Woordje van de voorzitter
Ik eindigde in juli mijn woordje met het volgende:
“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!”
Wel het is een boeiende zomer geworden!
Eerst en vooral springt de aankoop van het Stappersven, De Nol en de
Boterbergen door Natuurpunt in het oog. Na moeilijke onderhandelingen en
vreemde wendingen in het dossier ‘Carlier’, kreeg Natuurpunt in augustus
de kans om dit schitterende gebied aan te kopen. We moeten hier zeker
onze nationale voorzitter Willy Ibens bedanken voor zijn niet aflatende
inspanningen hieromtrent. Met de aankoop start uiteraard een nieuwe
periode voor het prachtige gebied … eveneens een start met nieuwe
uitdagingen voor onze kleine afdeling … ‘monitoring’ en ‘beheer’ van het
gebied zijn al twee pijlers waarin we zeker actief kunnen zijn.
Het schitterend weer maakte dat deze zomer vooral de vlinderliefhebbers
weer hebben kunnen genieten. De invasie van Distelvlinders in de maand
mei was zeker dé aanleiding dat we konden genieten van veel mooie
fladderaars. Ook Oranje luzernevlinder werd talloze keren opgemerkt en
zelfs onze inheemse soorten deden het beter dan verhoopt. Zo ontdekten
we o.a. een aantal nieuwe vliegplaatsen van Eikenpage, Icarusblauwtje,
Bruin blauwtje én Koninginnenpage en de resultaten van de “Vlindertelling”
spreken ook boekdelen. Doch, bepaalde soorten zoals Kleine vos,
Dagpauwoog en Citroenvlinder deden het niet goed … de verschraling van
ons landschap is hier zeker niet vreemd aan.
De ‘Nacht van de nachtvlinder’ mocht op een mooie belangstelling rekenen.
Niet minder dan 17 geïnteresseerde natuurliefhebbers kwamen opdagen.
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De schitterende beelden én de vangsten in de ‘skinnervallen’ hebben
hopelijk de instelling tgo nachtvlinders een ietsje veranderd. Dat was al te
merken toen enkele weken later één van de deelnemers een Windepijlstaart
meldde in de tuin van haar buurman.
Ook de vogelliefhebbers hebben genoten van deze zomer. De
Huiszwaluwen deden het zeer goed in de regio. Op bepaalde dagen trokken
10-tallen Ooievaars over Essen en Kalmthout. Op slibrandjes van vennen
en plassen werden heel wat interessante Steltlopertjes waargenomen. Dé
waarneming van 2009 was zeker het geslaagde broedgeval van een
ste
Brilduiker op een ven in het Grenspark. Voor zover we weten het 1
broedgeval in Vlaanderen. En waren die overvliegende Bijeneters niet
prachtig?
Zelfs onze Info-stand in het kader van 850jaar Essen mocht op de nodige
belangstelling rekenen … met dank aan de vrijwilligers die zich hiervoor
hebben ingezet.
En er staan in 2009 nog een aantal interessante activiteiten op stapel.
Zo startte ondertussen onze ‘Paddenstoelencursus’ en de voordrachtavond
over ‘Walvissen’ komt er al snel aan; evenals de verschillende
beheersdagen in onze ‘kleinere’ natuurgebiedjes.
Ook de voordracht over ‘Biodiversiteit in de regio’ brengt hopelijk heel wat
liefhebbers op de been. En de Zeeland-uitstap moet de kroon op het werk
worden voor de cursisten van de Vogelcursus.
Maar het bestuur zit nog niet stil !
Ook voor het volgende jaar werden al concrete plannen gemaakt. Onze
Algemene Ledenvergadering gaat door op 22 januari 2010 … noteer alvast
die datum in je agenda.
2010 staat o.a. in het teken van ‘Vlinders’ … we starten met een
‘ouderwetse’ dia-avond over deze prachtige dieren en hieraan gekoppeld
wordt een ‘Vlindercursus’ georganiseerd. Meer hierover vind je verder in dit
nummer.
Het wordt nog een drukke periode …
Joris Pinseel
Ps
In de loop van november ontvangt U het laatste Natuur.blad van
2009. Mag ik U vragen om lid te blijven van Natuurpunt Noorderkempen en
daarom Uw lidgeld nog dit najaar in orde te brengen. Het bespaart de
verantwoordelijke voor de ledenadministratie heel wat werk als dit zo snel
mogelijk in orde wordt gebracht.
Met dank voor Uw begrip !
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“Vlinders uit de Noorderkempen”
Dat het niet goed gaat met onze “Dagvlinders” weten we al langer. Hoe het
met de “Nachtvlinders” gesteld is, is een open vraag omdat we van deze
diergroep over slechts een beperkt aantal gegevens beschikken. Het
Nachtvlinderonderzoek staat nog in zijn kinderschoenen, niet alleen in onze
afdeling maar in gans Vlaanderen.
Om de interesse voor deze interessante diergroep enigszins te vergroten
richt Natuurpunt Noorderkempen een “Vlindercursus” in. We belichten zowel
de Dag- als Nachtvlinders uit onze streek.
A.d.h.v. verhelderende teksten én schitterende foto’s geven we een
overzicht van de meest voorkomende soorten. Dit gaat in 6 theorielessen. In
2 praktijklessen spitsen we onze aandacht toe op de Nachtvlinders. Omdat
hier nog heel wat onderzoek moet gebeuren, leek ons deze cursus een
geschikt moment om nieuwe gebieden te inventariseren met enkele
lichtvallen.
Wie interesse heeft voor ‘Vlinders’ kan zich inschrijven.
Een aanrader, zeker voor absolute beginners!
De cursus bestaat uit 6 theorielessen (februari-maart- en 2 praktijklessen
(april en augustus).

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

Theorieles 1: vrijdag 5 februari 2010 van 20u00 tot 22u30
Theorieles 2: vrijdag 12 februari 2010 van 20u00 tot 22u30
Theorieles 3: vrijdag 26 februari 2010 van 20u00 tot 22u30
Theorieles 4: vrijdag 12 maart 2010 van 20u00 tot 22u30
Theorieles 5: vrijdag 19 maart 2010 van 20u00 tot 22u30
Theorieles 6: vrijdag 26 maart 2010 van 20u00 tot 22u30

Tijdens de pauze is koffie, thee of fruitsap voorzien.
Bij de cursus hoort een syllabus.
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Praktijklessen
De praktijklessen werden op de volgende data gepland:
•

Praktijk 1: zaterdag 24 april 2010: van 21u15 tot 24u00 in de Hovingen
van het Karrenmuseum (Moerkantsebaan, Essen-Heikant).
Parking voorzien bij de Kiekenhoeve.

•

Praktijk 2: zaterdag 21 augustus 2010: van 21u15 tot 24u00 in het
Bosmuseum (Wildertse Duintjes, Essen-Wildert).
Parking voorzien bij het Bosmuseum

Lesgever: Joris Pinseel, Frans Vorsselmans & Wim Veragtert
Meebrengen praktijklessen: loep, determinatiegids(en) van vlinders

Cursus “Vlinders uit de Noorderkempen”
6 theorielessen en 2 praktijkavonden.
Inschrijvingsgeld: €35 (syllabus & drank inbegrepen)
Inschrijven is noodzakelijk en kan door storting van €35 op rekeningnummer
000-0415380-26 van Natuurpunt Noorderkempen met vermelding van
Cursus “Vlinders uit de Noorderkempen” en “naam v/d deelnemer(s)”.
Er worden maximaal 25 deelnemers toegelaten.
Meer informatie te bekomen bij:
Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)
info@noorderkempen.be
Huismoeder (Noctua pronuba)
Een goed te herkennen uil met
een lange, smalle afgeronde
voorvleugel. De achtervleugels zijn
mooi oranjegeel gekleurd met een
tamelijk smalle zwarte band
zoonder middenvlek.
Vliegen van eind mei tot begin
oktober in één langgerekte
generatie.
Kunnen
overdag
gemakkelijk
opgejaagd
worden
uit lage
begroeiing. Vliegen dan snel weg.
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Quizzen met Natuurpunt Noorderkempen
Deze quizzen worden in seizoen 2009-2010 gespeeld
11 september 2009
18 september 2009
2 oktober 2009
23 oktober 2009
28 november 2009
5 februari 2010
23 april 2010

Quiz Heidebloem
Quiz Curieus
Quiz Groten Toer Joggers
Bosquiz ANB
Quiz KAV-Centrum
Quiz Wij aan de Grens
Quiz VIVA-SVV

de

16 plaats
Volkshuis-Essen
P.C Wildert
P.C Wildert
Heuvelhal-Essen
P.C. Essen-Statie
Volkshuis-Essen

Inlichtingen: Dirk Vilijn (tel. 03/667.47.96)

Feestzalen

DE KIEVIT
C. Ommeganck
Korte Heuvelstraat, 14
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.93.70
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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 aantallen 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)
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10 oktober 2009

8u30
12u00

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

Ook kleine natuurgebiedjes hebben onderhoud nodig.
Plaggen van een stukje vergraste heide en verwijderen van houtopslag.

Meebrengen: takkenschaar, hark, handschoenen, laarzen, spade
 Inlichtingen: Dirk Vilijn (tel. 03/667.47.96)

20 november 2009 20u00

Voordracht
“Biodiversiteit ”

Projectiezaal CC ”Oude Pastorij”
22u30 Essendonk, Essen-Centrum
Deelname: €3,00
Sinds 1979 wordt de ‘Biodiversiteit’ in Essen op de voet gevolgd. Planten en
dieren worden al jaren geïnventariseerd en per km² genoteerd. Zo
verkregen we na al die jaren een indrukwekkende lijst van o.a. hogere
planten, mossen, lichenen, vogels, dag- en nachtvlinders, amfibieën &
reptielen,
zoogdieren,
libellen,
sprinkhanen,
lieveheersbeestjes,
paddenstoelen, …
In de loop van de jaren zijn er uiteraard heel wat van deze organismen
verdwenen uit onze omgeving … anderen hebben zich hier dan weer
gevestigd.
D.m.v. een powerpoint-presentatie brengen we jullie een overzicht van een
aantal soorten … alles laten zien zou te veel tijd in beslag nemen.
De moeite waard !
 Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)
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6 december 2009

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

De “Vogelcursus” van 2009 eindigt met een busuitstap naar Zeeland …
kwestie van de geïnteresseerde vogelliefhebber kennis te laten maken met
de rijkdom aan natuurreservaten met de daarin voorkomende avifauna.
Er waren 45 deelnemers aan de vogelcursus … dat maakt dat er nog enkele
plaatsen vrij zijn voor de andere liefhebbers van afdeling Noorderkempen.
Wie wenst deel te nemen aan deze uitstap schrijft zich tijdig.
Afhankelijk van het aantal opdagende cursisten kunnen er meer of minder
liefhebbers mee.

Meebrengen: picknick, voldoende drank, verrekijker en/of telescoop,
vogeldeterminatieboek
Inschrijven voor 1 december 2009.
 Inlichtingen & Inschrijvingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)

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

19 december 2009 10u00

Wandelen op de Kalmthoutse Heide is steeds weer even boeiend, ook in
deze periode van het jaar. De korstmossen tonen zich in hun volle pracht en
met een beetje geluk zien we misschien wel een Blauwe Kiekendief…

Meebrengen: aangepaste kledij, laarzen, verrekijker kan nuttig zijn
 Inlichtingen: Chris Vander Sypt (tel. 03/666.48.03)
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20 december 2009 13u30

Natuur in de buurt
Trage Wegen
“Winterwende-wandeling”

Parking Visclub 'De Maatjes',
16u30 Hanne Wiewauw, KalmthoutNieuwmoer
Voor sommigen is de eindejaarsperiode een periode om wat uit te bollen,
voor anderen is het de drukste tijd van het jaar. Maar juist voor de
feestdagen is de kortste dag van het jaar het ideale moment om eens goed
uit te waaien. We stappen door de Marijnenvennen, zoveel mogelijk door
Trage Wegen. We bezoeken de natuurgebiedjes ‘Lisseven’ en
‘Smidsevijvers’ waar een korte uitleg gegeven wordt over het beheer dat
Natuurpunt-Noorderkempen uitvoert. En we genieten van het overwegend
agrarisch landschap.
Het is eens iets anders dan de Heide of de Maatjes.
 Inlichtingen: Igor Vandamme (tel. 03/666.06.80)
Activiteit in samenwerking met Velt.

