een gedegen rapport neergeschreven. We mochten eruit
putten ten behoeve van alle Natuurpunters uit de Noorderkempen.
Het rapport gaat in eerste instantie over de vleugelrui van de bergeenden
aan de Beneden-Schelde in het Antwerps havengebied. De vogels zijn dan
ongeveer vier weken lang vliegonbekwaam. De bekendste ruiplaats van
bergeenden ligt in de Waddenzee bij de Duitse bocht maar kleinere
concentraties vindt men her en der langs slibbige kust en riviermondingen.
Zo ook langs de Westerschelde. Herman Voet kwam in 1987, dat is voor de
bouw van de containerkaaien, tot een maximum van 1340 ruiers bij het
Galgeschoor in Lillo + Groot Buitenschoor in Zandvliet. Dat was toen zowat
20% van alle ruiende bergeenden langs de hele rivier. De ruiperiode ving er
aan in juli en liep op haar eind tegen de tweede helft van augustus.
Interessantst voor specifiek de Noorderkempen is het gedeelte van het
rapport waar Herman de voorgeschiedenis van de vogels die op de
ruiplaatsen verblijven beschrijft. Bergeenden trekken naar die plaatsen toe
maar zijn er uiteraard terechtgekomen vanuit hun zomerverblijven en hun
broedplaatsen. De auteur beschrijft gegevens verzameld in de Kalmthoutse
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Heide van 1954 tot 1988. Hij trof er bergeenden vanaf januari tot in oktober,
enkelingen, in paren en in groepjes, met grotere aantallen in de periode van
eind maart tot in juli. In de jaren 1970 en 80, ging hij na, was de
Kalmthoutse Heide met een twintigtal broedparen veruit het belangrijkste
broedgebied uit de buurt en zowat de oostelijke grens. In de jaren zestig
waren er, inbegrepen de Nederlandse kant van het Grenspark, de buurt van
de Groote Meer, tot ca. 45 broedparen aanwezig en daarnaast niet
broedende paren en groepjes soms met een overschot mannetjes. Vele niet
broedende paren bestonden uit tweedejaarsvogels, of uit een volwassen
mannetje en een jong wijfje; bergeenden broeden niet voor hun derde jaar.
In de jaren 1961 t/m 65 telde Herman Voet in Kalmthout zelf maximaal
telkens ongeveer 15 broedende paren en nog iets meer niet-broedende
paren. Hij leidde het aantal broedende af uit de aantallen wakende
mannetjes en het aantal geziene tomen jongen.
Het is bekend dat bergeenden graag broeden in konijnenholen Terwijl het
wijfje in haar pijp zit is het mannetje solitair. Men ziet hem dan soms staan
uitkijken op een hoge zandige plaats tussen de hei, op de top van een duin,
of ook in een wei. Hij houdt zich op in een territorium. In Kalmthout, stelde
Herman vast, verbleven territoriale mannetjes vooral op de grote vennen,
het Stappersven en de Putse Moer. Het bergeendterritorium lag in een
foerageergebied, eerder dan in de buurt van het nest zoals wel eens
geschreven werd. Ook van het verhaal dat het mannetje het vrouwtje van en
naar het nest begeleidt leek, hier alvast, weinig te kloppen. Wel werd
herhaaldelijk gezien hoe een vrouwtje landde bij het solitaire mannetje. Na
enige tijd vlogen ze dan samen naar de nestplaats. Maar algauw vertrok het
mannetje daar dan weer. Eén der duidelijkste indicaties voor een
broedgeval, zegt Herman, is het opvliegen van een paar uit een ven en de
na korte tijd terugkeer van het mannetje.
Gemiddeld over de jaren 61-65 bedroeg jaarlijks het aantal wakende
mannetjes 14, het aantal op vennen getelde tomen 12, het aantal tomen
vliegvlugge jongen 2,6 en het aantal vliegvlugge jongen per toom zowat 5.
Dit laatste voor de ter plaatse groot geworden tomen inderdaad, want niet
weinig bergeenden trokken met hun jongen, soms nog heel jong kuiken,
weg richting Schelde.
In de periode 54-88 verschenen kuikens tussen 23 mei en 23 juli. Het
broeden begint ca 30 dagen eerder. Er zijn ooit bergeendnesten vastgesteld
met tot 30 eieren. Die zijn waarschijnlijk afkomstig van meer dan één wijfje.
Normaal bevat een legsel een tiental eieren. In Kalmthout werden
herhaaldelijk tomen met 12 kuikens en meer gezien en één keer een paar
met 22 verse kuikentjes. Het vrouwtje, of even vaak de beide ouders samen,
begeleidden de jongen dan enige tijd. Soms zelfs een zevental weken lang
tot ze vliegvaardig waren. In sommige jaren bleven jongen ook nog lang
nadat de ouders verdwenen waren, tot eind september, ter plaatse. Het
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gebeurt overigens dat verschillende groepen jongen zich onder elkaar
mengen en in een grote groep soms begeleid door een of meer
volwassenen samenblijven in zogenaamde crèches. Het laat de ouders toe
vroeg naar ruiplaatsen te vertrekken, denken sommigen.
Hoeveel uren Herman in de heide doorbracht weet ik niet, maar aan het
verslag te zien waren het er veel, zeer veel. Tussen voor zonsopgang en na
zonsondergang trouwens. Hij zag hoe wakende mannetjes vroeg in de
ochtend uit het Westen kwamen aangevlogen om hun territoriumplaats in te
nemen. Ook stelde hij vast dat tegen de avond meestal alle op het ven
aanwezige eenden hun kroost achterlieten om, zoals ook niet-broedende
vogels deden, vanaf vier-uur-voor en tot na zonsondergang richting West te
vertrekken.
Bekend is dat bergeenden op slibterreinen langs de Schelde bij opkomend
tij en bij terugtrekkend water gaan foerageren. De ruiplaatsen liggen ten
andere bij zulke slibterreinen. De Kalmthoutse bergeenden dan ondernamen
zulke ochtend en avondvluchten naar de Schelde. Ze volgden daarbij een
zonneritme en blijkbaar niet het getijdenritme. Dat het hierbij toch om
voedselvluchten ging werd ondersteund door de waarneming dat in 1972 en
73, jaren met lage waterstand en vermoedelijk veel voedsel, zowel op
Stappersven als Putse Moer groepen bergeenden intens foeragerend
bleven overnachten zonder de gebruikelijke avondvlucht daar waar in de
jaren ‘60 op het Stappersven geen overnachters te zien waren.
Sinds eind de jaren tachtig is het aantal bergeenden in het gebied drastisch
afgenomen. Vandaag zijn bergeenden in het Grenspark op vennen, natte
weiden en in de duinen allerminst een zeldzaamheid maar de aantallen zijn
niet meer die uit de beschreven jaren. In 2003 zagen Kees en ik tijdens
tellingen in de zandige duinen ten Westen van de Drielingvennen nog een
groepje van 9 (4x2 + 1mannetje) vogels neerstrijken. Om te weten of er
tweedejaars bij waren, waren we toen nog niet slim genoeg. Nu ben ik het
wel: de onvolwassen vogel is in de vlucht behalve aan de grootte van de
knobbel op de bek te herkennen aan een witte vleugelachterrand, leerde ik
uit het rapport.
Een oorzaak van de vermindering kan het algemene bestand in WestEuropa zijn dat net in de jaren zestig een grote toename te zien gaf maar nu
behoorlijk afgenomen is. Een andere dat de broedterreinen zich duidelijk
uitgebreid hebben, stroomopwaarts de rivieren verder het binnenland in. Of
misschien speelt het gebrek aan broedholtes een rol. Waar vindt ge nog
konijnenholen? Natuurbeheerders voelen zich tegenwoordig soms zelfs
verplicht er wat aan te doen door zelf konijn te spelen met behulp van
plastieken regenpijpen. Of mag het een wonder heten als naar de Schelde
geleide kuikens deze nog zouden kunnen bereiken voor ze een lijk zijn?
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Terugkeren naar de geboortestreek is er dan alvast niet meer bij. Tenslotte
is er de veelvermelde voedselarmoe. Dit is misschien de belangrijkste
oorzaak. Het grootkomen van slechts 2 jongen in 2000 op het Stappersven
en 1 en 2 jongen in 2002, 1 broedgeval in 2004 en een mager toom jongen
in 2008 kan erop wijzen. Anderzijds werden op datzelfde Stappersven in
2008 7 paren (maar geen jongen) geoorde futen geteld en waren een
behoorlijk aantal overzomerende en ruiende vogels aanwezig. Dus toch
voedsel?
Althans voor die andere soort?
Ik weet niet hoe gemakkelijk het te doen is maar misschien is hier een
leerzame klus weggelegd voor de Grensparkmensen: monitoren van rijkheid
van de vennen aan specifieke soorten voedsel.
Met dank aan Herman Voet, niet enkel voor het rapport maar ook voor
enkele correcties aan deze tekst.
Koen Verschoore
PS
De vroegere rijkdom aan Bergeenden in de Kalmthoutse Heide werd voor
de jaren 1971 tot 1980 bevestigd door tellingen geïnitieerd door Louis
Verpraet. Deze werden door een aantal werkgroepen verricht doorheen het
hele jaar en waren niet zozeer toegespitst op broedgevallen. Gemiddeld
over de maanden april, mei en juni werden in die tijd per waarnemingsdag
elk jaar hogere aantallen Bergeenden waargenomen, van 20 in 1971 tot een
top van 53 in 1975. Daarna werd het iets minder maar in 1980 waren het er
nog steeds 45. Wel waren er opmerkelijk minder ‘vroege’ vogels (februari tot
begin april) bij. De grote afname werd bevestigd bij het uitgebreide
broedvogelonderzoek in 1999. Het rapport vermeldt de Bergeend niet onder
de zekere broedvogels, wel onder de ‘mogelijke’, met een schatting van 5-6
aanwezige koppels. Er werden géén jongen gezien.

