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Woordje van de voorzitter
Het was een bijzondere zomer.
Terwijl in China, India en Pakistan miljoenen mensen het slachtoffer werden
van zware regenval en de daarmee gepaard gaande overstromingen,
stonden grote delen van Rusland in brand door de aanhoudende droogte.
Een groter contrast valt niet te bedenken.
Talloze mensen leven al weken in de grootste ellende en het ziet er niet
naar uit dat dit de eerstkomende weken of zelfs maanden zal opgelost zijn.
Is het een toevallige samenloop van omstandigheden of is er echt iets aan
de hand met het klimaat? Wie zal het zeggen !
Dichter bij huis hadden wij te maken met een typisch Belgische zomer;
begin juli veel te droog en veel te warm en in augustus leek het soms dat
ook hier in Vlaanderen de zondvloed toesloeg. Augustus 2010 staat in de
top 5 van de natste augustusmaanden ooit !!
Niettemin hebben de gidsen en bestuursleden van de vereniging kunnen
genieten van een ‘rustige’ zomer … slechts enkele natuurpuntactiviteiten
kleurden onze kalender.
Maar individueel of in kleine groepjes waren tal van natuurliefhebbers wel
actief. Er werden o.a. nachtvlindervallen opgesteld in een aantal nieuwe
gebieden, er werd een spinnenonderzoek opgestart in het Gebied Nolse
Duinen/Stappersven, wilde bijen werden geïnventariseerd in het Grenspark,
planten en vlinders werden gezocht en de vogelliefhebbers konden genieten
van overtrekkende steltlopers. Tal van schitterende waarnemingen werden
genoteerd en zo werd de Biodiversiteitslijst van onze regio weer een beetje
langer … kijk maar eens op www.waarnemingen.be.
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Het “Jaar van de Biodiversiteit” loopt trouwens nog 3 maanden. In die
laatste periode zal de focus zeker op de paddenstoelen gelegd worden. Het
najaar is daar de uitgelezen tijd voor. Zo ook op 26 september !!!
Die zondag 26 september 2010 vieren we feest … Dan openen we het
‘Bosbessenpad’ in Domein Boterbergen. Vanaf 10.00u. is iedereen welkom
op onze Gezinsdag. Alle activiteiten gaan door in de buurt van NEC “De
Vroente”. Uiteraard zijn er rondleidingen, randanimatie en ruimte voor een
hapje en een drankje. Natuurlijk kan het nieuwe pad ook bewandeld worden.
Meer info op www.natuurpunt.be/stappersven.
Ik nodig iedereen uit om met familie, vrienden en kennissen deel te nemen.
Tot dan!
Joris Pinseel

Quizzen met Natuurpunt Noorderkempen
Deze quizzen worden in seizoen 2010-2011 gespeeld
10 september 2010
8 oktober 2010
22 oktober 2010
3 december 2010

Quiz Heidebloem
Quiz Groten Toer Joggers
Bosquiz ANB
Quiz KAV-Centrum

de

17 plaats
Essen-Wildert
Essen-Wildert
Essen-Statie

Inlichtingen: Dirk Vilijn (tel. 03/667.47.96)
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26 september 2010 10u00

Officiële opening
“Bosbessenpad”
Parking NEC “De Vroente”
Putsesteenweg, Kalmthout

Natuurpunt nodigt het grote publiek uit om het Stappersven en omgeving te
komen ontdekken wanneer de natuur er op zijn mooist is. Vanuit het
Bezoekerscentrum “De Vroente” organiseren we wandelingen naar het
Stappersven en de Boterbergen en er wordt gezorgd voor animatie, een
hapje en een drankje. Voor wie niet al te ver wil wandelen, is er een
pendelbus tussen “De Vroente” en de randparking in de omgeving van het
Stappersven.
Afspraak op zondag 26 september vanaf 10.00u. aan “De Vroente” in
Kalmthout. We maken er een feest van voor het hele gezin!
Meer info op www.natuurpunt.be/stappersven

2 oktober 2010

7u00

Eurobirdwatch
“Trektelpost ‘Muggepiske”