8 januari 2010

20u00

Dia-voordracht
“Fladderende juweeltjes”

Projectieaal NEC “De Vroente”
22u00 Putsesteenweg, 129 te Kalmthout
Deelname: €3
Dat het niet goed gaat met onze “Dagvlinders” is al langer geweten. De
oorzaken omtrent de afname van deze schitterende insecten zijn velerlei.
I.v.m. de “Nachtvlinders” beschikken we over veel te weinig concrete
gegevens om hierover een uitspraak te kunnen doen.
Deze dia-avond wil vooral de schoonheid van “Vlinders” in beeld brengen.
Frans Vorsselmans beschikt al jaren over een indrukwekkende verzameling
beelden van allerlei dag- en nachtvlinders.
Hij toont deze avond een uitgebreide selectie .
 Inlichtingen: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)
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22 januari 2010

19u00

Ledenfeest
Algemene Ledenvergadering

Restaurant “De Kievit”
22u30 Korte Heuvelstraat, Kalmthout
Deelname: €15,00
We nodigen alle leden van onze Afdeling uit op ons Ledenfeest/Algemene
vergadering.
Ook dit jaar kozen we weer voor een gezellige zaal in “De Kievit”.
We starten met een aperitiefje en aansluitend wordt ons een warme maaltijd
geserveerd. Nadien nemen we de tijd voor het officiële gedeelte van de
avond … de Algemene vergadering: het jaarverslag (met prachtig
fotomateriaal), het financieel verslag, het werkingsprogramma, de begroting
en het nieuwe jaarprogramma 2010 wordt U voorgesteld. U krijgt ook de
kans om vragen te stellen en suggesties te geven voor de toekomstige
werking van onze afdeling.
Nadien kunnen we nog genieten van een heerlijk dessert en koffie/thee.
De avond kan uiteraard afgesloten worden met een lekker glaasje wijn en
vooral … een gezellige babbel.
Meer info hieromtrent ontvangt U in de volgende ‘De Korhaan’, maar U kunt
nu al zeker deze avond in uw agenda reserveren.
Wij hopen op een grote belangstelling.

Inschrijven kan van 1 tot 15 januari 2010.
 Inlichtingen & Inschrijven: Joris Pinseel (tel. 03/667.57.97)
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Natuurpunt wil ontbrekend puzzelstuk in
Kalmthoutse Heide kopen
Natuurpunt wil het Stappersven nabij de Kalmthoutse Heide aankopen. Het
waardevolle natuurgebied van 360 ha maakt deel uit van ongeveer 600 ha
natuur- en bosgebied op Vlaams grondgebied uit de erfenis Carlier
(Petrofina). De vereniging hoopt 830.000 euro aan giften en schenkingen in
te zamelen om het laatste grote puzzelstuk van het 3.750 ha tellende
grensoverschrijdende natuurgebied van de Kalmthoutse Heide te
beschermen. Vrijwilligers (uit de regio) en natuurarbeiders van het sociale
economiebedrijf Natuur- en Landschapszorg zullen het gebied beheren.
Het gebied bestaat uit het bekende Stappersven, de Nolse duinen, het Nols
moerasgebied en de bossen van De Boterbergen. Het maakt deel uit van
het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, een Europees belangrijk
natuurgebied dat voor 55% op Vlaams grondgebied ligt. Het is het
kerngebied voor de Gladde slang in Vlaanderen, de meeste westelijke
groeiplaats van de Jeneverbes en recent de eerste broedplaats van de
Brilduiker in België. Natuurpunt hoopt met het juiste beheer de nu al
indrukwekkende resultaten in het huidige Grenspark aan te vullen en hoopt
tot de verbeelding sprekende soorten zoals de Kraanvogel naar het gebied
te krijgen.
Het gebied vormt een belangrijk deel van het Grenspark Kalmthoutse HeideDe Zoom. Door wetenschappers van onder meer het Instituut voor Natuur
en Bos Onderzoek (INBO) werd een beheersplan opgesteld. In het
beheersplan 1999-2014 voor het Grenspark staan de belangrijkste
bedreigingen opgesomd. De bedreigde natuur- en landschapswaarden,
ernstige verdroging en grote recreatieve belasting werden daarbij gezien als
de belangrijkste problemen.
Volgens Willy Ibens, directeur van Natuurpunt, is deze aankoop door
Natuurpunt een belangrijk puzzelstuk in de mozaïek van het Grenspark.
“Door
onze
aankoop
kunnen
we
bijdragen
om
de
waterhuishoudingsproblematiek van het hele gebied te verbeteren. Tegelijk
verspreiden we via stapsgewijze openstelling de recreatiedruk in het
Grenspark. Het herstellen van de mozaïekstructuur van droge en vochtige
heide, vennen, bossen en stuifzanden kan nu versneld gebeuren.” “Een
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vereniging zoals Natuurpunt kan zich gemakkelijk aansluiten bij de
doelstellingen en werkwijze van de andere grote beheerders: Agentschap
voor Natuur en Bos, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer”, stelt Willy
Ibens. “Ons beheersmodel met vrijwilligers en natuurarbeiders is een
waardevolle aanvulling op het beheer van het al bestaande natuurgebied
door de overheid.”
De aankoop van het gebied is enkel mogelijk als Natuurpunt 830.000 euro
giften en schenkingen ontvangt naast de subsidies van de overheid om het
gebied te beschermen. “Net als het Zwin is de Kalmthoutse Heide bekend
bij elke Belg”, zegt Willy Ibens. “We hopen dat veel mensen het
aankoopproject steunen. Met een fiscaal aftrekbare gift van 30 euro
bescherm je maar liefst 120 m² heide of 120 m² waardevol ven.
Mis die kans niet!”
Deze aankoop vormt eveneens een zéér grote uitdaging voor onze afdeling.
Dat we met onze kleine beheersploeg slechts een kleine bijdrage kunnen
leveren tot het beheer is ons wel duidelijk, maar gezien de grote kennis van
fauna en flora van het gebied kunnen tal van onze natuurliefhebbers een
zeer grote rol spelen bij het verzamelen van de nodige monitoringgegevens;
gegevens die een interessante bron kunnen zijn voor het opstellen van
beheersplannen.
Mits een aangepast beheer kunnen we de natuurwaarde van het gebied
sterk verhogen. Ooit vormde bv. het Nolse ven een prachtige broedplaats
voor o.a. Zwarte stern en Bruine kiekendief. Dit gebied is eveneens de enige
vindplaats van Blaasjeskruid in de regio en uit oude gegevens blijkt dat hier
ooit schitterende orchideeën bloeiden. Een oude Jeneverbes vindt hier nog
steeds een geschikt biotoop.
Laat ons dromen over een nieuwe toekomst voor het ganse gebied …
daarom vragen we onze leden zeker om dit aankoopproject te steunen.

Je kan de aankoop van het Stappersven - De Nol steunen door
een gift over te maken op rekeningnummer: 293-0212075-88 van
Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen. Vergeet
niet te vermelden: gift “project 7795” Stappersven-Kalmthoutse
Heide.
Meer info vind je op http://www.natuurpunt.be/nl/vereniging/campagnes-enacties/stappersven---kamthoutse-heide_1607.aspx
Joris Pinseel
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1 juni: Domein Cogels
Een klassieker in verval. Zo kan ik deze ”landschapswandeling” het best
omschrijven. Wat een waar vogelparadijs zou moeten zijn, zo is het
trouwens in ons afdelingsblad aangekondigd, is nu en soortenarm gebied
geworden.
Ik heb amper 15 vogelsoorten genoteerd, wat bitter weinig is voor zo’n groot
gebied.
Er kwamen amper 5 deelnemers opdagen! “Dat heb ik nog nooit
meegemaakt“ was de commentaar van onze gids René
Wat houdt de mensen tegen? Dat de deelnemers 4 euro moeten betalen;
wat we eigenlijk niet gewoon zijn in onze afdeling? Persoonlijk denk ik het
niet, omdat het tenslotte toch voor een goed doel is en dan geven de
mensen iets gemakkelijker.
Deze uitstap is duidelijk gedegradeerd tot een gewone uitstap.
De Kleine Meer is door verdroging aan het verbossen. Dus daar hoeven we
niet meer naar toe te gaan. In het Zwaluwmoer staat altijd water. Op enkele
eendensoorten en een Dodaars na, zijn we daar ook vlug op uitgekeken. De
brandtoren staat ook te vervallen, want hij is om veiligheidsredenen
afgekeurd.
De Groote Meer is een droge zandvlakte geworden en daar hebben we het
moeilijk mee. Als er voldoende water in de Groote Meer staat dan is het een
schouwspel … dan heb je ogen te kort.
Aan de grensdraad zat een Bont Dikkopje op een braamstruik. Toch nog
iets gezien en Ankie heeft er ook een foto van gemaakt.
Een wandeling in mineur?
Natuurlijk niet ,maar het geeft wel stof tot nadenken.
Kan een winter met veel sneeuw en een nat voorjaar deze wandeling voor
één jaartje redden?
We zullen het volgend jaar wel zien.
Wim
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3 juli: Gierzwaluwwandeling
Op vrijdagavond 3 juli verzamelen zich een twintigtal mensen aan de kerk
van Essen-Centrum.
Er wordt verdacht veel omhoog gekeken.
Wat is er daar te zien? Wim toont ons een
handgemaakte
nestkast
voor
gierzwaluwen en wijst dan omhoog naar
de toren van de kerk. Aan de basis van het
bovenstuk van de toren zijn nestkasten
geplaatst, 32 in totaal, aangepast aan de
brede vleugels van de gierzwaluwen. We
leren dat de vorm van de opening niet van
belang is maar wel de vertrouwdheid van
de nestplaats.
Na het plaatsen van
nestkasten kan het jaren duren vooraleer
ze bewoond worden, sommigen blijven helemaal onbewoond. Dit is een
beetje het drama van de gierzwaluwen, bij het verdwijnen van vertrouwde
nestplaatsen door afbraak of renovatie, is het plaatsen van nestkasten geen
garantie voor bewoning.
Wim neemt ons mee door zijn dorp en wijst ons op vele, zeer vele,
bewoonde en onbewoonde nesten. We zien nijvere ouderparen in en uit de
nesten vliegen met hun bek vol insecten. We horen het luide roepen van de
niet-broeders die in grote groepen boven onze hoofden scheren.
‘Sriee, Sriee’, ‘kijk eens omhoog!’, roepen de
jonge gierzwaluwen.
Dit is de jeugd, dit zijn de jongere gierzwaluwen die nog niet broeden. Ze
amuseren zich en ons met hun capriolen in de lucht. René, een ervaren
deelnemer, vertelt ons dat deze niet-broeders wel al aan nest inspectie
doen. Ze verkennen de plaats waar ze gedurende de volgende broedtijd
willen verblijven. We genieten met volle teugen. Dit is ‘het’ zomergevoel…
Na een leerrijke tocht brengt Wim ons naar zijn eigen huis. Acht grote
nestkasten versieren de gevel. Hier kan je niet naast kijken, hier woont een
kenner. In één van de kasten is een camera geplaatst en via een scherm in
de garage kunnen we de twee jongen bewonderen. Wim vertelt ons ook
over de gierzwaluwluisvlieg, een parasiet die op de jonge gierzwaluwen
leeft. De besmetting gebeurt door de oudervogels of door de niet-broeders
die een kijkje in het nest komen nemen
Terwijl we staan te kijken bemerkt er iemand buiten een boomvalk. We
horen dat boomvalken, gierzwaluwen aanvallen en eten maar dat ze dit
alleen kunnen als ze van hoog boven kunnen aanvliegen. We zien even
later een zwerm gierzwaluwen met een boomvalk in hun midden, boven
onze hoofden vliegen.
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Formidabel wat men allemaal kan zien op een zwoele
zomeravond in Essen!
Bedankt, Wim!
Bea Verreet
Juli 2009