"Laat zwaluwen in stallen nestelen"
De Franstalige Vogelbescherming is het niet eens met de oproep om wilde
vogels te verhinderen hun nest te maken in stallen. De oproep stond in het
tijdschrift "Plein Champ".
"Die raad zou een genadeslag kunnen toebrengen aan de Boerenzwaluw,
omdat stallen hun voornaamste nestelplaats zijn. Er zijn zo al onvoldoende
plaatsen om een nest te bouwen. Vee en vogels leven sinds lang vervlogen
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tijden in perfecte harmonie samen in de stallen", benadrukt de organisatie.
Desinfecteer je stal
Het landbouwmagazine, dat verspreid wordt door de Waalse
Landbouwfederatie (FWA), gaf vorige week veehouders de raad hun stallen
te "desinfecteren". In het artikel staat dat "de poten en uitwerpselen van
vogels mogelijke overdragers van besmettelijke ziekten zijn". Daarom
raadde het magazine aan te verhinderen dat de vogels in de stallen
nestelen door alle openingen te sluiten en een muskietennet te plaatsen.
De LRBPO vraagt de landbouwers de raadgevingen van het magazine niet
te volgen en hun verzet tegen dergelijke praktijken kenbaar te maken.
Met dank overgenomen uit Het Nieuwblad van 20 april 2009
Tekst aangebracht door Igor Vandamme

Toekomst boerenzwaluw in handen van landbouw
Het laatste weekend van mei organiseerde Natuurpunt een landelijke
zwaluwtelling. We verwachten nog heel wat resultaten, maar uit de eerste
cijfers blijkt dat de aantallen huis- en boerenzwaluwen nog verder
afgenomen zijn.
Natuurpunt coördineerde deze telling om aandacht te vragen voor het
dramatische lot van de huis- en de boerenzwaluw. Het gaat immers niet
goed met beide soorten.
Uit eerdere tellingen weten we dat het aantal paren boerenzwaluw in
Vlaanderen van 100.000 tot 200.000 is gedaald in de periode 1973-77 en tot
20.000 à 30.000 in de periode 2000-02. Voor de huiszwaluw is in dezelfde
periode een achteruitgang vastgesteld van 38.000 paren tot 8.000 à 11.000
broedparen in Vlaanderen.
In meer dan 187 gemeenten werden dat weekend boerenzwaluwen op nest
geteld. Landbouworganisaties promootten deze actie mee en riepen hun
achterban op om alle zwaluwnestjes aan Natuurpunt te melden. Vooralsnog
was de respons eerder gering. Per locatie waar boerenzwaluwen werden
vastgesteld, werden gemiddeld slechts vier nesten geteld.
Uit de voorlopige cijfers blijkt dat in een aantal gemeenten relatief veel
nesten van de boerenzwaluw werden gemeld. De hoogste aantallen komen
uit Wachtebeke (62 nesten), Lichtaart (46, waarvan 35 op één locatie!) en
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Essen (40). Markant feit is dat uit West-Vlaanderen nog weinig gegevens
zijn doorgestuurd. Nochtans bleek uit eerdere tellingen dat deze
landbouwprovincie bij uitstek de hoogste dichtheden aan boerenzwaluw
kent. Andere mogelijke verklaring is dat boerenzwaluwen vooral nog stand
houden op oudere, kleinere boerderijen met toegankelijke, donkere stallen
en een hoog aanbod aan insecten. Net als bij de campagne van ’95 - ‘ 96
hoopt Natuurpunt dat deze traditionele landbouwers nog heel wat
telformulieren met de post zullen toesturen naar Natuurpunt, zwaluwtelling,
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. Iedereen kan de telgegevens ook invoeren
op de online invoermodule http://www.natuurpunt.be/zwaluwen.
Kunnen we het tij nog keren? Misschien wel maar hiervoor zullen structurele
maatregelen moeten worden doorgevoerd. Een ‘opendeur’-beleid in stallen
waar aanwezigheid van zwaluwen om milieuhygiënische redenen kan
worden getolereerd. Een geringere inzet van insecticiden is van belang want
een dalend aanbod aan insecten is voor deze uitgesproken insecteneters
nefast. Andere gunstige maatregelen zijn de aanplant van hagen en
houtkanten rond rundveebedrijven, modderplekken op elke boerderij voor
slijk om een nest te metselen. Eén trend komt uit de gegevens sterk naar
voor: de landbouwsector draagt een grote verantwoordelijkheid voor het
behoud van de boerenzwaluw in Vlaanderen. Ruim 90% van de
boerenzwaluwen broedt in stallen of in andere plaatsen met vee.
De huiszwaluw gaat minder sterk in aantal achteruit en dankt het ‘succes’ of
de lagere terugval, aan het kolonieverband waarin ze broeden. Talrijke
‘kunstnestkolonies’ illustreren het succes van de nestactieplannen die de
voorbije jaren werden uitgevoerd door Natuurpunt, regionale landschappen
en gemeenten. Er werden al 1518 bezette nesten van de huiszwaluw
doorgegeven. Opvallend is dat 17,5% woont in strategisch geplaatste
kunstnesten
(vooral
in
Oost-Vlaanderen
blijkt
deze
soortbeschermingsmaatregel bijzonder efficiënt). Gemiddeld telt een
huiszwaluwkolonie zes vogels. Het aanbrengen van mestplanken maakt dat
bewoners minder last ondervinden van uitwerpselen onder de nesten.
Topgemeente is voorlopig Heusden-Zolder met de grootste kolonie van 72
nesten op één locatie, gevolgd door Olen (52), Eeklo (46), Kortenaken (45)
en Essen (44).
Contact: Dominique Verbelen: 0484-11 98 99
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Kerkuilen in de regio
Enkele weken geleden nam Wim De Bock deel aan de vergadering van de
Kerkuilenwerkgroep-Vlaanderen in Hallaar.
Daar bleek dat uit onze regio (Essen-Kalmthout ) weinig gegevens gekend
zijn. Vandaar deze oproep:
Enkel voor de regio Essen en Kalmthout gegevens over Kerkuilen.






Waar broeden zij ? Heb je kennis van broedgevallen ?
Waar zijn er nog mogelijkheden ?
Verkeerslachtoffer ?
Waar gevonden ?
Geringd ?