Trektelpost ‘Muggepiske’
17u00 Verbindingsstraat, Kalmthout
In het vroege najaar trekken duizenden vogels van het Noorden, over ons
land, naar het Zuiden. Ook boven de Kalmthoutse Heide trekken vogels
over. Op onze trekpost aan het Muggepiske kunnen we ze dan ook mooi
waarnemen. Dit vennetje ligt verscholen in de Kalmthoutse Heide en is
gemakkelijk bereikbaar via de Verbindingsstraat. Even voorbij het
Keetheuvelven gaat U linksaf de heide in en U volgt het ‘Duinenpad’ (met
rood kenteken) naar het zuiden. Na ongeveer 100 m ligt het Muggepiske
aan de rechterzijde. Op het duin merkt U zeker de moedige tellers.

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


Inlichtingen en gids: Herman Jacobs (03/677.35.98)
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2 oktober 2010

9u00

Beheerswerk
“Stappersven”

Parking “De Ster”,
16u00 Verbindingsstraat, Kalmthout


Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80)

9 oktober 2010


Beheerswerk
“Lisseven”

8u00
12u00 Lissevenstraat, Kalmthout

Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80)

10 oktober 2010

13u30
16u00

Week van het Bos
“De Stapper”
Parking Zuid, Verbindingsstraat,
Kalmthout

Tijdens de “Week van het Bos” staan een hele rits activiteiten op stapel.
Onze afdeling neemt hieraan deel en dit i.s.m. de gemeente Kalmthout.
Wij maken een natuurwandeling in de omgeving van het Stappersven en de
Boterbergen.

Meebrengen: verrekijker, aangepaste kledij
regenweer.
Gidsen: Chris Vander Sypt, Hedwig Lauriks


en

laarzen

Inlichtingen: Chris Vander Sypt (03/666.48.03)

16 oktober 2010

Beheerswerk
“Wildertse Duintjes”

8u00
12u00 Lissevenstraat, Kalmthout

Na een jaartje nietsdoen gaan we weer wat heide maaien, plaggen en de
randen schonen.

Meebrengen: handschoenen, spade en aangepaste kledij


Inlichtingen: Dirk Vilijn ( 03/667.47.96 )
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29 oktober 2010

20u00

Info-avond
“Waarnemingen.be”

Projectiezaal NEC “De Vroente”,
22u00 Putsesteenweg, 129, Kalmthout
Op 1 januari 2011 zullen de waarnemingen van planten, vogels, zoogdieren,
vlinders, amfibieën en reptielen, enz. kunnen worden ingevoerd op
www.waarnemingen.be of via de link op onze eigen website
www.noorderkempen.be.
Momenteel is onze module nog werkzaam, maar vanaf 1 januari 2011 houdt
die op te bestaan en worden alle waarnemingen via de bovenvermelde site
ingevoerd.
Om te weten te komen ‘hoe’ je dat kunt doen, richten we deze info-avond in.
We zullen de aanwezigen alle nodige informatie meegeven zodat ze zo snel
mogelijk zelf aan de slag kunnen.
Iedereen is welkom!


Inlichtingen: Herman Jacobs ( 03/677.35.98)

6 & 7 november
2010

9u00

Beheerswerken
“Groot Heroïsch
WerkWeekend”

Parking Noord, Verbindingsstraat,
16u00 Kalmthout
In samenwerking met JNM en NP-Nationaal richt het Beheerteam van het
Stappersven het “Groot Heroïsch Werkweekend” in. We mikken op een 60tal JNM-jongeren aangevuld met Natuurpunters van over gans Vlaanderen
om aan de Nolse Duinen een gans weekend beheerswerken uit te voeren.
We hopen ook op een grote opkomst van lokale Natuurpunters en
sympathisanten om te komen helpen, al is het maar voor een uurtje.


Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80 of 0473/23.19.60)

20 november 2010


Beheerswerk
“Lisseven”

8u00
12u00 Lissevenstraat, Kalmthout

Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80)
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4 december 2010

9u00

Beheerswerk
“Stappersven”

Parking “De Ster”,
16u00 Verbindingsstraat, Kalmthout


Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80)

Beheerswerk
“Stappersven”

8 januari 2011



9u00
16u0 Parking “De Ster”, Verbindingsstraat,
0
Kalmthout

Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80)

9 januari 2011

10u00

Kalmthoutse Heide
“Winterwandeling”

NEC "De Vroente", Putsesteenweg,
(12u30) Kalmthout
I.s.m. NAREKA


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

22 januari 2011


Beheerswerk
“Smidsevijvers”

8u30
12u30 Groespolderstraat, Kalmthout

Inlichtingen: Igor Vandamme (03/666.06.80)

28 januari 2011 19u00

Algemene Ledenvergadering
“Ledenavond”

Restaurant "De Kievit",
23u00 Korte Heuvelstraat, Kalmthout
Elk lid van Natuurpunt-Noorderkempen is van harte uitgenodigd om deel te
nemen aan onze ledenavond. Noteer alvast deze datum in uw agenda en
neem zeker deel. Het loont de moeite.


Inlichtingen: Joris Pinseel (03/667.57.97)
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Beheer Stappersven, De Nol, Nolse Duinen
en de Boterbergen
De meeste mensen zijn door alle mogelijke kanalen wel op de hoogte van
de spectaculaire aankoop van Natuurpunt van het gebied Stappersven, De
Nol, De Nolse Duinen en de Boterbergen. Ook onze eerste “beheerswinter”
hebben we reeds achter de rug. Er werden door tal van medewerkers al 10
ha ‘vogelkers-vrij’ gemaakt. Een héél goede start.
Ondertussen werd een volwaardig beheerteam samengesteld. Een team
waarin zowel veldwerkers als wetenschappers hun plaats vinden. Het
beheerteam heeft nieuwe beheerdagen op de kalender gezet.
Hiermee nodigen we jullie dan ook uit voor onze beheerdagen.
Afspraak aan “De Ster” in de Verbindingsstraat te Kalmthout. Telkens van
9u tot 16u.

Beheersdagen
2 oktober 2010
4 december 2010
8 januari 2011
5 februari 2011
5 maart 2011
Er wordt ’s middags soep en
brood voorzien. Allen op post !
In het weekend van 6 en 7 november 2010 is het Groot Heroïsch
WerkWeekend voorzien. Voor meer info zie verder in de Korhaan.
Het beheerteam
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12 juni - Wandeling "Oude Buisse Heide"
Onder een stralende zon verzamelden zich aan de kerk van Horendonk een
kleine groep leden van Natuurpunt en Davidsfonds, zij reden in enige auto's
naar de parking van het domein "Oude Buisse Heide. Hier stond onze gids
Riet Graaumans ons op te wachten en zij begeleidde de groep naar de
Herenkamer in de Buisse Hoeve, een gastenkamer die ook dienst deed als
jachtkamer en waar wel de bedstedes omgebouwd werden tot keukentje en
toiletgelegenheid maar de kleuren van de deuren nog behouden zijn, ook
liggen er de originele tegels en staan er nog de schouw en de wandkasten.
In deze kamer werd onder het genot van een plakje cake met koffie of thee
meer uitleg verschaft over het domein en zijn illustere eigenaars en
bewoners.
In 1914 erfde de Nederlandse schrijfster Henriette Roland Holst samen met
haar broer dit domein van hun moeder Anna van der Schalk - van der
Hoeven, die de hoeve Angora voor haar dochter liet bouwen en waar
Henriette vaak verbleef. De "muze van het socialisme" bracht er haar dagen
door met wandelen, fietsen, zwemmen en luieren; zij deed er de nodige
inspiratie opdeed om haar werken te laten ontstaan. In een raam van de
hoeve Angora is een Davidsster verwerkt als herinnering aan de
onderduikers van de tweede wereldoorlog. Haar man Richard (Rik) Roland
Horst werkte in zijn nabijgelegen atelier dat hij liet bouwen door de
architecte Margaret Kropholler - Staal. In 1945 heeft Henriette het domein
van ongeveer 200 ha geschonken aan Natuurmonumenten en deze
organisatie voert een natuurgericht beheer; planten krijgen de kans om uit te
groeien, dode hout blijft gewoon liggen, gejaagd wordt er maar als de dieren
een echte plaag vormen en dan nog maar beperkt.
Op het domein zijn er drie wandelpaden: het Koepelpad van ongeveer 15
km waarbij ook de aanliggende domeinen De Moeren, De Reten en
Wallsteijn worden aangedaan, het Kerkpad van 5 km en het Gedichtenpad
waar de wandelaar kan kennismaken met de gedichten van Henriette
Roland Holst.
Na de uitleg kregen we een gelegenheidswandeling over het domein waar
we zelf de mooie oude bomen, de spechtenflats, de vennen, de door
afplaggen behouden heide konden bewonderen en konden genieten van het
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gezang van de vele aanwezige vogels evenals van de fraaie kleuren van de
verschillende vlinders of de mooie bloemen.
Onze gids Riet Graaumans kwam niet alleen beslagen over voor de uitleg
maar ook voor de natuur. Spijtig dat we niet langer konden blijven want onze
gids Riet zou ons nog uren kunnen vertellen over het domein, de vroegere
eigenaars maar ook over de huidige bewoners, mensen en dieren.
Alfons Boets