21 augustus: Nacht van de nachtvlinder
Het is altijd een gok om iets nieuw te organiseren … hoewel ‘Nieuw’. 2 jaar
geleden hebben we het ook al eens geprobeerd en net als toen viel de
publieke belangstelling goed mee.
Op vrijdagavond 21 augustus 2009 mochten we toch 16 natuurliefhebbers
verwelkomen … én het waren niet alleen Natuurpuntleden.
Met een powerpointpresentatie kregen de aanwezigen een kort overzicht
van de verschillende groepen Nachtvlinders die we hier in onze regio
kunnen waarnemen. Uit elke groep werden een aantal mooi soorten
getoond … want het was de bedoeling de nachtvlinders een beetje in een
ander daglicht te zetten … niet alle nachtvlinders zijn ‘bruine of zwarte
motten’ … Er zitten een groot aantal schitterend gekleurde soorten tussen.
Nadien werden de 2 gepaatste ‘skinner-vallen’ van dichterbij bekeken. In
één val was de oogst maar magertjes, maar de andere bracht toch een 10tal verschillende soorten op.
Zorgvuldig opgeborgen in een plastieken potje werden ze bij een lekker
drankje gedetermineerd … mits wat aandachtig zoeken is dat best te doen
a.d.h.v. de schitterende en duidelijke tekeningen uit onze bijbel …
“Nachtvlinders … veldgids met alle in Nederland en België voorkomende
soorten” (boek van Paul Waring en Martin Townsend).
Omstreeks 24.00 u. had iedere deelnemer de Oude Pastorij verlaten.
Moesten wij alles nog opruimen natuurlijk. In één skinnerval ontdekten we
nog de eerder zeldzame Snuitvlinder … een mooi slot van een geslaagde
avond.
Frans Vorsselmans & Joris Pinseel
Met een hartelijk ‘dankjewel’ aan de geïnteresseerde deelnemers !!
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Eikenpage veel algemener dan aanvankelijk
vermoed werd.
De Eikenpage is een vlindertje van 3,5 cm dat hoort bij de familie van Kleine
pages, nauw verwant aan de Vuurvlinders en de Blauwtjes. De vleugels bij
het mannetje zijn donkerblauw en bij het vrouwtje zwartbruin met een
blauwe vlek op de bovenvleugels. In rust zit het vlindertje meestal met
gesloten vleugels waardoor enkel de grijze onderzijde zichtbaar is.
De Eikenpages worden meestal niet opgemerkt omdat ze zich hoog in oude
Zomereiken ophouden en zich voeden met de honingdauw die door
bladluizen geproduceerd wordt. Slechts zelden komen de vlindertjes naar
beneden. Het kan gebeuren op zeer warme dagen dat zij op de grond
komen drinken of bloemen bezoeken.
Het zijn honkvaste vlindertjes die weinig trekgedrag vertonen De meeste
activiteit is te zien na warme tot zeer warme dagen eind juni, begin juli. Op
zulke warme zonnige avonden met weinig of beter geen wind kan men in de
bovenste helft van de kruinen van oude Zomereiken de paringswielen zien
vliegen. Soms zijn meer dan 10 vlindertjes tegelijkertijd te zien (mannetjes
scholen samen) of enkele paringswielen. Af en toe verlaten twee vlindertjes
in een paringswiel de kruin enkele meters om dan even later afzonderlijk
snel terug te keren naar hun vertrouwde omgeving.
2 en 4 juli 2009 waren zulke geschikte avonden om de Eikenpage te
observeren. Rond 18 uur zag ik 2 paringswielen in de kruin van de oude
Zomereik achter mijn tuin. De observatie gebeurde met de verrekijker
(10X32) op ± 50 meter afstand met de zon in de rug. Om mezelf te
overtuigen of dat een normale of uitzonderlijke waarneming was, sprong ik
op de fiets en reed langs de velden. Op de plaatsen waar ik geschikte eiken
zag staan, stopte ik en onderzocht de kruinen met de verrekijker.
Resultaat: op 22 van de 26 onderzochte plaatsen vlogen Eikenpages zelfs
tot 21 uur, soms op één solitaire eik!. Eiken werden onderzocht vanop
Witgoorsebaan, Duffelaar, Duffelaarstraat, Roosendaalsebaan, Handelaar,
Zwanenberg, Annemieke, Noordeind , De Greef, Kruisbos, Stofzandstraat,
Foxemaatstraat, Foxemaatdijk, Den Akkerweg, Franse weg.
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Het gaat hier dus niet om een paar geïsoleerde plaatsen.
Mijn conclusie: de Eikenpage is een van de meest voorkomende
vlindertjes hier in onze streken dat het nog zeer goed doet. Van Heide tot
Essen, van Wuuswezel tot de Kalmthoutse Heide, overal leven Eikenpages
op geschikte zomereiken. Het is dus geen uitzonderlijke waarneming als ik
achter in mijn tuin eikenpages zie in een Zomereik. Het zou eerder
uitzonderlijk zijn indien er geen zaten! Zelfs langs de drukke
Roosendaalsebaan zag ik op verschillende plaatsen de Eikenpage in de
kruinen vliegen. Hieruit mag men besluiten dat noch het drukke verkeer,
noch het wegbermbeheer of het strooien van zout in de winter een nadelige
invloed heeft op de ontwikkeling van deze vlindertjes. Als men op 80% van
de gecontroleerde eiken, Eikenpages aantreft, mag men aannemen dat er in
Essen-Kalmthout duizenden leven. Dit was voor mij een zeer verrassende
maar tevens een geruststellende vaststelling.
Verdere observaties ook op grondgebied Essen zijn wenselijk.
Opvallend detail: Op zeker moment had ik op afstand, 4 grote stoere eiken
in beeld waarop ik zeker Eikenpages verwachtte. Nadat ik met de kijker
geruime tijd, mooi in de avondzon, de kruin had bekeken zonder resultaat,
reed ik toch maar voort. Daar aan de voet van deze eiken gekomen zag ik
direct de reden waarom er geen vlindertjes in de eiken vlogen: de eiken
stonden in een kort gemaaid gazon zonder strooisellaag, zonder gracht in
de buurt. Een goede ongestoorde strooisellaag aan de voet van de stam is
noodzakelijk. Rupsen van deze vlinders leven in de kruin van eind april tot
begin juni en eten eerst de juist opengebarsten botten en later de
eikenbloesem. Als ze volwassen zijn gaan ze op de grond verpoppen tussen
afgevallen bladeren en mos. Het regelmatig passeren van een grasmaaier
onder deze eiken was nefast voor het voortbestaan van een gezonde
populatie Eikenpages die daar ooit wel geweest was. Het popstadium op de
grond is de zwakste schakel in de ontwikkeling maar duurt gelukkig maar
een 20-tal dagen. De eitjes worden in de kruin op eindbotten gelegd op
plaatsen die moeilijk door vogels gevonden worden. Daar overwinteren de
eitjes tot de botten gaan openbarsten. Volgens “Bink” worden tot eind
augustus eitjes gelegd, maar slechts 5-10 per dag.
Aan de vogelliefhebbers, die steeds de verrekijker bij hebben en omhoog
kijken, raad ik aan om in 2010 ook dit boeiend vlindertje eens te ontdekken
(er zijn maar enkele geschikte dagen met veel activiteit vanaf begin juli) en
vergeet niet de waarnemingen door te geven. Veel succes!
Frans Vorsselmans
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Deze periode werd veeleer gekenmerkt door mooi zomerweer en een
relatieve droogte. Enkele heidevennen stonden hierdoor volledig
droog en enkele andere vennen vertoonden grote slikranden. Deze
hadden een grote aantrekkingkracht op steltlopers die in juli en
augustus talrijk werden waargenomen. Vooral enkele vennen op het
Groot Schietveld en het Stappersven waren zeer goede plaatsen om
steltlopers te observeren. Augustus is traditioneel een goede maand
voor Ooievaars, die op hun terugweg naar hun overwinteringsgebied
even in België terechtkomen. Dit jaar werd ook onze regio getrakteerd
op enkele grote groepen. Hiernaast werden ook nog een aantal
opmerkelijke en soms zelfs zeer zeldzame vogelsoorten waargenomen.
Dit alles kan je nalezen in volgend overzicht.