Je kan uw gegevens over slachtoffers kwijt
op de website van de Kerkuilenwerkgroep
op het meldpunt.
Wie geen internet bezit kan mij bellen
(03/667.49.19)
Wim De Bock Guido Gezellelaan 13 - 2910
Essen.
De gegevens liefst zo correct mogelijk
doorgeven!
Wim De Bock
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19 april: Kalmthoutse Heide
Met 14 deelnemers en een stralende zon mocht onze gids René zeker niet
mopperen en wij ook niet. Deze uitstap vroeg in het jaar is een klassieker,
zoals onze afdeling er nog meer kent.
April is de maand bij uitstek om naar vroege vogels te gaan kijken. Daarmee
bedoel ik meer de zomergasten die terug komen uit het zuiden. De Sherpa
heeft zijn ook intrede gedaan binnen onze afdeling! Zoals je wel weet is een
Sherpa een berggids uit het oosten die ook de lasten van de deelnemers
draagt. Het is nu zo, dat je uw statief kan laten dragen en als beloning mag
de drager dan eens naar de vogeltjes kijken. De Sherpa is ook de naam van
een prima statief uit het gamma van Velbon.
Aan de weilanden van de Markgraaf wordt altijd uitgekeken naar Reeën die
staan te grazen. Tegen de gewoonte in was er geen Ree te bespeuren. Dan
maar naar het Stapperven, het eendenven bij uitstek. Het was niet echt
druk, maar de eenden waren er wel. De mooie Pijlstaart (daar heb ik een
boontje voor), Smient, Wintertaling, Kuifeend, Bergeend en ga zo maar
verder. Er zaten ook enkele Kleine Mantelmeeuwen, die je kan erkennen
aan de gele poten. De Grote Mantelmeeuw is een stuk groter en heeft
vleeskleurige poten, maar om deze te zien moet je al naar de kust gaan.
Plots zagen we een blauwe streep langs het water scheren. Dat kon alleen
maar een IJsvogel zijn. Ik noem hem ook wel eens de fluorescerende flits.
De snelle rechtlijnige vlucht gaat gepaard met een scherpe fluitende roep.
Hij kondigt zich als het ware aan. De IJsvogel heeft deze winter door de
strenge en vrij lange vorstperiode rake klappen gekregen. Vorig jaar was het
in en rond Amsterdam een topjaar voor de IJsvogel heb ik ergens gelezen
Als er nu wat zachtere winters volgen kan de populatie zich weer herstellen.
De Gekraagde roodstaart is een mooie vogel,die je meer hoort dan je hem
ziet. Met wat geduld lukt het dan toch om hem tussen het verse groen van
de bomen te vinden. Op de Drielingen nog geen Boomvalk te bespeuren.
Langs de brede zandweg richting Zwarte Heuvel waar we wat meer in de
open ruimte kwamen kregen we andere vogels te zien. Hier werden de
Sherpa’s beloond voor hun werk: Blauwborst, Roodborsttapuit, Graspieper,
Boompieper, Gele Kwik en een hele groep Heidekneuters, of zeg maar
gewoon Kneu’s, lieten zich meer dan eens bewonderden. Dan komen de
vogelnamen uit het verleden weer aan de oppervlakte. De Boomleeuwerik
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kende men in onze regio beter onder de naam “Zoete lief “ van wege zijn
liefelijke zoete zang.
Vogels maar ook andere dieren dankten vroeger hun naam aan uiterlijke
kenmerken of de geluiden die ze maakten. Dit kon van streek tot streek heel
erg verschillen: Mussenklamper, Bieteut, Ballijster enz. om er maar enkele
op te noemen.
De Nijlgans duikt overal op waar er een plaatsje vrij komt en daar heb ik
geen boontje voor!.Het gaat duidelijk de verkeerde kant op met deze
agressieveling. Via de web-cam van “beleef de lente” kan je zien hoe een
koppel Nijlganzen het nest van Ooievaar komt bezoeken! Je moet maar
durven. Twee mountain-bikers kruisten ons pad en dat was niet naar de zin
van Jos.J. die prompt voor de fietsers ging staan. De eerste verloor bijna
zijn evenwicht en er ontstond een discussie over het al dan niet mogen
fietsen in het Zoompark.
Beide heren waren wel degelijk in de fout, want ze kwamen uit het
begrazingsraster. Duidelijk gefrustreerd door de overmacht keerden ze met
hun fietsen tussen de benen terug het raster in.
Het werd al wat warmer en dan verschijnen er roofvogels in de lucht.
Zwevende buizerds zijn altijd prachtig om te zien, zeker als er dan nog een
zeer lichte, bijna witte tussen zweeft. Een Buizerd heb je in verschillende
kleuren van zeer licht tot heel donker. De lichtere vogels zijn dan die van het
noorden Langs de Kambuus is het zandstappen tot aan het Langven, waar
geen spatje water in stond. We hebben het hier al anders geweten, omlopen
zelfs !
De Nederlandse postduiven waren ook gelost. Zij kwamen met grote
snelheid en verspreid in groepjes vrij laag over gevlogen richting hok of
misschien wel de soeppot?
Langs het Muggepiske naar de Verbindingsweg, waar het al wat drukker
was dan bij ons vertrek en de wandeling zat erop binnen de tijd. Volgens
betrouwbare bron hebben we 9,54 km gestapt.
Dank aan onze gids René.
Verlaggever Wim

De Korhaan nr. 3 / juli 2009

Pagina 22

26 april: Dag van de Aarde
De dag van de Aarde, die samenviel met de opening van het toeristisch
seizoen van Kalmthout werd gevierd aan de Vroente.
Heel wat
(milieu)verenigingen en aanverwanten hadden er hun standje, zo ook
Natuurpunt Noorderkempen.
Het was heel gezellig, goed georganiseerd
en voor herhaling vatbaar.
Maar volgende keer misschien wat beter weer
zodat we nog meer belangstellende fietsers en wandelaars kunnen lokken.
Een proficiat aan Anoushka Baelmans van Brasschaat die onze vragenkwis
heeft gewonnen. Zij krijgt het boek Grenspark De Zoom -Kalmthoutse
Heide geschreven door Hedwig Lauriks.
Igor Vandamme

22 mei: De Maatjes
De wandeling in De Maatjes lokt elk jaar héél wat deelnemers … met de
deelnemers van de Vogelcursus én de vogelliefhebbers van onze afdeling
samen kwam ik op 40 deelnemers.
En het was weer de moeite … De uitgevoerde beheerswerken maakten dat
we heel wat vogels konden waarnemen … het gebied is knap onder handen
genomen met een vogelrijkdom als resultaat: Dodaars met pulli, Ooievaar,
Blauwe reiger, Slob-, Krak-, Kuif- en Wilde eend, Grutto, Wulp, Tureluur,
Scholekster, Kievit, Bruine kiekendief, Sperwer, Torenvalk, Meerkoet,
Roodborsttapuit, Grasmus, …
Eigenlijk iets te veel vogels tegelijkertijd voor een 'beginnende'
vogelliefhebber. Op een bepaald moment hadden we Blauwborst, Kleine
karekiet en Rietgors in één verrekijkerbeeld … mooi !
Tegen zonsondergang konden we nog een 6-tal Reeën observeren in het
mooie avondlicht … schitterend toch!
Op de Nederlandse kant, bij de Matjens konden we nog een aantal
Bontbekplevieren observeren. De Gestreepte strandloper hebben we daar
juist gemist ... was tot donderdag aanwezig.
Ondanks de muggen was het weer een mooie avond ‘natuurgenieten’.
Joris Pinseel
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Paddenstoelencursus voor beginners
Na het succes van vorig jaar komt er deze herfst opnieuw een cursus
determineren van paddenstoelen.
Het najaar is dé uitgelezen periode om naar paddenstoelen te kijken.
Wees niet ontgoocheld dat je niet weet hoe ze heten, maar doe mee en
geraak je frustratie kwijt! Met een handige determineersleutel leer je aan de
hand van veldkenmerken paddenstoelen op naam brengen.
Een aanrader, ook voor absolute beginners!
Lesgever: Hans Vermeulen (Natuurpunt Educatie)
Meebrengen: loep, witte zakdoek, determinatiegids(en)
Inschrijven voor 15 september 2009 door storting van 12 euro op rek.
nr.
000-0415380-26
van
Natuurpunt
Noorderkempen
m.v.v.
‘Paddenstoelcursus 2009 + naam cursist”
Wie dat wenst kan ter plaatse nog een determinatiegids aanschaffen.
Afgesproken data en gebieden:

26 september 2009

24 oktober 2009

21 november 2009

9u00

Paddenstoelencursus - les 1
Parking "De Vroente",
(12u00) Putsesteenweg, 129, Kalmthout
9u00

Paddenstoelencursus - les 2
Parking Wildertse Duintjes,
(12u00) Essen-Wildert
9u00

Paddenstoelencursus - les 3
Parking "De Vroente",
(12u00) Putsesteenweg, 129, Kalmthout