23 augustus - Junior Ranger Camp
Op maandag 23 augustus was het dan zover.
De vol enthousiaste jongelingen konden zich eindelijk eens uitleven in de
bossen van de Nol, meer bepaald in de Nolse Duinen. Na maanden
voorbereiding, wanneer, waar en hoe moet dat georganiseerd worden,
werden deze 17 jongeren om 9 uur aan de Parking Noord van de
Kalmthoutse Heide verwacht.
Na een inleidende bespreking van de op te volgen werkzaamheden werd
naar die bijzondere duinen gestapt om de daar oude jeneverstruik vrij te
zetten. Alle in de dichte omgeving groeiende vogelkers en vliegdennen
moesten eraan geloven. Dit in het vooruitzicht om een mooi open duin te
creëren met als aandachtpunt die oude jeneverstruik.
De taken werden eerst verdeeld wie de handzaag of takkenschaar
hanteerde en wie de takken op een grote hoop stapelde beneden in een
duindal.
De duintop werd al vlug ontdaan van deze ongewenste opgroei. Het zag er
mooi uit, zo’n golvende duin met steile wanden. Al gauw waren de gezichten
fel bezweet en de truikes en broeken groen van de schors. Maar dat
hinderde niet, bij niemand. Zowel de meisjes als de kleine jongens konden
hun “mannetje” staan. En zagen maar. Eén voor één vielen de dunne
dennen (deze waren massaal opgeschoten na de grote heidebrand van
1996). De vogelkers werd grondig aangepakt (geknipt) met de
takkenschaar.
Voor ons, Natuurpunters, was het plezant samenwerken met deze groep.
En dan was het tijd voor een rustpauze met een heerlijk frisdrankje. Dat
smaakte. Daarna kregen we een flinke stortbui en veel wind, dat was
moeilijk werken want het werd erg glibberig en toch deed iedereen verder
De middagrust was heel welkom en dan was er even tijd voor spelletjes in
de duinen.
Dan terug aan ’t werk om de ganse zandvlakte zuid van de jonge
jeneverbessen te zuiveren van jonge vliegdennen
Tevens werd een strook grijs kronkelsteeltje geplagd en opgeruimd.
De Korhaan nr. 4 / oktober 2010