Gedurende de zomer verbleven op verschillende heidevennen weer heel
wat Dodaarsen (Tachybaptus ruficollis). Door de zéér lage waterstand op
de Kleine Aa te Essen, werden hier (in tegenstelling tot de vorige jaren)
géén broedgevallen vastgesteld.. Op enkele vennen waren ook nog
verschillende Geoorde Futen (Podiceps nigricollis) aanwezig. Op het
Stappersven verbleven max. 29 exn. maar er werden echter geen
broedgevallen opgetekend.
Leuk was de waarneming van een pleisterende Roerdomp (Botaurus
stellaris) bij de Drielingvennen in de Kalmthoutse Heide. Op 15 juli werd een
Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) waargenomen bij het Stappersven en
op 23 juli was ook 1 exn. present op het Groot Schietveld. Op het Groot
Schietveld en in de Kalmthoutse Heide werden af toe overvliegende of
pleisterende Grote Zilverreigers (Egretta alba) waargenomen. Over het
Stappersven vloog een groepje van 5 exn.
Drie Zwarte Ooievaars (Ciconia nigra) vlogen op 17 augustus over de
Kalmthoutse Heide en nog een ex. vloog op 4 augustus over het Groot
Schietveld.
Augustus is een zéér goede maand om gewone Ooievaars (Ciconia
ciconia) te zien. Ook dit jaar kwamen er weer heel wat waarnemingen
binnen. Op 1 augustus reeds een groep van 32 exn boven het Groot
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Schietveld. Op 5 augustus trokken 9 exn over Essen-Hoek. Op 10 augustus
werden 28 exn op thermiek waargenomen boven Essen-Centrum. Op 12
augustus was een groep van 100 exn. aanwezig te Gooreind-Wuustwezel
en op 25 augustus werd een groep van ruw geschat 150 exn. opgemerkt
boven Loenhout-Wuustwezel.
In augustus werden er nog af en toe enkele Zomertalingen (Anas
querquedula) gezien in de regio. Een mooie groep van niet minder dan 225
Wintertalingen (Anas crecca) verbleef in augustus op het Stappersven.
Op 21 juli werd er door Herman Voet een wijfje Brilduiker (Bucephala
clangula) met 5 pulli waargenomen op de Putse Moer in de Kalmthoutse
Heide. Dit betekent meteen het eerste broedgeval in België!!!!!. De
afgelopen jaren waren er geregeld zomerwaarnemingen en vermoedens
over een mogelijk broedgeval, maar bewijs hiervan kon nooit worden
geleverd. Nu, ion 2009, dan eindelijk een bewezen breodgeval!
Gedurende heel de zomer waren er heel wat waarnemingen van
Wespendief (Pernis apivorus). Er werden ook broedgevallen waargenomen
in Wuustwezel, op het GrootSchietveld en in de Kalmthoutse Heide.
Dé ontdekking van de zomer was deze van een Grijze wouw (Elanus
caeruleus!!!!!. Op 4 augustus werd een ex. waargenomen op het Groot
Schietveld. De vogel was gedurende 20 minuten ter plaatse, was zelfs even
biddend te zien en vloog vervolgens richting Kalmthout. Normaal komt deze
soort onder meer voor in Noord-Afrika en Zuid-Europa.
Minder spectaculair, maar toch ook schaars waren de waarnemingen van
een overvliegende Rode Wouw (Mivus milvus) in de Kalmthoutse Hei en op
het Groot Schietveld.
Ook erg leuk was alweer! De ontdekking van een Slangenarend (Elanus
caeruleus) op het Groot Schietveld. Hier was een ex. aanwezig van 19 juli
tot 6 augustus. Op 31 juli waren zelfs 2 exn. aanwezig. Ook in de
Kalmthoutse Heide werd een ex. waargenomen op 6 juli.
Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) was een normale verschijning in
de regio gedurende deze periode. Vanaf begin augustus werden reeds de
eerste Blauwe Kiekendieven (Circus cyaneus) waargenomen in de streek.
Op 22 augustus vloog een Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) over
de Kalmthoutse Heide. In augustus werden er in de Kalmthoutse Heide en
op het Groot Schietveld enkele Visarenden (Pandion haliaeus)
genoteerd.
Een laat Smelleken (Falco columbarius) vloog op 1 juni nog over de
Kalmthoutse Heide. De eerste najaarsgast werd al waargenomen op 26
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augustus op het Groot Schietveld. Boomvalken (Falco subbuteo) werden
vooral in de heidegebieden waargenomen.
In juli
waren er
in het
weilandcomplex
De
MaatjesWezelse Heide niet minder dan
14 zangposten van Kwartel
(Coturnix coturnix). Ook op het
Groot Schietveld en bij de Werf in
Essen werd een ex. gehoord.
Leuk was de waarneming van een
Porseleinhoen
(Porzana
porzana) bij het Stappersven op
22 augustus.
Gedurende de ganse periode
werden er op het Groot Schietveld en bij het Stappersven geregeld enkele
Kleine plevieren (Charadrius dubius) waargenomen. Op 20 augustus was
de enige Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) aanwezig bij het
Stappersven Op 14 augustus vloog er een Morinelplevier (Charadrius
morinellus) over het Groot Schietveld. Hier vlogen ook enkele
Goudplevieren (Pluvialis apricaria) over.
Deze zomer werd ook gekenmerkt door de aanwezigheid van vele
steltlopers op slikranden van enkele heidevennen. Op 2 augustus
pleisterden 3 Kleine Strandlopers (Calidris minuta) bij het Dodenmeer op
het Groot Schietveld. Opmerkelijk was de aanwezigheid van een
Temmincks Strandloper (Calidris temminckii) op het Stappersven.
de
Hier waren in de 2
helft van augustus ook geregeld 1 tot 2
Krombekstrandlopers (Calidris ferruginea) aanwezig. Ook op het
Groot Schietveld was een ex. aanwezig van 24 tot en met 26 augustus. In
augustus werd op het Groot Schietveld en bij het Stappersven af en toe
Bonte Strandloper (Calidris alpina) waargenomen.
Kemphaan (Philomachus pugnax) werd enkel af en toe op het Groot
Schietveld gesignaleerd.
Watersnippen (Gallinago gallinago) waren zeer talrijk aanwezig gedurende
deze periode. Op het Groot Schietveld en bij het Stappersven werden
maxima geteld van meer dan 30 exn.
Regenwulpen (Numenius phaeopus) werden van eind juni terug geregeld in
kleine aantallen waargenomen in de regio.
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In augustus pleisterden er enkele Zwarte Ruiters (Tringa erythropus) bij het
Dodenmeer in het Groot Schietveld en bij het Stappersven.
Groenpootruiter (Tringa nebularia) was een talrijke doortrekker op het
Groot Schietveld en in de Kalmthoutse Heide. Ditzelfde geldt ook voor
Witgatjes (Tringa ochropus) die veelvuldig werden waargenomen. Ook
Bosruiter (Tringa glareola) was veel in de regio te zien, vooral op het Groot
Schietveld en bij het Stappersven. Half augustus waren bij het Stappersven
13 exn.aanwezig en op het Groot Schietveld verbleven op enkele plaatsen
in totaal zelfs 20 exn. Oeverloper (Actitis hypoleucos) was ook een vrij
gewone doortrekker met max. van 17 exn.
In juni foerageerden er nog regelmatig Zwartkopmeeuwen (Larus
melanocephalus) op de weilanden in de streek met een max. van 35 exn.
Op 3 en 5 juli waren er waarnemingen van de voor onze streek schaarse
Visdief (Sterna hirundo) op het Groot Schietveld. Op 4 juni pleisterde er
ex. van de nog schaarsere Zwarte Stern (Chlidonias niger) bij het
Stappersven.
Op enkele plaatsen zoals in Essen-Centrum, Essen-De Nol en KalmthoutNieuwmoer werden deze zomer weer prachtige IJsvogeltjes (Alcedo atthis)
vissend waargenomen. Jammer genoeg werden er ook 2 slachtoffers
waargenomen (1 verkeerslachtoffer bij Oost-Spyckerbosje en 1 tegen een
ruit gevlogen bij de Bosrust (Essen-Horendonk).
Zéér merkwaardig was de waarneming
van 2 Bijeneters (Chlidonias niger)
die op 6 juli over het de Kalmthoutse
Heide vlogen.
Vanaf half augustus werd geregeld een
Draaihals (Jynx torquilla) waargenomen
in de Kalmthoutse Heide, De Nol
(ringvangsten) en op
het Groot
Schietveld.
In augustus werden enkele Duinpiepers (Anthus campestris) gesignaleerd
op het Groot Schietveld en in de Kalmthoutse Heide.
Op het Groot Schietveld was er een ringvangst van 2 Engelse Gele
Kwikstaarten (Motacilla flava flavissima) en een Noordse Gele
Kwikstaart (Motacilla flava tunbergi). Op het Groot Schietveld, in de
De Korhaan nr. 4 / oktober 2009

Pagina 21

Kalmthoutse Heide en langs de Kleine Aa te Essen werd er telkens een
Grote Gele Kwikstaart gemeld (Motacilla cinerea).
Vanaf begin augustus trokken de eerste Paapjes (Saxicola rubetra) voor het
najaar door de regio. Op het Groot Schietveld werden max. 18 exn. geteld.
Ook werden er in de regio in augustus geregeld solitaire of kleine groepjes
Tapuiten (Oenanthe oenanthe) opgemerkt.
Leuk was de aanwezigheid van een zingende Graszanger (Cisticola
juncidis) in de Kalmthoutse Heide. Zeer merkwaardig was de waarneming
van een juveniele Waterrietzanger (Acrocephalus paludicola) die op 25
en 26 augustus aanwezig was bij het Dodenmeer op het Groot Schietveld.
In juni was er nog een zangpost van Braamsluiper (Sylvia curruca) in
Kalmthout Centrum. In onze regio is dit toch een schaarse soort, die echter
geregeld (op doortrek) wordt gevangen in Essen-De Nol.
In juni was er een zangpost van Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapillus) op
het Groot Schietveld. Deze soort is gedurende de lente en zomer toch ook
vrij zeldzaam in de regio.
Nog een leuke waarneming op het Groot Schietveld was deze van een
juveniele Grauwe Klauwier (Lanius collurio) die hier op 23 augustus
pleisterde.
Af en toe pleisterend en er vlogen enkele Kruisbekken (Loxia curvirostra)
over de regio: o.a. in de Horendonkse Bossen. Op 2 juli vlogen zelfs 28 exn.
over het Groot Schietveld.

Tot zover dit overzicht. En volledig overzicht van de waarnemingen vind je
op www.noorderkempen.be
Waarnemers:, Armand Broos , Jos Cox, Wim De Bock, Jef De Ridder,
Steven De Saeger, Koen Dierckx, Huub Don, Joris Elst, Bert Goyens, Jos
Jacobs, Louis Jacobs, Herman Jacobs, Jean Jordaens, Ignace Ledegen,
Jos Keuppens, Karel Molenberghs, René Nelen, Bruno Nef, Herman
Nuytemans, Joris Pinseel, ,Walter Sluis, Toon Spanhove, Paul Snels, Dirk
Swaenen, 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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De knotwilg als ecosysteem
Flora
Een knotwilg is een ecosysteem
op zichzelf. Hoe ouder de knot,
hoe rijker het planten- en
dierenleven wordt dat zich op
hem ‘nestelt’. Een onderzoek uit
1994 leverde 109 soorten hogere
planten en varens op, waarnaast
nog 26 soorten mossen, 34
soorten korstmossen en 32
soorten paddenstoelen. Boven op
knotwilgen blijft water staan,
waardoor het hout gaat rotten en
de boom hol wordt. Vogels
zorgen met hun uitwerpselen
voor
‘bekalking’,
wat
het
vermolmen nog versnelt. Allerlei
planten
vinden
in
deze
voedselrijke, humeuze omgeving een geschikt kiemingsmilieu. Dikwijls
wortelen de takken van de knotwilg zelf in het vermolmde hout!
Korstmossen en mossen die graag, maar niet uitsluitend, op knotwilgen
groeien zijn enerzijds boerenkoolmos, spijkerbedschildmos en
vliegenstrontjesmos en anderzijds fluweelmos, fijn laddermos, grijze
haarmuts en smaragdmos. Hetzelfde geldt voor de paddestoelen
fluweelpootje, honingzwam, anijskurkzwam en tijgertaaiplaat (beide
laatste zijn stamparasieten). Ook van de hogere planten groeien op
knotwilgen geen specifieke epifyten. Het gaat om planten die normaliter op
de grond groeien en daar algemeen voorkomen. Een eerste categorie wordt
uitgemaakt door stikstofminnende planten als ruw beemdgras, straatgras,
gewone hennepnetel, hondsdraf, vogelmuur, fluitekruid, stinkende
gouwe, smeerwortel, grote brandnetel en dagkoekoeksbloem. Zelfs een
typische weidebloem als de pinksterbloem wil nog wel eens een knotwilg
opzoeken. Een tweede categorie vormen besdragende planten als
bitterzoet, gewone vlier, lijsterbes, besanjelier, meidoorn, hondsroos
en kruisbes. Het optreden van besdragende planten houdt uiteraard
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verband met het gebruik dat vogels van knotwilgen maken, als uitkijkpost en
broedplaats. In de strontjes die zij laten vallen zitten onverteerde
plantenpitten die meteen een goed kiembed treffen. Tenslotte weten ook
planten van bossen en kapvlaktes knotwilgen te bereiken, zoals eikvaren,
wilgenroosje en zelfs de berk.
Fauna
(Knot)wilgen hebben grote betekenis voor de honingbij. Ze bloeien
wanneer andere drachtplanten dat nog nauwelijks doen. De mannelijke
bloemen leveren veel stuifmeel en een beetje nectar, de vrouwelijke veel
nectar. Waar wilgensoorten door elkaar staan, sluit de bloeitijd mooi op
elkaar aan. Als door weersomstandigheden de bloeitijd van de ene soort
mislukt, kunnen de andere dit nog goedmaken. Bestuiving geschiedt in
hoofdzaak door vliegen en hommels als aardhommel, steenhommel en
weidehommel. De slakken kennen als specialist de knotwilgslak. Deze
graast op ‘weiden’ van mossen met daartussen fijne algen, van enkel zéér
oude knotwilgen en dan nog enkel in het rivierengebied.
Het aantal soorten kevers dat je op (knot)wilgen aantreft is indrukwekkend.
Een van de mooiste, grootste en opvallendst gekleurde - per individu
verschillend, van metaal- tot brons en zelfs goudkleurig - insecten van
Nederland en zelfs heel West Europa is de muskusboktor, die tot 3,5 cm
lang kan worden. (In Nederland is enkel de lederbok groter, met 4 cm.) De
volwassen kever of ‘imago’ zie je alleen in juni, juli en augustus. De larve
leeft van levend en dood wilgenhout, bijna nooit dat van een andere boom.
Terecht dat deze ‘bok’ dan ook wel eens als wilgenboktor wordt
aangeduid. De larve verpopt zich pas na twee tot drie jaar. Als er teveel
larven in een wilg zitten, kan deze daaraan bezwijken. De imago leeft enkel
van stuifmeel en wondsap van bomen, alweer bij voorkeur de wilg. Hij vliegt
onhandig en traag en meer op goed geluk dan gericht op een boom of
bloem af. Door de algehele verdroging worden de wilgen kennelijk van
mindere kwaliteit, want je ziet de muskusboktor lang niet meer zoveel als
vroeger en op veel plaatsen is hij zelfs zeldzaam geworden. Wanneer hij in
aantal op wilgen zit, verraadt deze boktor zich door een eigenaardige geur,
die volgens de een aan muskus doet denken en volgens de ander aan
rozenolie, vandaar zijn derde naam rozenboktor. Vooral als men de kever
beetpakt wordt de geur duidelijk merkbaar. In Frankrijk placht men vroeger
ter parfumering van de snuif een muskusboktor in zijn snuifdoos te stoppen.
Aan wilgen en in mindere mate populieren is ook de weverbok gebonden.
Het chitineskelet van dit insect is zeer hard. Dit nachtdier treft men vooral
aan tussen wilgenwortels. De twee-oogwilgenbok vind je van juni tot
augustus in wilgenhakhout, waar hij geen grote schade berokkent. De
kleine wilgenbok leeft als larve in wilgentenen. De wilgenprachtkever
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vliegt als de rest van zijn familie (20 soorten in Nederland, 15.000
wereldwijd) graag rond in de felle zon en strijkt dan veel neer op bloemen.
Er zijn heel wat vogels die graag of zelfs bij voorkeur in een knotwilg
broeden, geen wonder met al die holtes: koolmees, matkopmees,
torenvalk, bosuil, ransuil, kerkuil, steenuil, kauw, spreeuw, gekraagde
roodstaart, ringmus, grauwe vliegenvanger, boomkruiper, grote bonte
specht, holenduif en wilde eend. (‘Hoe bereiken de pas uitgekomen
eendenkuikens de begane grond? Al stuiterend?) De kwak is een
reigerachtig die specifiek aan wilgen(vloed)bossen gebonden lijkt. Er zijn
naast vogels ook zoogdieren die graag in knotwilgen ‘nestelen’. Baard-,
dwerg- en grootoorvleermuis gebruiken ze als winterverblijf en
kraamplaats. Dankzij het ‘grottenstelsel’ binnen een knotwilg, van de
buitenkant vaak niet goed zichtbaar, kunnen er ook veldmuizen huizen en
de marterachtigen- van klein naar groot - wezel, hermelijn, bunzing en
steenmarter.
Thijs Caspers
Met dank overgenomen uit Brabants Landschap, Herfst - nr. 160