Info: Hedwig Lauriks (tel: 03-666.63.68) of helau@telenet.be
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Flor Van Meel
Op 21 april 2009 hebben we afscheid genomen van Flor Van Meel. Op 83
jarige leeftijd overleed hij na lange tijd van ziekte. Hij is in familiekring van
ons heengegaan.
Beroepshalve was Flor onderwijzer aan de Sint-Jozefschool in de
Stationsstraat en dat méér dan 33 jaar tot hij 1980 met pensioen ging. Zijn
brede interesse voor “Natuur” en “Cultuur” maakte dat hij een bekende
figuur was in Essen.
Hij stond op 18 maart 1952 aan de wieg van de toenmalige Wielewaalafdeling ‘Essen-Kalmthout’ (later werd het Wielewaal-Noorderkempen door
het toetreden van de gemeente Wuustwezel). Van in het begin was hij dan
ook bestuurslid. Door verschuivingen binnen het bestuur werd Flor op 26
september 1957 als voorzitter aangeduid. Hij zou het (met een korte
onderbreking van 28 februari 1961 tot 26 maart 1965) blijven tot eind
december 1991 toen hij werd opgevolgd door Herman Lieckens. Toch bleef
hij bestuurslid tot in 2001, toen de fusie van “Wielewaal” en
“Natuurreservaten” tot Natuurpunt een feit werd.
Flor was niet alleen bestuurslid, hij was tot 1991 ook de samensteller van
het ledentijdschrift “De Korhaan”. Hij typte de teksten op stencil, drukte ze af
met een stencilmachine en stelde het boekje samen. In 1972 verscheen de
1ste “De Korhaan”, een contactblaadje van 2 blzn. Later zou het uitgroeien
tot een volwaardig tijdschrift met allerlei artikels over de natuur in de
Noorderkempen. Vaak was hij ook schrijver van tekstjes over vogels of
aanverwante zaken (trekgegevens, terugmeldingen, ...).
We herinneren hem eveneens als co-auteur (samen met Koen Verschoore)
van het standaardwerk over de broedvogels van de Kalmthoutse Heide. Dit
werk verscheen in de 1977 en 1982 in het toenmalige tijdschrift ‘De
Wielewaal’ en wordt nog steeds beschouwd als een knappe referentie naar
die jaren.
Flor bleef heel lang actief binnen de vereniging. Nog heel wat jaren heeft hij
geholpen met het samenrapen van “De Korhaan” (nieten was zijn
specialiteit). Ook de beheerswerken in zowel het Spijkerbroekje als de
Wildertse Duintjes hadden aan hem een regelmatige medewerker … en
telkens had hij ook hier aandacht voor de mooie zaken in de natuur.
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Vogels waren de grote natuurpassie van Flor: vogels observeren, vogels
bestuderen, maar ook vogels ringen. Honderden, neen duizenden
gevederde vrienden werden door hem van een ringetje voorzien, niet alleen
in het broedseizoen, maar ook op trek. Tijdens verschillende weken in het
najaar zat Flor te ‘vinken’ op zijn vertrouwde stek op Essen-Horendonk. Hij
heeft er heel wat soorten zien voorbijtrekken en wanneer hij een bijzondere
soort kon ‘trekken’ was hij zeer tevreden. Aan hem hebben we heel wat
interessante vogeltrekgegevens te danken, vaak gedocumenteerd met
interessant terugvangsten uit het buitenland.
Maar die weken dat hij daar aanwezig was, waren voor andere
vogelliefhebbers telkens een belevenis … helpen ‘vinken’ … een babbeltje
doen … gewoon vogels observeren … gewoon zitten kijken en genieten …
het was allemaal mogelijk in het ‘vinkekotje van Flor’.
Niet alleen de natuur kon Flor bekoren. Ook “Cultuur” lag hem nauw aan het
hart. Jarenlang was hij spelend lid van de muziekvereniging “Concordia”.
Elke dinsdagavond ging hij naar de repetitie. Bij opvoeringen was hij steeds
aanwezig.
Ook de Heemkunde van onze streek kon op zijn interesse rekenen. Hij
gidste zowel op het Karrenmuseum als in het Gerard Meeusenmuseum.
Talloze volwassenen en kinderen kon hij boeien met zijn verhalen.
De uitreiking van de Culturele Prijs van het Davidsfonds ‘De Suykeren
Buyck” in 1989 was dan ook een erkenning van zijn jarenlange,
goedgevulde en belangeloze inzet voor zowel de “Cultuur” als de “Natuur” in
Essen.
We zullen Flor missen als mens, als vriend, als medewerker, als
natuurkenner.
Flor, bedankt voor je belangeloze inzet voor onze vereniging.
Bij deze houden we er aan om, uit naam van de ganse vereniging, zijn
echtgenote Irene en de kinderen en kleinkinderen sterkte toe wensen in
deze moeilijke tijd.
Joris Pinseel
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Het is maar een weet
Er zijn van die dingen, en niet weinig, waarvan een mens achteraf denkt:
hoe komt het toch dat ik daar altijd overheen gekeken heb. Dingen zoals de
bril waarvan ge u afvraagt ´waar heb ik hem toch gelegd?´ en die ge op alle
mogelijke en onmogelijke plaatsen zoekt tot ge in uw ogen wilt wrijven en er
tegen aanstoot op uw neus. Als hij dan eindelijk gevonden is houd ik er altijd
een soort schuldgevoel aan over. Zo van: zonde van de verloren tijd en die
is er al zo weinig.
Onlangs nog had ik vier zulke ervaringen die blijven knagen zijn. Een manier
om ervan af te geraken lijkt me ze te delen met anderen. Gedeelde smart
met twee is halve smart en met velen nog veel minder hoop ik maar.
Vandaar.
1. In een Ankona jaarboek (2004-2005) stond een artikel over ´Truffels en
truffelachtigen en de Euraziatische rode eekhoorn´. Truffels ken ik; ik vond
er drie jaar geleden nog op een kaal plekje bij het Benegobos. Het waren
vezeltruffels. Ze staken met hun rug een paar millimeter boven het
weggewaaide zand uit. Truffels kent gij ook. Minstens van horen zeggen,
misschien uit het kookboek, of anders van op chic restaurant. De eekhoorn
in kwestie kennen gij en ik eveneens, het is de gewone eekhoorn die ge al
eens over de takken ziet rennen of geplet op straat vindt. Maar weet ge ook
wat de eekhoorn eet? Zaden van naaldbomen? Juist! Hazelnootjes en
pindanoten? Juist!
Wat nog? Zelf kwam ik niet verder. Tot ik dat artikel las. Ik had het kunnen
weten: eekhoorntjes eten paddenstoelen. Waar anders zou het
eekhoorntjesbrood zijn naam vandaan hebben? Maar meer dan dat. Bleek
dat in de maag en darmen van 55% van 53 overreden eekhoorns uit de
Vlaamse provincies die onderzocht werden, sporen zaten van truffels. Van
vijf soorten truffels nog wel, waarvan één hiermee voor de eerste keer in
Vlaanderen aangetroffen werd. Pittig detail: ´In één geval had een dier
wellicht zeer recent de gewone inkttruffel verorberd en waren maag en
darmen bijna zwart gekleurd.´
Allemaal interessant, maar wat heeft dat met ´eroverheen kijken´ te maken?
Wel, zegt het artikel, truffels groeien onder de grond en kunnen dus hun
sporen niet de lucht inspuiten zoals behoorlijke zwammen dat doen en dus
zijn ze voor kolonisatie afhankelijk van transport door dieren; vandaar dat
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hun sterke geur zo belangrijk is. Eekhoorns ruiken de ondergronders en
gaan er naar krabben. En hier komt het: ´Door in de omgeving van verse
graafsporen van eekhoorn te graven kan men deze soort (het gaat over de
korrelige hertentruffel) gemakkelijk opsporen. Ook konijnen graven deze
truffels op maar laten een veel ruwer graafspoor na.´ Daar heb ik altijd
overheen gekeken. Ik garandeer u rond al die graafputjes, die ik tot nu toe
voor beginsels van besluiteloze konijnen hield, ga ik van vandaag af zelf ook
wat graven. Vooral bij die met minder ruwe graafsporen wel te verstaan. De
lijst Essense paddenstoelsoorten zal dit jaar groeien.
2. Ik heb me een gehoorapparaatje aangeschaft. Om te horen wat de
mensen aan de andere kant van de tafel zeggen. Maar nog meer in de hoop
te horen of er nog goudhaantjes in de tuin zitten. Want over die kleine
zachte piepers hoog in de bomen kijkt een mens gemakkelijk heen als hij ze
niet hoort.
Het apparaatje werkt buitengewoon goed. Ik moet toegeven, ik had het wat
sterker langs de kant van de hoge tonen laten afstellen dan goed is voor het
begrijpen van spraak rond een tafel. Voorzichtig als ik ben en ook al omdat
ge de prijs van zo´n ding niet moogt onderschatten, was ik begonnen met
één apparaatje rechts. Bij het tweede bezoek was de verkoopster zo
vriendelijk de zaak nog een beetje beter te willen afstellen en een tweede
apparaatje voor links mee te geven, alles op proef en zonder verplichtingen.
Dan hoort ge beter vanwaar het geluid komt, zei ze. Ik heb veertien dagen
geëxperimenteerd en het heeft haar niet gebaat. Ik houd het bij één
apparaatje rechts. Er fluiten nu namelijk tweemaal zoveel vogels in mijn tuin.
Ik merkte het voor het eerst aan de tjiftjaf. Met mijn gezicht naar het Zuiden
zong er een aan de westerkant van de tuin, als ik me omdraaide naar het
Noorden tjiptjapte er één aan de Oostkant. Wilt ge het vogelbestand in uw
tuin verdubbelen, nu weet ge hoe.
Ik denk zelfs dat niet alleen ik maar ook alle vleermuisfanaten over de
mogelijkheden heengekeken hebben. Laat ze eens proberen met een
gehoorapparaatje dat de hoogste tonen versterkt en misschien wordt de
batdetector overbodig. Nog zo handig en in deze crisistijd weer dát
bespaard.
Het is maar een weet.
3. In Eos las ik dat er iets bestaat dat ´de wet van Bengton´ heet. Die wet
zegt dat of ge nu alle beurswaarden uit de krant of alle straatnummers uit de
hele stad of het aantal letters uit alle boeken in een bibliotheek neemt, in elk
geval 30 % van al de verzamelde getallen met 1 begint, nog 17% met 2...,
nog minder dan 5% met 9. Wiskundigen hebben nadien bewezen dat het zo
moet. En anderen hebben uitgelegd dat de reden dat dat verwonderlijk lijkt
meer te maken heeft met de centimeterlat dan met onze ervaring. Op de lat
ligt 15 in het midden tussen 0 en 30 maar voor onze ervaring is er een
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groter verschil tussen 0 en 1 dan tussen 1 en 2, ... , dan tussen 29 en 30. In
de praktijk verschillen de afstanden tussen twee opeenvolgende getallen. Ik
heb daar altijd overheen gekeken al is het vanzelfsprekend. Niet overtuigd?
Als ge honger hebt dan is het verschil tussen geen brood en 1 brood in huis
veel groter dan tussen 2 en 1 brood in huis. Als ge vogels kijkt is het verschil
tussen 0 grauwe kiekendief en 1 grauwe kiekendief zelfs een halve wereld
groot. Maar maakt het nu veel uit of er 29 dan wel 30 spreeuwen in de wei
zaten? En telt niet elke vogelteller het aantal vogels in een groep als 5, 10,
... 65 of ook per 50, 100, 200, ...750? Als er dan nog 3 apart rondvliegen vult
hij op zijn waarnemingsblaadje onbeschroomd in: 753 kapmeeuwen gezien.
En zelfs de strenge wetenschapper verwerkt op zijn computer 753 zonder
gewetensbezwaar. Het is maar een weet. En ge hoeft u daarover nooit meer
schuldig te voelen want het verschil tussen 753 en 754 is veel kleiner dan 1.
4. Het is al een tijd geleden maar ik dacht er pas onlangs aan.
Eind februari zaten er plots welgeteld 17 houtduiven op de nok van de
schuur, een hele nokvol. Enkele hadden het druk met klimopbessen plukken
maar de meeste zaten er gewoon te staren. Ze hadden niets anders te doen
dan uit te kijken want voor mannetjes naar vrouwtjes kijken en omgekeerd
en daar werk van maken was het nog te vroeg in ´t jaar. In elk geval keken
ze erover heen dat er achter het raam een mens stond die hen in de gaten
hield. Duiven kijken er gemakkelijk overheen. Veel meer dan merels. Neem
nu de voedertafel. Hebt gij ook het gevoel dat vanachter het raam niet alleen
gij de merel maar, en nog veel eerder, de merel u in de gaten heeft? Bij de
minste beweging, hoe voorzichtig ook, vliegt het beest gillend op. Turkse
tortels niet. En houtduiven nog minder.
Het is niet dat houtduiven het gevaar ´mens´ niet kennen. De nog
overgeblevenen van de 300 die hier vanaf half november de winter
doorbrachten kennen het in elk geval wel. Na elke knallende dag minderde
hun aantal. Elke dag, zij het op zaterdag en zondag nog wat meer dan in de
week. Nee, ze onderschatten het niet, want bleven ze in het begin nog rustig
in de bomen achter het huis zitten, begin december al vlogen ze op wanneer
ik op vijftig meter in de buurt verscheen. Ze streken dan meestal neer in een
paar grote eiken tweehonderd meter ver het weiland in. Aan alle kanten
omgeven door alleen maar gras was het veiliger. Half januari vloog het
overgebleven dertigtal dat ginder in de verre eiken zat zodra ik op het erf
verscheen meteen paniekerig op en voort. Stom, dacht ik, ik ben geen
moordenaar en ginder in die wei is voor zover ik weet ook nooit op hen
geschoten. Stom, want al dat gefladder is energieverspilling en de winter is
nog lang. En dan, eind februari, zaten ze vlak bij het huis, dat zei ik al. En
keken ze over mijn bewegen achter het raam heen.
Of was ik het die weer over iets heengekeken heb? Ik heb de les van die
truffels en die eekhoorns onthouden en pas ze toe. Zou het kunnen dat die
duiven mijn laarzen of mijn petje, die ik de hele winter aan en op had, voor
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die van een jager hielden? Weet ge wat? Ik ga het volgend jaar eens
proberen een keer zonder laarzen, een keer zonder pet, een keer zonder
laarzen én zonder pet en zien wat het uithaalt.
Al hoop ik dat die pifpoefpaffers van vorig jaar ondertussen het pleuris
gekregen hebben
Koen Verschoore