Steenuil (Noctua athena)
Klein uiltje (23 tot 27 cm).
Broedt in open terreinen (velden, weilanden) met
boomgroepen, knotbomen, hagen en houtkanten.
Voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten,
regenwormen, kleine amfibieën, muizen en
vogeltjes.
Klein, met grote, brede, ronde kop. Lange poten en
korte staart. Drukt zich bij onraad en wipt bij
opwinding op en neer.
Bovenzijde bruin met witte spikkels. Onderzijde
witachtig, dicht met bruin gestreept. Witte schuine
wenkbrauwen geven een ‘strenge’ blik.
Iris is geel.
Meest gehoorde roep een scherp, klagend ‘KIEew’, dalend, vaak driftig herhaald.
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Verslag Tuinvlindertelweekend 2009
Tuinvlindertelweekend opnieuw succesvol !!
Reeds voor de derde keer werden tijdens het eerste weekend van augustus de
vlinders in de tuin geteld. Dat gebeurde dit jaar voor de eerste keer ook in Nederland
waardoor het actieterrein van de Tuinvlindertelling grondig uitbreidde. Met de
Vlinderstichting hebben Natuurpunt en Natagora er alvast een heel ervaren vlinderpartner bij.

De eerste resultaten
Al die tellers brachten een massa cijfers bij elkaar. Deze moeten nog
grondig worden bestudeerd, maar de eerste resultaten tonen duidelijk dat
2009 in alle opzichten een beter ‘vlinderjaar’ was dan 2008. Dat was
natuurliefhebbers vast al opgevallen, maar de cijfers van het
vlindertelweekend tonen dit ook ontegensprekelijk aan. In een gemiddelde
tuin werden 25 vlinders van 6 soorten geteld, tegenover 7 vlinders van 4
soorten in 2008. Van bijna alle soorten lagen de aantallen hoger dan de
voorbije 2 jaren.
Van onze ‘eigen soorten’ is vooral de toename van de Kleine vos goed
nieuws. Die was de laatste jaren op de meeste plaatsen zo goed als
verdwenen, maar is blijkbaar bezig aan een voorzichtig herstel. Vooral in
Nederland doet de soort het wat beter. Ook Dagpauwoog en Gehakkelde
aurelia zitten na 2 slechte jaren opnieuw in stijgende lijn.
Maar er zijn grote regionale verschillen. Zo hinkt de Dagpauwoog achterop
in de provincie Antwerpen. West-Vlaanderen telt voor zowel Atalanta,
Dagpauwoog als Distelvlinder gemiddeld het hoogste aantal vlinders per
tuin. Citroenvlinders worden in de Antwerpse en Limburgse Kempen dan
weer meer gezien dan elders. Opvallend is dat het Oranje zandoogje in de
provincies Oost- en West-Vlaanderen dit jaar in de top-3 van meest getelde
vlinders staat.
Naast de meer algemene soorten werden er ook Keizersmantel,
Argusvlinder, Bruin blauwtje, Glasvleugelpijlstaart, Kleine parelmoervlinder
en Kleine ijsvogelvlinder gemeld. Leuke soorten om in je tuin te mogen
ontmoeten!
In Vlaams-Brabant zagen verschillende mensen de Spaanse vlag, een
prachtige nachtvlinder die aan een stevige opmars bezig is.
Hoop maar geen gejuich
Het goede jaar voor onze dagvlinders is hoopvol, want het betekent dat
onze vlinderpopulaties zich kunnen herstellen bij verbeteringen in klimaat en
omgeving.
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Waarschijnlijk liggen de strenge winter en het warme voorjaar aan de basis
van deze goede cijfers. Kwakkelwinters zoals we de voorbije jaren hadden,
zijn immers niet gunstig voor het vlinderbestand omdat ze de overwintering
bemoeilijken. Helaas zijn de klimaatvoorspellingen niet zo hoopvol. Zachte
winters zullen in ons ‘nieuwe klimaat’ eerder regel dan uitzondering worden
en extreme weersituaties zullen toenemen.
Het verdict is dus zeker niet zomaar positief. Veel van onze vlindersoorten
zijn nog steeds uitgestorven en de aantallen van de meeste soorten liggen
zonder twijfel nog altijd veel lager dan vroeger, al ontbreken hiervoor de
cijfers. Maar een vergelijking met graslanden in het buitenland spreekt
boekdelen. Ons landschap is nog verre van ideaal ingericht voor dagvlinders
en andere ongewervelden. Zowel overheden, natuurverenigingen als
landbouworganisaties hebben nog belangrijke inspanningen te verrichten
om het verlies aan biodiversiteit te stoppen.
Maar ook ieder van ons kan zijn bijdrage leveren aan het verbeteren van de
milieukwaliteit in zijn omgeving. Uit de cijfers van de vlindertelling blijkt
duidelijk dat ‘vlindervriendelijke’ maatregelen in de tuin écht werken. Zowel
het aantal vlinders als het aantal soorten neemt hierdoor toe. En hoe meer
maatregelen hoe beter, variatie is het sleutelwoord.
Een uitgebreider verslag met de resultaten van het telweekend en van de
maandelijkse tellingen volgt later dit jaar.
Top 10 vlinders Essen

1.

Soort
Klein koolwitje

2.

Distelvlinder

3.

% tuinen
aanwezig
85%

aantal vlinders
32

gemiddeld
1.9 ex.

80%

171

10.7 ex.

Groot koolwitje

60%

26

2.2 ex.

4.

Boomblauwtje

60%

18

1.5 ex.

5.

Dagpauwoog

50%

16

1.6 ex.

6.

Gamma-uil

45%

48

5.3 ex.

7.

Bont zandoogje

45%

27

3.0 ex.

8.

Oranje zandoogje

45%

23

2.6 ex.

9.

Gehakkelde aurelia

45%

20

2.2 ex.

45%

12

1.3 ex.

10. Bruin zandoogje
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Top 10 vlinders Kalmthout
% tuinen
aanwezig

aantal vlinders

Gemiddeld

83%

143

14.3 ex.

1.

Soort
Distelvlinder

2.

Atalanta

83%

29

2.9 ex.

3.

Groot koolwitje

75%

25

2.8 ex.

4.

Klein koolwitje

67%

24

3.0 ex.

5.

Oranje zandoogje

58%

16

2.3 ex.

6.

Gamma-uil

58%

16

2.3 ex.

7.

Gehakkelde aurelia

58%

14

2.0 ex.

8.

Bruin zandoogje

58%

12

1.7 ex.

9.

Bont zandoogje

50%

12

2.0 ex.

50%

8

1.3 ex.

10. Citroenvlinder

Wouter Vanreusel - Natuurpunt Studie
Tekst verkort en samengevat door Igor Vandamme
Volledige tekst en grafieken zijn te vinden op www.vlindermee.be
Dagpauwoog (Inachis io)
Onmiskenbare dagvlinder. Geen
enkele andere dagvlinder heeft 4
opvallende oogvlekken op de
bovenkant van de vleugels. Deze
vlinder wordt vaak in tuinen
gezien; het ene jaar al frequenter
dan het andere. Vliegt In 2
generaties.
De rupsen (zwart met veel kleine
witte
puntjes)
leven
op
Brandnetel.
Jonge rupsen leven in groepjes
bij elkaar.
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Stuntzwaluw vliegt door opening van 5 cm
Een fotograaf in het Schotse Dundee is in geslaagd een indrukwekkende
stunt van een Boerenzwaluw vast te leggen. Op de foto's is te zien hoe de
vogel aan volle snelheid door een opening van 5 centimeter binnenvliegt in
een schuur. Binnen in de schuur wachten de hongerige jongen van de vogel
op eten. 'Het koppel zwaluwen verlaat de schuur steeds via een gat in het
dak, maar ze vliegen binnen door de zeer smalle opening', vertelde
fotograaf Keith Ringland. 'Misschien hebben ze dat zo afgesproken om te
vermijden dat ze aan volle snelheid tegen elkaar botsen.'
Zwaluwen staan bekend om hun snel en acrobatisch vliegwerk terwijl ze op
insecten jagen. De vogels kunnen snelheden van 50 tot 65 kilometer per uur
bereiken.