Tjiftjaf

Feestzalen

DE KIEVIT
C. Ommeganck
Korte Heuvelstraat, 14
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.93.70
De Korhaan nr. 3 / juli 2009

Pagina 30

Ree
17 maart 2009
Het zonnetje schijnt lekker in het bos. Stammen tekenen lange smalle
schaduwen. Eekhoorns spiralen speels achter elkaar op de boomstammen.
Soms ritsen ze zigzag tussen bomen en struiken.
De lente is gestart.
Op een open plek strooi ik af en toe een zaadmengeling voor wilde vogels.
Een stel Holenduifjes doet zich te goed. Ook een stel prachtige Vinken doen
hun best. De meest regelmatige klanten zijn Merels.
Vanuit onze veranda zie ik plots een Reegeitje; ze is nog niet volwassen en
in een zwartig bruin winterkleed. In de zon zie ik reeds bruine haren blinken.
Haar zomerkleed wordt prachtig roodbruin (voor jagers ‘roodwild’).
Bij mijn overbuur, het Klein Kamp van Brasschaat (850 ha groot) leven
Reeën. Het straatje waar ik woon loopt dood in het Kamp en is geasfalteerd.
En al staan er maar zes woningen in, toch rijden er dagelijks enkele auto’s
in. Dit zijn hondenbezitters; sommigen hebben er zelfs vier bij. Bij mooi weer
wordt de rust voor de Reeën verstoord en komen zij herkauwen of slapen bij
de randbewoners zonder hond en met percelen van ½ tot 2 ha groot.
Zodoende kunnen wij hen observeren vanuit onze woning.
Dit Reegeitje is vorig jaar geworpen. Mijn vrouw en ik staan steeds in
bewondering voor dit elegante dier. Met haar ranke pootjes wandelt ze
voorzichtig door het bos. Bij het minste gerucht draait ze de kop met
gespitste oren naar de richting van het geluid, soms bijna 180°. Haar kop
eindigt in een vochtig zwart snuitje, met hier vlak boven een kleine witte
vlek. Zij heeft grote, zwarte vriendelijk ogen.
De deugniet heeft ons Longkruid reeds afgevreten, al de blaadjes van de
Mahonie en zelfs een aantal Boshyacinten. Viooltjes en rozen hoeven wij
ook niet aan te planten. Tijdens de wintermaanden overleven zij met
groenblijvende Klimop. Bij ons en bij alle buren groeit deze weelderig in het
bos en tegen de boomstammen.
Na de afgelopen strenge winter, zagen wij dit Reegeitje eind januari, begin
februari op een regenachtige dag door het bos dwalen. Vlakbij ligt er nog
een stronk van een omgewaaide Beuk; aan de basis is de doormeter van de
stam een halve meter. In de loop van vijf jaar is de snede volgegroeid met
Elfenbankjes, wel vijf rijen boven elkaar.
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Stel u voor, ons geitje heeft ze allemaal opgepeuzeld. Ik veronderstel dat ze
door de strenge vorst mals geworden waren en daarenboven nog goed
beregend en dus lekker waren.
In het bos eet ze soms, hier en daar iets op, vooral onder oude
beukenbomen. Bij nader toezien vond ik er uitgelopen beukennootjes met
twee groene lobben. Zelden zagen we ze ook oude, natte, halfverteerde
bladeren met smaak oppeuzelen.
De Ree is een dier met veel vraagtekens. Onlangs zag ik in het tijdschrift
van Natuurmonumenten een foto van een reekalfje in het malse gras.
Volgens het tijdschrift “zijn eten”. Maar Reeën eten geen gras of klaver.
Misschien wel bladeren van de Paardenbloemen.
Ooit zagen mijn vrouw en Jan Van Gompel (gewezen brigadier bij “Waters &
Bossen”) een jong Reebokje met zijn witte kontje. Ons klein bruine
straathondje dat doof en blind is, kwam in zijn buurt voorbij. Dat bokje
stampte ritmisch met één voorpoot op de grond en blies tegelijkertijd die
witte achtervlek op tot deze zo groot werd als een kleine voetbal.
Iedere keer weer genieten we van dit mysterieuze wezen.
Louis Verpraet
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Lezersbrief
Geen brandnetels vereist?
In het aprilnummer 2009 van De Korhaan geeft Ronny De Clerck
enthousiast tips voor een wildvriendelijke tuin. Goede tips zoals: verlies het
belang van je tuin niet uit het oog, vergeet niet dat hij in een ´streek´ ligt,
tracht niet alles netjes onder controle te houden, denk niet dat brandnetels
werkelijk onmisbaar zijn. En hij verliest daarbij, sympathiek genoeg, de
ongewervelde kleine kruiperds en vliegers die 99% van de soorten
uitmaken, niet uit het oog. Alleen waar hij met het oog van een wereldburger
een beetje uit de hoogte lijkt te doen over ´inheems´ kan ik hem niet volgen.
Dat uitheemse planten de biodiversiteit verhogen, daar is wellicht Jan en
alleman het mee eens. Of, ik citeer, ´De bewering dat inheemse planten
beter zouden zijn voor het dierenleven in onze tuin, is dus voor 90% niets
meer dan mythe!´, opgaat is een ander paar mouwen. Het klinkt misschien
verleidelijk: bloemen het jaar rond! En op korte termijn nog een hogere
biodiversiteit ook! Wat kunt ge u meer wensen dan ´mijn tuin de wereld!´?
Volgens mij is wat ge meer kunt wensen: ´mijn tuin de streek!´.
Zelfs, en vooral, als ge wereldburger zijt. En zeker uit het oogpunt van
biodiversiteit. Zo plantaardige als dierlijke als menselijke.
Waarom dan wel? Omdat als we iets mogen geloven van de evolutieleer
elke streek voorwaarden schept die toelaten dat er zich aangepaste soorten
kunnen ontwikkelen. Zo niet had Darwin zijn vele soorten Galapagosvinken
moeten ontberen. Dat mutaties toch ook voor nieuwe soorten zorgen? Ze
zorgen voor individuen met nieuwe eigenschappen maar die groeien slechts
uit tot nieuwe soort binnen een aangepast milieu. Mutaties zorgen niet ook
voor soorten maar mede voor soorten. Om te kunnen uitgroeien tot soorten
is een verscheiden milieu vereist.
Rijkdom aan soorten, biodiversiteit, ontstaat door rijkdom aan ´streken´.
Geef mij maar de benadering van Frans Vorselmans uit hetzelfde
aprilnummer.
Koen Verschoore
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Lezersbrief
Ieieierrrr
Dit geluid maakte vroeger thuis onze keukendeur.
Het werd steeds erger en irritanter … Ieieieieieierrrrrieierr.
Ja, ik moet die deur eens smeren, sprak mijn vader en na een laatste hap
van zijn boterham sprong hij op de fiets naar school.
Goed het smeren liet dus nog een paar dagen op zich wachten, maar op
een zaterdag kwam het er toch van. Een busje vet, een veertje, kruipolie en
alles wat een drooggelopen scharnier zich maar zou kunnen wensen werd
aangewend.
Na enige minuten liepen de scharnieren weer als een zonnetje en wat zeker
zo belangrijk was ook nog geruisloos.
De volgende dag zaten we terug aan tafel, toen we “ieieierrr!” hoorden.
“Heb je de deur niet “goed gesmeerd?” informeerde moeder.
“Maar de deur staat open en vast met de haak, dus die kan niet piepen.”
was het antwoord.
Met zijn allen gingen we kijken naar de keukendeur.
En toen hoorden we het opnieuw: “Ieieieieierrrierr!!” Het geluid kwam niet
van de deur, maar uit de boom bij de buren en was afkomstig van een vogel
die we spreeuw noemen.
Veel beter dan deze spreeuw zou iemand het geluid niet hebben kunnen
nabootsen.
Leo Juffermans