Met
dank
overgenomen
Nieuwsblad (29/07/2009)
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Er zwemmen weer vissen in de Kleine Aa !
In mei 2009 heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek gepeild naar
het visbestand in de Kleine Aa met als resultaat dat er weer verschillende
soorten vissen leven in de Kleine Aa.
Dit is een bescheiden vooruitgang ten opzichte van 2004, toen werden er
enkele Tiendoornige stekelbaarsjes aangetroffen en zeker ten opzichte van
1996, toen was de Kleine Aa ‘vis’loos.
Zelf diende ik als kind in de jaren ’80 genoegen te nemen met een paar
dikkopjes zwemmend in een beek die van tijd tot tijd meer leek op een open
riool dan op een fris laaglandbeekje.
Maar nu dus vijf soorten: de Tiendoornige stekelbaars, het Bermpje, de
Blauwbandgrondel, Riviergrondel en de Giebel. Als we naar de aantallen
kijken dan is enkel de Riviergrondel met honderden exemplaren/100 m rijk
vertegenwoordigd. Bij de overige soorten spreken we maar van enkele
exemplaren. Daarnaast zijn twee van de vijf soorten exoten, met name de
Blauwbandgrondel en de Giebel.
Alle bovengenoemde soorten zijn niet erg gevoelig voor vervuiling. Het
onderzoek werd in Essen ter hoogte van Schanker en te Kalmthout ter
hoogte van Zwanenberg uitgevoerd. Voor het waarnemen van deze vissen
maakt het Instituut voor Natuur en Bosondoek gebruik van elektrische
afvissing.
Elektrovisserij
Elektrovisserij is een methode om vissen te vangen door middel van een
elektrische stroom. Aan de achterzijde van de boot hangt een negatieve
elektrische pool (gaas, plaat of kabel) in het water. Een stroomgeleidend
schepnet vormt de positieve pool. Wanneer het net in het water wordt
gestoken, ontstaat er een elektrisch "veld" in het water rond de boot. Onder
invloed van de elektrische stroom zwemmen vissen naar de positieve pool
(het schepnet) toe, raken daar verdoofd en worden opgeschept. De
verdoving is snel uitgewerkt. Bij kleinere beken wordt niet vanuit een boot
maar van af de kant gewerkt.
Vergelijking met andere lokaties langs de Kleine Aa
Stroomopwaarts, op het grondgebied van de gemeente Kalmthout, werd
door het INB een gelijkaardig onderzoek uitgevoerd. Daar werden twee
vissoorten aangetroffen, te weten de Tiendoornige stekelbaars en de
Blauwbandgrondel. Waarschijnlijk belemmeren stuwen de vismigratie
stroomopwaarts.
Stroomafwaarts op grondgebied van de gemeente Roosendaal heeft het
Waterschap de Brabantse Delta in 2008 een inventarisatie uitgevoerd. Op
verschillende plaatsen werden bemonsteringen uitgevoerd met verrassende
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resultaten. Net over de grens werden twee soorten aangetroffen: de
Tiendoornige stekelbaars en de Riviergrondel. Ter hoogte van Nispen stijgt
dat naar 5 soorten om verder stroomafwaarts te stijgen naar 9 soorten (o.a.
Blankvoorn, Giebel, Paling, Rietvoorn, Snoek).
In haar beleidsvisie op vissen geeft het Waterschap Brabantse Delta
volgende doelsoorten op voor de Molenbeek (Kleine Aa): Rivierprik, Paling,
Driedoornige.stekelbaars, Winde, Alver, Beekprik, Bermpje, Riviergrondel,
Rivierdonderpad, Kopvoorn, Blankvoorn, Baars, Kolblei, Snoek en de Grote
modderkruiper.
De gegevens van het Waterschap en het INB werden samengebracht in
tabel 1. Hieruit blijkt dat de Riviergrondel op de meeste plekken is
waargenomen en de Giebel alleen te Essen.
Vergelijking met andere beken
De Weerijs te Wuustwezel is erg geliefd bij vissen. Daar werden door het
Instituut voor Natuur en Bos in 2004 zelfs 11 soorten aangetroffen, in 2009
waren dat er maar 6. Op Nederlands grondgebied heeft het Waterschap
Brabantse Delta in het stroomgebied van de Weerijs en Mark bij recent
onderzoek maar liefst 18 soorten aangetroffen (waaronder Kopvoorn en
Snoek). Het Merkske, te Baarle Nassau, dat de grens vormt met België en
Nederland, is een beekje dat sterk lijkt op de Kleine Aa van voor de
ruilverkaveling. In dit beekje werden alleen al 14 verschillende soorten vis
aangetroffen.
Hierbij moeten we wel opmerken dat het Waterschap Brabantse Delta al
heel wat vistrappen in het stroomgebied van de Mark en Weerijs heeft
aangebracht. Ook op de Weerijs in Wuustwezel is dat het geval.
Constateringen
Op basis van deze gegevens moeten we voorzichtig zijn met conclusies,
vandaar dat ik constatering gebruikt. We mogen in ieder geval zeggen dat
het water in de Kleine Aa terug geschikt is voor een beperkt aantal soort
vissen, in ieder geval die soorten die niet erg gevoelig zijn voor vervuiling.
Vergelijking tussen 2004 en 2009 geeft voor Essen ter hoogte van het
Schanker een kleine vooruitgang weer, maar het blijft marginaal. Opvallend
is dat net over de grens in Nederland in 2008 er maar twee soorten werden
aangetroffen. Wijst dit erop dat het visbestand nog erg kwetsbaar is of
zorgen de werken ter hoogte van Roosendaal voor een positief effect op het
visbestand waardoor er op 1 jaar tijd vissen verder stroomopwaarts kunnen
zwemmen? Zeker is dat de vele stuwen een grote belemmering zijn voor de
vissen om verder stroomopwaarts te migreren.
Ook de waterkwaliteit van de beek speelt een rol. Het waterschap Brabantse
Delta merkt in haar nota over de Waterberging en ecologische
verbindingszone Molenbeek (=Kleine Aa) op dat mede door lozingen en
overstorten uit België de waterkwaliteit ontoereikend is. Op de website van
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de VMM staat de Kleine Aa al jaren als matig verontreinigde beek
aangeduid.
Op dit moment bouwt Aquafin een nieuw RWZI ter hoogte van het Schanker
en de komende jaren zal het Essense en Kalmthoutse rioleringsnetwerk
aangepast moeten worden aan de Europese kaderrichtlijn Water. Ook heeft
de provincie Antwerpen in het kader van een Interregproject voor de Kleine
Aa een deelproject opgestart met volgende doelstellingen: het vergroten
van de veerkracht van het watersysteem en het herstel van de
beekstructuur. Er is dus nog heel veel werk aan de winkel.
Met in het achterhoofd de resultaten die gehaald worden in het
stroomgebied van de Weerijs/Mark waar maar liefst 18 vissoorten zijn
aangetroffen of in het Merkske met 14 soorten, geeft aan dat het potentieel
groot is.
Maar voor we echt kunnen juichen zal er nog heel veel water door de Kleine
Aa moeten stromen.

Limnofiel

Rheofiel
Exoot
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De vissen waargenomen in de Kleine Aa
Riviergrondel (Gobio gobio)
De riviergrondel is een visje dat tot 20 cm lang wordt. Met zijn twee
tastdraden aan zijn bek schuimt hij de bodem af. Hij komt algemeen voor in
kleine scholen.
Tiendoornige Stekelbaars (Pungitius pungitius)
De Tiendoornige Stekelbaars is het kleinste zoetwatervisje dat vooral in
ondiep rustig water met waterplanten voorkomt.
Bermpje (Barbateula barbatula)
Het Bermpje wordt tot 15 cm lang en heeft een zestal tasters aan zijn bek.
Komt voor in ondiep water
Blauwbandgrondel (Pseudorasbora parva)
De Blauwbandgrondel is een exoot afkomstig uit Azie en wordt maximaal 11
cm. Omdat hij zich snel kan voortplanten wordt hij aanzien als een
pestsoort.
Giebel (Carassius gibelio)
De Giebel is ook een exoot afkomstig uit Azie, wordt ook wel eens de witte
of wilde goudvis genoemd. Het is de laatste soort die zich kan handhaven in
vervuild water.
Geraadpleegde websites :
www.Brabantsedelta.nl
o.a. Beleidsvisie op vissen
www.waterzondergrenzen.org/projecten/
http://visapp.milieuinfo.be/pages/welcome.do
http://www.vmm.be/
Philip Peeters
N.v.d.r.
Begin juli werden t.h.v. het huidige waterzuiveringsstation 2 Karpers (Cyprinus
carpio) opgemerkt van om en bij de 40 cm. Deze dieren zwommen even
stroomafwaarts van de plaats waar er werd afgevist.
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Zie Zo Zoogdier: telweekend
Tijdens het weekend van 17 & 18 oktober
2009 organiseert de Zoogdierenwerkgroep
van
Natuurpunt
het
1ste
Vlaamse
zoogdierentelweekend.
Zoogdieren zijn moeilijker waar te nemen dan vogels of vlinders, en
daardoor is hun verspreiding vaak onvoldoende gekend. Daarom willen we
onze zoogdieren tijdens dit telweekend extra in de kijker zetten. Als we hen
willen beschermen en onze biodiversiteit in stand houden, moeten we
namelijk eerst weten waar ze nog voorkomen en waardoor ze bedreigd
worden. Zoogdieren vormen een belangrijk onderdeel van ons ecosysteem
en daar moeten we zorg voor dragen!
Zoogdieren zitten overal, maar zijn niet altijd eenvoudig waar te nemen. Een
uitzondering hierop vormen de zoogdieren die overdag actief zijn, zoals de
welbekende rode eekhoorn. Andere zoogdiersoorten verraden hun
aanwezigheid door hun sporen (denk maar aan een molshoop, een
egelkeutel of een aangeknaagde hazelnoot). Ook via vondsten van
verkeersslachtoffers of via prooien die poeslief achterlaat aan de achterdeur
komen we te weten welke zoogdieren er zitten. We willen graag weten waar
jij zoogdieren of hun sporen gezien hebt.
Hier een woordje van de peter van het zoogdierentelweekend, Dirk
Draulans: "Vogels en vlinders tellen, dat lijkt voor de hand te liggen. Maar
zoogdieren? De meeste zoogdieren die ik zie, liggen dood langs de weg, als
verkeersslachtoffer. Enkele jaren geleden had ik dagelijks muizen op mijn
ontbijttafel, maar na een lange reis vond ik vier kadavertjes in huis. Het
kwam nooit meer goed tussen de muizen en mij. Vele mensen zullen wel
een konijn, en met wat geluk zelfs een eekhoorn of een egel, thuis kunnen
spotten, maar meer? Toch is er meer. Sporenonderzoek kan een goede
indicatie geven, al is dat natuurlijk een andere vorm van waarneming dan
naar vlinders of vogels speuren. Maar net omdat zoogdieren zoveel
discreter zijn, is het interessant om ook deze groep in de aandacht te
brengen. Ik zal alvast mijn best doen om bij me thuis verder te geraken dan
de kat van de buren en het occasionele konijn.
Ik ben benieuwd wat dat zal opleveren. "
Natuurpunt.Studie-flits van 10 september 2009

De Korhaan nr. 4 / oktober 2009

Pagina 34

Dam tegen exoten
MEISE - Krijgen we ongewenste uitheemse dieren en planten die welig bij ons tieren
nog weg? Neen, daar maken de beleidsmensen zich geen illusies over. 'We moeten
vooral beletten dat er nog meer binnendringen'.
Vrijdag 22 mei was het de internationale dag van de biodiversiteit. Behalve de
klimaatverandering, de vervuiling en de ontbossing baart ook de opmars van
uitheemse soorten die schade aanrichten (de zogenaamde 'invasieve exoten' of
'aliens'), zorgen.

2 tot 3 procent van onze 2.500 uitheemse soorten wordt als schadelijk
gezien voor het milieu, de economie of de volksgezondheid. Zij planten zich
massaal voort en verstoren het natuurlijke evenwicht. Omdat ze hier geen
natuurlijke vijanden vinden of ziektekiemen dragen waar ze zelf geen last
van hebben maar waar de inheemse soorten onder bezwijken.
39 soorten staan op een zwarte lijst. De meeste zijn recente inwijkelingen:
de helft werd pas na de Tweede Wereldoorlog opgemerkt. Wereldwijd
transport doet soorten vandaag vlotter van de ene kant van de aardbol naar
de andere verhuizen. Kersverse ongenode gasten zijn de Amerikaanse
ribkwal
(2008)
en
de
Aziatische
boktor
(2008,
2009).
Een bekend voorbeeld van een wijdverspreide exoot is de Halsbandparkiet.
Een groep werd losgelaten uit een Brusselse volière in 1974 en gedijt
sindsdien erg goed in de parkbossen rond de hoofdstad. De krijsende
holenbroeder pikt de nestgelegenheid van autochtone vogels in. Andere
voorbeelden zijn de Nijlgans of de Canadese gans, ontsnapte siervogels die
onze plassen domineren.
Sommige soorten worden actief bestreden. Maar uitroeiing is omstreden.
Om te beginnen rijst de vraag of er een maatschappelijk draagvlak voor
bestaat. 'Mensen voederen graag brood aan de ganzen. Als we ingrijpen,
worden ze boos', zegt Machteld Gryseels van het Brussel milieu-instituut
BIM. In de Plantentuin van Meise kampten ze met een ganzenplaag. 'We
hebben de Canadese gans aangepakt. In de ruiperiode werden de vogels in
een fuik gedreven, en een veearts bracht ze zo diervriendelijk mogelijk om.
Maar we kregen verontwaardigde reacties van de bezoekers,' zegt Jan
Rammeloo van de Plantentuin. 'Ook de Vogelbescherming en Gaia waren
ontstemd.'
In Italië trokken burgers naar de rechtbank toen de overheid de Grijze
eekhoorn wilde verdelgen. Gevolg: het gevreesde beestje is nu op weg naar
Noord-Europa. Informatie verstrekken en sensibilisering zijn van groot
belang, benadrukken alle instanties.
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Uitroeien is ook duur. Het Waals gewest verwijdert langs de Ourthe over
150 kilometer de Reuzenbalsemien en de Reuzenberenklauw. Dat kost
respectievelijk 709 en 256 euro per km. En het moet herhaald worden om
effectief te zijn. 'Uitroeiing is voor vele soorten een illusie', zegt Jan
Verheeke, adviseur van de Vlaamse minister van Natuur, Hilde Crevits. 'Je
kunt hooguit indijken en daarbij moet je keuzes maken. Vlaanderen heeft
vier prioriteiten: de Muskusrat, de Amerikaanse vogelkers, de Amerikaanse
eik en de Canadese gans. De Muskusrat hebben we aardig uitgedund. Op
de gans mag meer gejaagd worden. Maar als we mooie Amerikaanse eiken
in
natuurreservaten
rooien,
stuit
dat
ook
op
protest.'
Daarom gaat de overheid voor het buiten houden van nieuwe exoten. Zowel
op federaal als op gewestelijk vlak zijn er wetgevende initiatieven genomen.
De federale minister van Leefmilieu, Paul Magnette (PS), heeft de invoer en
het bezit van twintig soorten verboden. Daaronder de Heilige ibis, de Thaise
eekhoorn, de Beverrat, de Stierkikker en de Waterteunisbloem. Ook het
Brussels Gewest werkt aan een verbod op invoer en handel van de soorten
op de zwarte lijst.
De Vlaamse regering keurde op 15 mei het soortenbesluit goed, een bundel
maatregelen voor natuurbescherming, met daarin ook de strijd tegen
exoten. Er zitten ook 'positieve' dingen in. Zo worden acht bedreigde
inheemse vlindersoorten beschermd, waaronder het Boswitje, de
Keizersmantel en het Klaverblauwtje.
Met dank overgenomen uit De Standaard van woensdag 20 mei 2009
Tom Ysebaert
Tekst aangebracht door Igor Vandamme

Vleermuis zoekt zolder
BRUSSEL - De Vlaamse overheid zal honderd kerkzolders inrichten, zodat ze een
goede verblijfplaats worden voor vleermuizen.
Vleermuizen hebben het moeilijk in België. Slechts vier van de twintig soorten staan
niet op de lijst van bedreigde soorten.

Vleermuizen vinden steeds minder verblijfplaatsen en jachtgebieden. Een
knelpunt is de zomerverblijfplaats. Daar brengen ze hun kroost (slechts één
jong per jaar) groot. Zomerverblijven kunnen holtes in bomen zijn,
spouwmuren, maar ook grote zolders. Kerkzolders zijn ideaal, maar daar
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vinden de dieren vaak geen toegang, omdat ze hermetisch afgesloten
worden voor duiven.
Het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid zet daarom
een campagne op het getouw. Het zoekt honderd kerken die het
vleermuisvriendelijk zal inrichten. Kandidaten mogen zich melden, de dienst
gaat ook zelf op zoek naar locaties. Samen met Natuurpunt brengt het
agentschap ook een brochure uit met tips om (kerk)zolders beter in te
richten. De brochure wordt verspreid bij kerkfabrieken, aannemers,
architecten en gemeentebesturen.
Ninove geeft het goede voorbeeld. Daar werden vorig jaar drie kerken
(Pollare, Eichem, Okegem) in de Dendervallei aangepakt. De galmgaten en
de dakkapellen werden afgedicht tegen de duiven, terwijl vlieggaten van zes
centimeter de zolder toegankelijk hielden voor de vleermuizen. Het is nog te
vroeg om te besluiten of dit nu kolonies vleermuizen aantrekt. 'Maar de
eerste sporen zijn aangetroffen', zegt de vleermuizenspecialist van het
agentschap. En de buren? Die zijn blij dat ze van die hinderlijke duiven af
zijn. Binnenkort wordt het project uitgebreid naar nog vier kerken. Ninove
mag een bordje 'vleermuisvriendelijk' uithangen.
In Hingene (Bornem) huisde de grootste kolonie van ingekorven
vleermuizen. 'De kerk werd met respect voor hen gerenoveerd en ze
keerden terug', meldt De Maeseneer.
Vleermuizen torsen een reputatie van 'bloedzuigende griezels'. Onterechte
vooroordelen, want ze zijn ongevaarlijk en heel nuttig. Eén exemplaar
peuzelt per nacht enkele duizenden muggen en motten op. Ze knagen niet
aan het hout of de isolatie, brengen geen nestmateriaal aan en hun
uitwerpselen zijn droog en veroorzaken weinig geurhinder.
De acties om het voortbestaan van de beschermde vleermuizen te redden,
passen in het project 'BatAction', waar ook de natuurbeweging aan
meewerkt. Bataction mikt in de eerste plaats op drie kwetsbare soorten: de
meervleermuis, de Bechsteins vleermuis en de ingekorven vleermuis.
Andere soorten profiteren mee.
Behalve kerken zijn ook onze oude forten en mergelgroeven geliefde
verblijfplaatsen. Heel wat vleermuizen uit omliggende landen overwinteren
daar graag.
Met dank overgenomen uit De Standaard van 19 mei 2009
Tekst aangebracht door Igor Vandamme
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Klein geel weeskind:
nieuwe nachtvlinder voor België in Merelbeke!
In de nacht van 2 op 3 juli ving Hugo Van Doorslaer een Klein geel
weeskind (Catocala nymphagoga) in zijn tuin in Merelbeke. Deze
nachtvlinder werd nog nooit eerder in ons land waargenomen. De
ontdekking van een nieuwe, grotere nachtvlindersoort in ons land is
behoorlijk spectaculair. Zo’n toevoeging aan de Belgische vlinderlijst gebeurt
immers niet jaarlijks. Met het Klein geel weeskind telt België momenteel
2476 verschillende vlindersoorten.
Het Klein geel weeskind is op het eerste zicht een onopvallende bruingrijze
nachtvlinder. De soort dankt het ‘geel’ in haar naam aan de fel gekleurde
achtervleugels. Deze nachtvlinder behoort tot de familie van de
weeskinderen, een familie van grijze of bruine motten met mooi gekleurde
ondervleugels. Waar de naam ‘weeskind’ haar oorsprong vindt, is minder
duidelijk. Vermoedelijk verwijst dit naar de eenvormige, grijsbruine kleding
die weeshuiskinderen vroeger droegen.
De soort hoort thuis in Zuid-Europa. Zijn leefgebied strekt zich uit van
Bulgarije tot Zuid-Frankrijk. Het exemplaar dat in Merelbeke werd gevangen,
had er dus een lange reis opzitten. Het indivdu vertoonde beschadigde
vleugels, mogelijk sporen van de verre trektocht. Dat deze zuidelijke gast
richting West-Europa zwerft, gebeurt zelden. In Groot-Brittannië werden de
laatste dertig jaar drie exemplaren van het Klein geel weeskind gemeld.
Voor de rest werd de soort nog niet eerder in West-Europa waargenomen.
De laatste jaren vestigen zich steeds meer zuidelijke insectensoorten in
onze regio. Door de hogere zomertemperaturen en zachtere winters kunnen
sommige mediterrane soorten hier voor het eerst overleven. Of het Klein
geel weeskind zich in België zal kunnen handhaven, is maar zeer de vraag.
De rupsen van deze nachtvlinder voeden zich vooral met bladeren van
wintergroene eiken, zoals de steeneik, een boomsoort die in België van
nature niet voorkomt.
Nachtvlinders (of motten) behoren tot de vlinders. Maar nachtvlinders
vormen de vergeten meerderheid: van de 2476 Belgische vlindersoorten zijn
er slechts een honderdtal dagvlinders. De kennis over nachtvlinders is
vooralsnog heel beperkt. Aan welke biotopen zijn bepaalde soorten
gebonden? Met welke plantensoorten voeden de rupsen zich? En vooral:
hoe gaat het nu eigenlijk met onze nachtvlinders? Komen er soorten bij of
verdwijnen er juist soorten? Veel vragen waarop we nauwelijks een
antwoord kunnen geven. Een atlas van de nachtvlinders van Vlaanderen of
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België en een Rode Lijst over hoe het met elke soort is gesteld, zijn
dringend nodig. Enkel op basis van een degelijke wetenschappelijke kennis,
kunnen immers juiste beschermingsmaatregelen worden genomen voor
bedreigde soorten.
Natuurpunt stimuleert sterk het onderzoek naar nachtvlinders. De voorbije
jaren werden heel wat cursussen ingericht om mensen vertrouwd te maken
met deze boeiende soortengroep. Ook Hugo Van Doorslaer heeft zo’n
cursus doorlopen. Deelnemers worden aangemoedigd zelf te starten met
onderzoek en worden hierin begeleid en ondersteund door medewerkers
van Natuurpunt. Op korte tijd kon zo een uitgebreid netwerk aan amateurnachtvlinderonderzoekers worden uitgebouwd. Dit netwerk leverde veel
nieuwe informatie op. Een overzicht van de inmiddels meer dan 130.000
nachtvlinderwaarnemingen vind je op www.waarnemingen.be, het online
invoerportaal dat Natuurpunt ruim een jaar geleden lanceerde.
Leer op www.natuurpunt.be/nachtvlinders meer over nachtvlinders.
Link naar de eerste waarneming van Klein geel weeskind in België.
Contact: Wim Veraghtert: 0496-97 87 79