Spreeuw
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De Maatjes
Samenkomst :Kerk Nieuwmoer, hoek Kerkstraat/Wuustwezelsteenweg 1

Zondag

08.11.2009

14u

Van Gastel Pierre

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

Zondag
Zondag

22.11.2009
06.12.2009

10u
10u

Mertens Roland
Ingelbrecht Rita

Samenkomst: parking Zuid Verbindingsstraat Kalmthout

Zaterdag
Zaterdag

04.07.2009
01.08.2009

19u
19u

Baetens Jenny
Krug Francis

Samenkomst: infobord Korte Heuvelstraat Kalmthout

Zondag
Zondag

06.09.2009
04.10.2009

14u
10u

Caluwaerts Jan
Ribbens Kris

Grenspark de Zoom Kalmthoutse Heide
Samenkomst: ingang Kortenhoeff op de Abdijlaan in Huybergen

Zaterdag
Zaterdag

22.08.2009
17.10.2009

10u
10u

Vansteenvoort Dré
Kips Christianne

 Inlichtingen: Chris Vander Sypt (03/666.48.03)
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De lente is telkens weer een seizoen om naar de uit te kijken. De
vogels ruilen hun overwinteringsgebied voor hun broedgebied. Naast
onze broedvogels zien we ook nog heel wat soorten die hier niet
broeden maar die wel door onze regio trekken.
Het is ook steeds spannend om te zoeken naar minder algemene
soorten of soorten die hier normaal niet te zien zijn, deze noemen we
dan dwaalgasten.
Dit voorjaar werd toch wel gekenmerkt door relatief droog te zijn; een
aantal vennen in de heidegebieden stonden zelfs volledig droog.
Er kwamen weer heel wat meldingen van vogelwaarnemingen binnen,
waaronder toch weer een aantal zeer opmerkelijke vogelsoorten.
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) was gedurende heel de periode een
normale verschijning. Op enkele plaatsen werden broedgevallen
vastgesteld. Vanaf half maart was de Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis)
terug aanwezig op verschillende heidevennen. Het grootste aantal van een
15-tal exn. werd waargenomen op het Stappersven.
Leuk was de aanwezigheid van
een Roerdomp (Botaurus
stellaris) op 13 maart in de
Maatjes. Nog opmerkelijker was
dat er in het Grenspark
gedurende een groot deel van
het voorjaar een roepend ex.
aanwezig was!!!
Op 26 april was er kortstondig
een
Kleine
Zilverreiger
(Egretta garzetta) aanwezig op het Groot Schietveld. Van de Grote
Zilverreiger (Egretta alba) kwamen enkele meldingen binnen, dit is toch iets
minder dan vorige jaren. In april werden in de Kalmthoutse Heide en op het
Groot Schietveld telkens 2 Purperreigers (Ardea purpurea)
waargenomen.
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Op 10 april
vloog er een Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra) over
Wuustwezel-Gooreind. Nog een ex. trok op 18 mei over het Groot
Schietveld. Af en toe waren er solitaire Ooievaars (Ciconia ciconia)
aanwezig of trokken enkele exn. over de regio.
Op 12 april vloog er een Lepelaar (Platalea leucorodia) over het
Stappersven.
In maart en april werden er nog geregeld Grauwe Ganzen (Anser anser)
waargenomen. In De Matjens was er dit voorjaar weer een broedgeval.
Opmerkelijk was een Sneeuwgans (Anser caerulescens) die op 12 april
over het Groot Schietveld vloog. Op 16 mei werd (tijdens een praktijkles van
de vogelcursus) een Roodhalsgans (Branta ruficollis) opgemerkt nabij
de Biezenkuilen in de Kalmthoutse Heide.
Bergeenden (Tadorna tadorna) waren geregeld te zien bij verschillende
heidevennen.
Tot begin april verbleven er nog overwinterende Smienten (Anas penelope)
in de regio. Krakeend (Anas strepera) was een gewone verschijning in de
streek, doch in kleine aantallen met een max. van 20 exn. Ook Wintertaling
(Anas crecca) was een gewone gast, dit voorjaar werden echter ook vooral
kleine groepjes waargenomen. Pijlstaarten (Anas crecca) werden
waargenomen in de Kalmthoutse Heide, op het Groot Schietveld en in De
Maatjes. Max. 15 exn waren aanwezig op het Stappersven. De eerste 3
Zomertalingen (Anas querquedula ) waren op 15 maart aanwezig in De
Maatjes. Nadien volgden er nog heel wat waarnemingen van deze prachtige
eendensoort in de Maatjes, op het Groot Schietveld, de Kalmthoutse Hei en
in de Potpolder te Essen. Slobeenden (Anas clypeata) werden op diverse
plaatsen opgemerkt. De grootste groep van 50 exn. verbleef op het
Stappersven.
Opmerkelijk is er dat er dit voorjaar geen groepjes Tafeleenden (Aythya
ferina) werden gemeld in regio. Op het Groot Schietveld werden enkele
koppels waargenomen en ook op het Stappersven, waar in maart normaal
nog wel een groep aanwezig is, werden slechts enkele exn. opgemerkt.
Een zeldzame waarneming was die van een mannetje Witoogeend
(Aythya nyroca) dat op 18 maart pleisterde bij het Dodenmeer op het Groot
Schietveld. Kuifeend (Aythya fuligula) was algemeen aanwezig in de regio,
doch ook eerder in kleine aantallen.
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Overwinterende Brilduikers
(Bucephala clangula) waren
nog te zien op verschillende
vennen in de Kalmthoutse
Heide. Op de Putse Moer
waren eind mei nog enkele
exn. aanwezig.
De eerste Wespendief (Pernis apivorus) vloog begin mei over de regio.
Nadien werden er nog geregeld waarnemingen verricht in de Kalmthoutse
Heide en op het Groot Schietveld.
Tussen half april en eind mei werden er af en toe doortrekkende Zwarte
Wouwen (Milvus migrans) opgemerkt, voornamelijk op het Groot Schietveld
en in de Kalmthoutse Heide. In totaal vlogen er dit voorjaar 10 Rode
Wouwen (Milvus milvus) over de regio. Op 11 april trokken niet minder dan
3 exn. over het Groot Schietveld.
Erg leuk was de ontdekking van een pleisterende Slangenarend
(Circaetus gallicus) op het Groot Schietveld. De vogel bleef nog aanwezig
tot 17 april en werd door veel personen mooi gezien, maar de verbazing
de
werd nog groter toen er op 17 april ook nog een 2 exn. werd opgemerkt!!
Op 18 mei was terug een pleisterend ex. aanwezig. Over de Kalmthoutse
Heide vloog 1 ex. over op 27 mei.
Vanaf eind maart werden er geregeld pleisterende of doortrekkende Bruine
Kiekendieven (Circus aeruginosus) opgemerkt in de regio. Overwinterende
Blauwe Kiekendieven (Circus cyaneus) werden in maart en april nog
geregeld opgemerkt in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld. Er
waren ook nog enkele waarnemingen in mei op het Groot Schietveld. De
eerste Grauwe Kiekendieven (Circus pygargus) voor dit voorjaar
pleisterden op 19 april in de Wezelse Heide en op het Groot Schietveld. In
mei kwamen er nog heel wat waarnemingen van het Groot Schietveld. Op
17 mei waren 2 eerste zomer mannetjes aanwezig en op 23 mei waren zelfs
2 mannetjes en 1 wijfje aanwezig!
Bijzonder waren ook de waarnemingen van Ruigpootbuizerd (Buteo
lagopus). Op 7 maart was 1 ex. aanwezig op het Groot Schietveld en vloog
er een ex. over het Stappersven. Hier passeerde nog een ex. op 15 maart.
De eerste Visarend (Pandion haliaetus) vloog op 29 maart over het Groot
Schietveld. Hierna werden nog een 10-tal exn. waargenomen.
Alle waarnemingen gebeurden in de Kalmthoutse Heide en op het Groot
Schietveld.
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Eind april verbleven er enkele Roodpootvalken (Falco vespertinus) in de
regio. Op 27 en 29 april waren resp. 2 en 1 ex. aanwezig in de Kalmthoutse
Heide. Ook op 2 mei pleisterde hier nog 1 ex. .
Smellekens (Falco colombarius) trokken geregeld door de regio. Het laatste
ex. werd op 15 mei waargenomen op het Groot Schietveld. De eerste
Boomvalk (Falco subbuteo) voor de regio werd waargenomen op 12 april.
Ook dit voorjaar werden er geregeld Slechtvalken (Falco perigrinus)
waargenomen in de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld. Ook
boven Essen werd 1 ex. opgemerkt.
Op 8 mei riep er een Kwartel (Coturnix coturnix) bij de Steertse Heide in de
Kalmthoutse Heide. Waterrallen (Rallus aquaticus) waren geregeld te horen
bij de verschillende heidevennen en in De Maatjes. Erg leuk was de
aanwezigheid van Porseleinhoen (Porzana porzana) in de regio. Van 8
t.e.m 21 april was er een roepend ex. aanwezig in De Maatjes, op 21 en 22
mei was 1 ex. aanwezig in De Matjens.
Op 2 en 14 maart vloog er telkens een groep Kraanvogels (Grus grus) over
Wuustwezel. Op 19 april en 10 mei vloog er nog 1 ex. over het Groot
Schietveld.
Op 15 en 24 maart waren er telkens 6 Kluten (Recurvirostra avosetta)
aanwezig bij de natte weilanden in De Maatjes. Op 1 mei pleisterden ook
nog 2 exn. op het Groot Schietveld en ook 2 exn. waren op 9 mei aanwezig
in De Matjens.
De eerste Kleine Plevier (Charadrius dubius) werd op 22 maart
waargenomen in De Maatjes. Daarna volgden er nog heel wat
waarnemingen in de Kalmthoutse Heide, De Maatjes, De Matjens en op het
Groot Schietveld.