Nieuwe dagvlinder vestigt zich in Vlaanderen
In Vlaanderen kregen we tot voor kort het Kaasjeskruiddikkopje
(Carcharodus alcaea) enkel als dwaalgast te zien. De voorbije zomer werd
de zeldzame dagvlinder echter op verschillende locaties in het zuidoosten
van Vlaams-Brabant ontdekt. Recent stelden medewerkers van Natuurpunt
ook het afzetten van eitjes vast. Dat wijst er op dat de soort zich nu ook in
Vlaanderen voortplant! De verschijning van dit dagvlindertje is het gevolg
van de klimaatopwarming en het goede beheer van natuurgebieden.
De verspreiding van het Kaasjeskruiddikkopje was beperkt tot de kalkrijke
streken ten zuiden van de Maasvallei. Door de warme zomers kon de soort
zich lokaal uitbreiden en werd ze steeds noordelijker waargenomen. Half juli
2009 werd de soort voor het eerst gezien in Vlaams-Brabant in het
natuurgebied de Doode Bemde in Oud-Heverlee en op een voormalig
industrieterrein in de regio Tienen. Dat was het sein voor Natuurpunt om
met vrijwilligers een gerichte zoektocht te ondernemen.
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Ondertussen ontdekten vrijwilligers van Natuurpunt al op 16 verschillende
locaties in Zuidoost-Brabant het Kaasjeskruiddikkopje. De belangrijkste
vindplaatsen zijn de natuurgebieden Hoegaardse valleien (Rosdel en MeneJordaan) en de omgeving van Tienen.
Het beheer in deze natuurgebieden en op het akkerreservaat Katerspoel
(Hoksem) door Natuurpunt heeft de uitbreiding van Muskuskaasjeskruid en
van het zeldzame Vijfdelig kaasjeskruid bevorderd. Die planten komen voor
in bloemrijke, schrale graslanden in kalkrijke streken en zijn de
waardplanten van het Kaasjeskruiddikkopje. Natuurvriendelijk beheerde
wegbermen, bloemrijke hooilanden en vlindervriendelijke tuinen met wilde
hoekjes zijn uitermate geschikt om deze vlinder te herbergen.
De vondsten van deze zeldzame vlinder zijn een nieuwe opsteker voor de
natuurontwikkelingsprojecten in de streek en een bevestiging van de
ecologische waarde van deze natuurgebieden
Meer info:
Wouter Vanreusel: wouter.vanreusel@natuurpunt.be, tel: 0476-60 92 42
Kaasjeskruiddikkopje
(Carcharodus alcaea)
De bovenkant van de voor- en
achtervleugel heeft donkere en lichtere
velden. De franje is sterk geblokt. De
achterrand van de achtervleugel lijkt
gekarteld. De odnerkant van de
achtervleugel is groenachtig wit met
witte vlekken.
Komt voor op grazige ruigten en warme
hellingen.
Vliegt in 2 generaties: mei en juli tot
half september.
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Mieren
Ooit gehoord van Bernard Werber? Ooit gehoord van “De Revolutie van de
Mieren”?
Ik ook niet tot ik in de gemeentebibliotheek van Essen in een antiek ogend
pocketboekje bladerde dat als titel ‘La Révolution des Fournis’ droeg. Een
paar zinnetjes lezen en ik was verkocht voor de volle 640 bladzijden. Een
merkwaardig boekje. Natuurbeleving, insectenkunde, evolutieweetjes,
filosofie, politiek, technische prestaties, een politiethriller, een liefdesroman,
werkelijkheid en werkbare fictie, alles onder één omslag.
“Mooi, mooi, ik hoor het al, van het goede te veel”, hoor ik al iemand
zuchten, terwijl hij/zij aanstalten maakt de bladzijde om te draaien op zoek
naar interessanter natuurnieuws van vandaag. Daar is wat voor te zeggen,
want het was inderdaad een stokoud boekje, een boekje van 1996 van een
schrijver die een beetje de hippie- en rocktijd van zijn jeugd herbeleefde.
Een schrift is geen bijbel, zegt het boekje zelf. Sla over wat je verveelt en
keer misschien later nog eens terug wanneer het pas geeft. Wanneer je de
natuur nog eens van een andere kant, die van de rode bosmieren
bijvoorbeeld, wilt bekijken.
e

In het boekje streven Julie, een tiener uit Fontainebleau en 103681 , een
werkmier uit een mierenstad in het bos van Fontainebleau ernaar voordeel
de
te halen uit de, naast de hunne, 2 grote wereldbeschaving, door samen te
werken in plaats van elkaar te bekampen en ontketenen ze elk in hun
gemeenschap een revolutie.
Geen van beide soorten evolueren immers nog. De mieren zijn in eigen
opinie sedert honderdmiljoen jaren onveranderd, want perfect. De mensen
zijn veel minder ervaren want pas 100000 jaar geleden ontstaan, maar ze
missen het vermogen zich biologisch aan te passen. Ze zoeken het daarom
e
in hulpmiddelen buiten hun lichaam. Die uit het lab waar 103681 lange tijd
opgesloten zat waren ze zelfs in staat primitief met haar te communiceren
door mierengeuren te analyseren en na te maken met de hulp van
gaschromatograaf en reageerkolven.
Mieren kunnen zich verbeteren door werktuigen zoals bv. het vuur te leren
beheersen zodat ze ook ’s nachts niet meer verkleumd hoeven te zijn en
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kunnen doorwerken; of door hun getemde huisdierenstapel uit te breiden
zodat ze niet enkel van nectarleverende bladluizen voedsel kunnen
betrekken, maar bv. ook van op slijmbanen glijdende lastdieren kunnen
gebruik maken om te verhuizen.
Mensen kunnen een sprong voorwaarts maken door te leren communiceren
zonder zich vragen bij de kwaliteit van de communicatie te hoeven stellen
zoals de mieren doen.
De mensen vormen een bedreiging voor de mieren. Ze kunnen een
mierenstad makkelijk verwoesten. Ook in Fontainebleau hebben ze nu
plakkaten gehangen die aankondigen dat ze er één van hun nesten gaan
bouwen. Zoals bekend leggen ze voor een nest grote woestijnen aan die ze
omgeven met naar pek en verschroeid rubber stinkende mierenvallen.
Mensen zijn niet talrijk maar vreselijk; ze heten overigens ‘les Doigts’:
volgens de mierenmythes ontleend aan de weinigen die er in slaagden te
ontsnappen aan een ontmoeting zijn het grote roze bollen met aanhangsels
die kunnen verpletteren en samenwerken om te knijpen.
Een mens heeft van een miljoenenstad mieren niets te vrezen en kijkt er op
neer. Maar sedert in de Vogezen verbindingswegen ontdekt werden die van
over hectaren verspreide mierensteden een soort superstaten maken,
vrezen de mensen de mieren sinds kort ook en zinnen op verdelging.
Ik heb de 640 blzn een maand geleden teruggebracht naar de bib. Maar
toen ik gisteren, aan tafel, een onbezonnen miertje, het was niet eens een
bosmier, over mijn bord zag rennen, heb ik mijn vingers krampachtig
bedwongen.
“De Revolutie van de Mieren” werkte blijkbaar na.
Koen Verschoore
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Lezersbrief
Logo van Natuurpunt
Neen, het logo van Natuurpunt is niet zomaar een artistieke bevlieging van
een creatieve reclamejongen… Achter de ogenschijnlijk nonchalant
gekliederde cirkel, doorkruist met enkele vlugge verfvegen en punten,
schuilt een heel verhaal.
Het logo is een Middeleeuwse symbolische weergave van de toenmalige
wereldkaart. De verticale lijn in de cirkel vertegenwoordigt de Middellandse
Zee; de horizontale lijn naar links staat voor de Nijl en deze naar rechts voor
de Don. De sector rechts boven symboliseerde Europa, deze links boven
Afrika en de onderste helft Azië. Het punt in de onderste helft duidde de
plaats van Jeruzalem aan.
Verbonden met de aarde
Dit duizend jaar oude grafische wereldbeeld combineerden de ontwerpers
met een vrij recent gecreëerd symbool dat "verbinding met de aarde" of
"aarding" voorstelt. Het komt vaak voor op elektrische huishoudtoestellen.
Het resultaat is een jong, abstract en gemakkelijk herkenbaar logo, dat qua
symboliek aansluit bij de missie van Natuurpunt. Want de aarde, het water,
de lucht en alle wezens die er op leven, die liggen ons toch na aan het
hart…
Igor Vandamme

Verborgen juweeltjes
Achter het koetshuis ligt nog een ongestoord gemengd Eikenberkenbos
met als struiken: Ruwe berk, Sporkenhout, Lijsterbes, Hulst, Tamme
kastanje. Als kruiden komen er voor: varens, Wilde kamperfoelie, bramen.
Salomonszegel doet het er heel goed (behoort tot de Aspergefamilie). Ook
de wilde inheemse Brede wespenorchis is er nog te vinden. Heel
uitzonderlijk is een grote plek met Dalkruid. Dit is een beschermde plant.
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Is eveneens onder te brengen in de Aspergefamilie en is nauw verwant met
het Lelietje-der-dalen. De bessen zijn giftig evenals die van de
Salomonszegel
Deze planten hebben een losse bosgrond nodig en verdragen geen
betreding. Vandaar dat een vlechtwerk van wilgentakken is aangebracht om
de groeiplaatsen te beschermen.
In het najaar kan een klein gedeelte overgebracht worden naar het
bosperceeltje onder beuk achter de turfkeet. Hier werd de grond vrijgemaakt
van versleten rododendrons, die de grond veel te zuur maken.
Boerenwormkruid, Margriet en Vingerhoedskruid is er reeds ingezaaid
Het bovengronds gedeelte van Salomonszegel en Dalkruid sterft af maar de
wortelstok laat zich wel verplanten Als bodembedekker zijn deze planten
heel geschikt en vragen weinig onderhoud, alleen Amerikaanse vogelkers
en Zevenblad moeten uitgetrokken worden. Robertskruid is ook heel nuttig
als bodembedekker
Naast de turfkeet is een ouderwets graanveldje aangelegd met Spelt,
Korenbloem, Klaproos en Gele ganzenbloem. De zeldzame oranje
Roggelelie uit Drenthe is ook in bloei gekomen Het graanveldje achter het
heemhuis groeit weelderig, hier in hoofdzaak met de Bolderik, weer een
plant met giftige zaden. Vroeger werden deze mee geoogst en indien niet
verwijderd was het graan giftig.
Eveneens een zeldzame plant; staat eveneens op de rode lijst van de
bedreigde plantensoorten. Begin juli werd in dit graanakkertje Wilde weit
gevonden, een parasiet op de ingezaaide winterrogge. In tegenstelling tot
voornoemde soorten werd deze Wilde weit niet ingezaaid … spontane groei
dus van onbewust meegebrachte zaden in het winterrogge-zaaigoed.

Natuurgids Carine Schellekens toont
hier het Dalkruid

Wilde weit, aangetroffen op 7 juli 2009
in volle bloei achter het koetshuis.

René Peeters
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Mierenleeuw in serre
Het verwonderde mij toen ik op 4 augustus 2008 in mijn tuin (Heiken,
Acherbroek) een imago van de Mierenleeuw aantrof. Nochtans nergens wist
ik in de buurt een geschikte plaats waar de larve in een trechtertje van droog
zand mieren zou kunnen vangen. Tot ik half juni 2009 in de serre langs de
rand op een plaats waar geen tomaten stonden en dus ook niet gegoten
werd, 9 zandtrechtertje opmerkte. Wanneer ik een mier of pissebed in het
trechtertje dropte, begonnen de mierenleeuwen direct zand te gooien.
Slechts een enkele keer lukte het een mier om uit het trechtertje te kruipen.
Op 9 juli waren er nog maar twee trechtertjes in gebruik. De andere larven
waren verpopt om na enkele weken te ontpoppen als een waterjufferachtig
insect met 2 sprieten.

Frans Vorsselmans
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Lepelaar
Met mijn vriend Frans Overlaet zwerf ik om de vier tot zes weken een dag in
Zeeland rond. Wij beginnen bij de “Kraayenberg” aan het Markiezaatsmeer.
De helft van de tijd echter, kijken we vogeltjes in het gebied van ‘Plan
Tureluur’ op Schouwen-Duiveland.
Toen wij op 5 februari 2009 vanuit Zierikzee richting Renesse reden,
sloegen wij de weg naar Brouwershaven in en dan weer de eerste weg
rechts. Hier bevindt zich voorlopig de noordzijde van het ‘Plan Tureluur’.
Enkele honderden meters verder in een afwateringsgracht met hier en daar
een groepje riet, zagen we zowaar een Lepelaar, maaiend met de snavel in
het water foerageren. Hij zag er kerngezond uit. Ik vroeg mij af of dit
werkelijk wel een trekvogel is. Toen wij op 5 maart daar opnieuw
langskwamen was hij weer aanwezig.
Al vogelkijkend rijden wij zoals gewoonlijk deze weg af. Aan het einde ervan,
liepen in de plassen een stel Lepelaars te foerageren. Vlak hiervoor is een
kijkmuur in een grote boog opgesteld. In de nazomer van 2008 telden we
hier 14 Lepelaars in groep.
Tot nu toe hebben we nog geen kolonie gevonden.
Af en toe kruisen andere vogelaars ons pad en worden er gegevens
uitgewisseld. Een zwerftocht langs ‘Plan Tureluur’ is een aanrader.
In de maanden juli en augustus gaan we echter nooit.
In de oosthoek van Schouwen-Duiveland en op het eiland in het
Markiezaatsmeer overwinterde een Zeearend; misschien gaat het om
hetzelfde exemplaar. Wijzelf hebben hem niet waargenomen … wij hebben
het vernomen van een groep Nederlandse vogelaars.
Louis Verpraet

De Korhaan nr. 4 / oktober 2009

Pagina 46