Bontbekplevieren

(Charadrius
hiaticula)
werden
zeer
veel
waargenomen en trokken in – voor de
regio – nooit geziene aantallen door
de
regio.
Er
werden
vogels
waargenomen in de Kalmthoutse
Heide, De Maatjes, maar vooral ook
in De Matjens. Hier waren in mei bijna
dagelijks exn. aanwezig; op 12 mei
zaten hier niet minder dan 13 exn!!
Tot begin maart pleisterden er af en toe kleine groepjes Goudplevieren
(Pluvialis apricaria) in de Wezelse Heide.
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Opmerkelijk was de aanwezigheid van 5 Kanoetstrandlopers (Calidris
canutus) op een plas die sinds vorig jaar uitgegraven is in De Matjens. Deze
plas was ook de locatie voor nog enkele andere zeldzame
strandlopersoorten waaronder een Drieteenstrandloper (Calidris alba) op
8 mei. Eén van de hoogtepunten van deze periode was echter een
Gestreepte Strandloper (Calidris melanotos) die hier werd ontdekt op 20
mei. Ook op 21 mei was de vogel nog heel even aanwezig. Het betreft hier
een nieuwe soort voor het complex “De Maatjes-De Matjens” en mogelijk
ook om een nieuwe soort voor de regio. Krombekstrandloper (Caldris
ferruginea), een schaarse doortrekker in de regio, werd op 6 mei
waargenomen in De Matjens. Op die “nieuwe” plas van de Matjens waren dit
voorjaar eveneens enkele Bonte Strandlopers (Calidris alpina)
aanwezig.
Kemphaan (Philomachus pugnax) was een vrij gewone doortrekker in de
regio.
Op het Groot Schietveld, in de Kalmthoutse Heide en in De Maatjes werden
in maart en april enkele Bokjes (Lymnocryptes minimus) waargenomen.
Watersnippen (Gallinago gallinago) trokken regelmatig in groepjes door de
regio. Op 29 maart waren in De Maatjes 21 exn. aanwezig. In maart en april
werden er op enkele plaatsen nog Houtsnippen (Scolopax rusticola)
opgestoten.
De eerste Grutto’s (Limosa limosa) vlogen op 5 maart over De Maatjes.
Verder werden hier gedurende de hele periode nog kleine groepjes
waargenomen. Het max. van 50 exn werd bereikt op 12 maart. Of er
geslaagde broedgevallen zijn in onze regio is niet duidelijk. In Essen
(Kasteelbeemd) is alvast een broedverdacht koppel aanwezig … hopen
maar of het dit jaar lukt. Op 10 maart werden 2 IJslandse Grutto’s (Limosa
limosa islandica) ontdekt in de Wezelse Heide en op 12 maart waren er 4
exn. aanwezig in De Maatjes.
De eerste Regenwulp (Numenius phaeopus) vloog op 30 maart over de
regio.
Zwarte Ruiters (Tringa erythropus) trokken in april en mei geregeld door de
regio. Ook Tureluur (Tringa totanus) was regelmatig te zien tijdens de
voorjaarstrek. Mogelijk leidt dit ook weer tot in enkele broedgevallen in de
regio. De eerste Groenpootruiter (Tringa nebularia) vloog op 3 april over
de Kalmthoutse Heide. Nadien trokken nog heel wat exn. door de regio met
een max. van 10 exn. in de Wouwse Plantage op 27april. Witgatje (Tringa
ochropus) kunnen we beschouwen als een vrij algemene doortrekker. Ook
Bosruiter (Tringa glareola) trok vanaf eind april geregeld door de regio.
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Vanaf eind april werden er op in De Maatjes en bij het Stappersven ook
enkele Oeverlopers (Acititis hypoleucos) opgemerkt. Op 16 mei verbleven
nog 2 exn op slibrand in de Steertse Heide.
De eerste Zwartkopmeeuwen (Larus melanocephalus) werden begin maart
in de regio opgemerkt. Tussen half april en begin mei vlogen er af en toe
Dwergmeeuwen (Larus minitus) door de regio. Op 21 april vlogen er niet
minder dan 21 exn. over het Stappersven.
Er kwamen 2 meldingen binnen van een overvliegende Visdief (Sterna
hirundo) op het Groot Schietveld en in de Kalmthoutse Heide.
Waarnemingen van Zwarte Stern (Chlidonias niger) waren ook dit voorjaar
weer heel schaars. Enkel op het Groot Schietveld werd deze soort 2 keer
gezien.
Zomertortel (Streptopelia turtur) was terug uit haar overwinteringsgebied op
20 april. Daarna waren er nog enkele zangposten in de Kalmthoutse Heide,
de Maatjes en de Horendonkse Bossen.
De eerste Koekoek (Cuculus canorus) werd gehoord op 5 april.
Op enkele plaatsen werden Ransuilen (Asio otus) waargenomen. In de
Maatjes was er een geslaagd broedgeval.
Opmerkelijk was de Velduil (Asio flammeus) die op 2 mei aanwezig was in
de Kalmthoutse Heide.
De eerste Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) werd gehoord op 1 mei
in de Kalmthoutse Heide.
De eerste Gierzwaluw (Apus apus) werd opgemerkt op 18 apr. boven
Essen-Horendonk.
Op 19 april werd een IJsvogel (Alcedo atthis) opgemerkt bij het
Stappersven.
Eind april werden er enkele Draaihalzen (Jynx torquilla) opgemerkt op het
Groot Schietveld. Ook op 14 mei was nog 1 ex. aanwezig. Op 25 april was
een ex. aanwezig in de Kalmthoutse Heide.
De eerste Oeverzwaluwen (Riparia riparia) vlogen op 30 maart over de
regio. De eerste Boerenzwaluw (Hirundo rustica) werd al wat vroeger
opgemerkt, nl. op 17 maart. Huiszwaluw (Delichon urbica) verscheen pas
op 4 april in de regio.
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Van 16 tot en met 19 april was er een Duinpieper (Anthus campestris)
aanwezig op het Groot Schietveld. Vanaf 18 april was de Boompieper
(Anthus trivialus) terug te bewonderen in de heidegebieden. In maart en
april werden er nog geregeld overwinterende Waterpiepers (Anthus
spinoletta) waargenomen. Op 4 april waren nog max. 11 exn. aanwezig in
De Maatjes.
Vanaf eind maart was Gele Kwikstaart (Moticilla flava) regelmatig te zien
op doortrek. Op 3 mei was er een ringvangst van een Noordse Gele
Kwikstaart (Moticilla flava thunbergi) op het Groot Schietveld. Hier vloog
ook nog een ex. op 24 mei. Nog een ex. zat in De Matjens op 20 mei. Op
het Groot Schietveld was er dit voorjaar weer een gemengd van broedgeval
van een Rouwkwikstaart (Motacilla alba yarrelli) met een Witte Kwikstaart
(Motacilla alba). In De Matjens werd ook af en toe een Grote Gele
Kwikstaart (Motacilla cinerea) waargenomen.
De eerste zingende Blauwborst (Motacilla cinerea) was op 17 maart reeds
aanwezig in De Maatjes.
Vanaf 4 april waren er terug Gekraagde Roodstaarten (Phoenicurus
phoenicurus) te horen in de regio.
Tussen begin april en half mei werden er slechts enkele Paapjes
(Phoenicurus phoenicurus) gemeld op doortrek in de regio. De eerste
Tapuit (Oenanthe oenanthe) verscheen op 29 maart in de Kalmthoutse
Heide. Daarna trok de soort regelmatig door de regio met begin mei een
max. van 14 exn. op het Groot Schietveld. Op 8 en 10 mei was er telkens
een ringvangst van een Groenlandse Tapuit (Oenanthe oenanthe
leucorha) op het Groot Schietveld.
Tussen begin april en begin mei verbleven er geregeld enkele Beflijsters
(Turdus torquatus) in de streek. Op het Groot Schietveld werden max. 9
exn. geteld.
Bijzonder was de aanwezigheid van een Cettis Zanger (Cettia cetti) in De
Maatjes op 25 april. Op het Groot Schietveld en in de Kalmthoutse Heide
waren er dit jaar enkele zangposten van Sprinkhaanzangers (Locustella
naevia). In de Maatjes waren er enkele zangposten van Rietzanger
(Acrocephalus schoenobaenus). Het refrein van de Bosrietzanger
(Acrocephalus palustris) was te horen vanaf 1 mei.
Op enkele plaatsen in regio werden ook weer Spotvogels (Hippolais
icterina) gehoord.
Braamsluiper (Sylvia curruca) was dit jaar slechts op enkele locaties te
horen. Verder waren er ook enkele zangposten van Fluiter (Phylloscopus
sibilatrix) op het Groot Schietveld en in de Kalmthoutse Heide.
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De eerste Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata) werd op 3 mei
gehoord in Wuustwezel- Gooreind. Een tweedejaars mannetje Kleine
Vliegenvanger (Ficedula parva) dat op 4 mei pleisterde in de tuin van
Peter Symens te Wuustwezel-Gooreind, is uiterst merkwaardig en behoort
ook tot één van de hoogtepunten van deze periode.
In De Matjens waren af en toe Baardmannetjes (Panurus biarmicus) te
horen. Eind mei werden er zelfs enkele uitgevlogen jongen waargenomen.
Op 19 mei liet een Wielewaal (Oriolus oriolus) zich horen op het Klein
Schietveld en een koppel was eind mei aanwezig op het Groot Schietveld.
Overwinterende Klapekster (Lanius excubitor) waren tot half april gezien in
de heidegebieden.
Rond half april pleisterde er nog een groep van een 40-tal Kleine
Barmsijzen (Carduelis cabaret) op het Groot Schietveld.
Dit voorjaar kwamen er ook heel wat meldingen binnen van Kruisbekken
(Loxia curvirostra) in de regio. Op het Groot Schietveld was eind mei een
groep van 20 exn. aanwezig.
Dit voorjaar waren er zelfs tot in mei enkele waarnemingen van
Appelvinken (Coccothraustes coccothraustes), vermoedelijk gaat het hier
om exn. die in de regio hebben overwinterd. Op 30 maart waren 2 adulte
♂♂ en 1 adult ♀ aanwezig in Domein Hemelrijk.
Een volledig overzicht van de waarnemingen … www.noorderkempen.be
Waarnemers: Véronique Adriaens, Wim De Bock, Jef De Ridder, Steven De
Saeger, Koen Dierckx, Huub Don, Joris Elst, Simon Feys, Bert Goyens, Jos Jacobs,
Louis Jacobs, Herman Jacobs, Jean Jordaens, Ignace Ledegen, Stijn Leestmans,
Jos Keuppens, Karel Molenberghs, René Nelen, Bruno Nef, Herman Nuytemans,
Joris Pinseel, Jan Scheirs, Georges Simons, Walter Sluis, Paul Snels, Karel Torfs,
Dirk Symens, Peter Symens, Marnix Thibaut, Wim Vandenbergh, Cel Van
Hooydonck, Cees Van Laerhoven, Leo Vanwesenbeeck, Wouter Vanwesenbeeck,
Glenn Vermeersch, Koen Verschoore, Michel Viskens, Herman Voet, Bernd Willaert,
Ludo Wens

Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Zeldzame vogels in de Noorderkempen
Gestreepte Strandloper
Op 20 mei 2009 was ik ’s avonds in De Maatjes en besloot om nog even de
Nederlandse Matjens te bezoeken. Achteraan in dit gebied is een weiland
vorig jaar volledig afgegraven en omgetoverd tot een heuse plas voor
watervogels. Gedurende dit voorjaar waren hier al heel wat steltlopers
gepasseerd waaronder enkele minder algemene soorten zoals
Bontbekplevieren (in ongeziene aantallen), Kanoeten, Drieteenstrandloper
en Krombekstrandloper. Toen ik de plas controleerde op steltlopers, nam ik
eerst enkele Bontbekplevieren, Kleine Plevieren, Tureluurs en wat
Scholeksters waar. Rond 20.30 uur liep er plots een vreemde steltloper door
mijn telescoopbeeld. Het bleek om een strandloper te gaan.
Eerst dacht ik mogelijk aan Temmincks Strandloper, doch een aantal
kenmerken klopten niet voor deze soort. De vogel liep wat te hoog op zijn
poten, had een wat te lange snavel, maar VOORAL, hij was ook veel te
groot, namelijk maar iets kleiner dan een Bontbekplevier. Bij verdere studie
van de kenmerken vielen ook de streping op de bovenkant op alsook een
borstband eindigend in een punt, en de pootkleur was geel/groenachtig.
Deze kenmerken deden me vermoeden dat het wel eens om een
Gestreepte Strandloper kon gaan! Direct Glenn Vermeersch verwittigd, die
ook in de omgeving aanwezig was.. Een half uur later was hij ter plaatse
(ondertussen was ik al zo goed als zeker van de determinatie) en
bevestigde hij dat het wel degelijk om een Gestreepte Strandloper ging!
Het betreft een nieuwe soort voor het gebied en mogelijk ook de eerste
waarneming voor de Noorderkempen. Normaal broedt deze soort in
Amerika en in Siberië, maar occasioneel belanden er ook wel eens
exemplaren in de Lage Landen. Nog wat later kwamen ook Steven De
Saeger en Dirk Symens ter plaatse. Bij het verlaten van het gebied om 22
uur was de vogel nog aanwezig. De volgende morgen bij het eerste daglicht
werd de vogel nog even waargenomen en werden er nog enkele foto’s
genomen door Glenn Vermeersch.
Deze zijn te zien op http://www.pbase.com/glennv/rare_birds
Verslag: Wouter Vanwesenbeeck
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