Pagina 10

We hadden gelukkig 3 kruiwagens voorzien om al dat mos naar de rand van
het bos te brengen. Als didactisch materaal hebben we er een paraboolduin
van gemaakt om het ontstaan van de duinen uit te leggen.
Ook even tijd gemaakt om een gedeelte van de ringdijk te verkennen en wat
uitleg gegeven over het moeras met de vorming van turflagen.
Dan was er weer even een pauze voor spelletjes waarna de ganse groep
de Nolse Duinen introk, steile hellingen op en neer en prachtige eiken
ingeklommen, de dikke lage zijtakken waren het gedroomde speelgoed.
Onderweg nog wat uitleg gegeven over de spinnenvallen en ook enkele
grote mierenhopen bewonderd
Aan de Verbindingsweg werd de groep dan terug opgepikt: moe, groen van
het mos na de regenbui.
Het waren 17 jongeren van 12 tot 16 jaar, en de oudste vond het heel erg
jammer dat hij volgend jaar niet meer mocht terugkomen.
Het was de eerste keer dat we met jongeren in de Nolse Duinen konden
werken maar volgend jaar gaan we dat beslist terug doen.
Een zeer prettige groep die goed voorbereid en begeleid werd.
Tot volgend jaar jongelui!!!
Vanwege de leiding: Dirk, Jos en René
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Johann Wolfgang von Goethe en de Koekoek
Altijd al waren er mensen die de natuur met bijzondere aandacht
observeerden. Eén ervan was de Duitse dichter Johan Peter Eckermann
(1792-1854), een intieme vriend van de grote Duitse dichter Johann
Wolfgang von Goethe (1749-1832) en blijkbaar ook amateur-ornitholoog.
Hij is de ‘ik’ persoon in de tekst hieronder. Na de dood van Goethe
publiceerde Eckermann enkele boeken waarin hij zijn gesprekken met
Goethe optekende (Eckermann, Gespräche mit Goethe). In het gesprek dat
volgt gaat het voornamelijk over de Koekoek en de verbazing en
verwondering die de vogel bij beide heren opwekte.
De lezer zal zeker wel opmerken dat de bevindingen van Eckermann over
het gedrag van de Koekoek en zijn jong niet altijd overeenstemmen met de
huidige kennis. Maar juist daarom is het een interessant tijdsdocument. In
het artikel geven we af en toe cursief als ‘noot’ een opmerking, een correctie
of een aanvulling op de in de tekst aangehaalde meningen.
… Een kleine valk vloog voorbij die in vluchtwijze en grootte veel
overeenkomst met een Koekoek vertoonde.
“Er was een tijd, zei Goethe, dat men ervan overtuigd was dat de Koekoek
alleen in de zomer Koekoek was, maar in de winter een roofvogel”. (noot:
men dacht dat de Koekoek in een Sperwer veranderde.)

“Die opvatting,” zei ik, “bestaat vandaag nog altijd bij het volk. Men gelooft
zelfs dat het jong, eens volwassen, zijn eigen ouders opeet! Zo komt het dat
de vogel de naam heeft schandelijk ondankbaar te zijn. Ik ken vandaag nog
mensen die blijven vasthouden aan die absurde mening, zo vast als betrof
het een of ander artikel van hun Christelijk geloof.”
“Zover ik weet,” zei Goethe, “deelt men de Koekoek in bij de spechten.”
“Waarschijnlijk,” antwoordde ik, “komt dat omdat twee tenen aan zijn zwakke
poten naar achter wijzen, zoals bij de spechten. Toch zou ik hem niet tot de
spechten rekenen. Ten eerste ontbreekt de sterke snavel, waarmee hij
holen zou kunnen uithakken, en verder heeft hij ook niet de scherpe, zeer
stevige staartpennen, die hem bij dit werk van dienst zouden kunnen zijn.
Aan de tenen staan ook geen scherpe nagels zodat zijn kleine poten
alleszins niet voor het klimmen geschikt zijn.”
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“De heren ornithologen,” zei Goethe, “zijn waarschijnlijk al blij als ze ergens
een eigenaardige vogel min of meer fatsoenlijk in een categorie kunnen
onderbrengen. Maar de natuur trekt zich van die vakjes weinig aan.”
“Dat is waar,” vervolgde ik, “zo wordt bijvoorbeeld de Nachtegaal tot de
grasmussen gerekend, terwijl hij in zijn natuurlijke geaardheid, bewegingen
en levenswijze veel dichter bij de lijsters staat. Toch zou ik hem ook niet bij
de lijsters rangschikken. Hij staat tussen beide in, een vogel apart, zoals
overigens ook de Koekoek.” (noot: de Nachtegaal behoort tot de lijsterfamilie.)
“Alles wat ik over de Koekoek gehoord heb,” zei Goethe, “wekt bij mij grote
belangstelling op voor deze merkwaardige vogel. Zijn karakter is hoogst
raadselachtig en geheimzinnig, moeilijk te doorgronden. En dat moeten we
toch zo dikwijls vaststellen in de natuur! We kunnen ons slechts
verwonderen, maar het diepe geheim blijft voor ons verborgen.” (…)
“Met de Koekoek,” zei ik, “is het inderdaad zo. We weten dat hij niet zelf
broedt, maar het ei in het nest van een andere vogel legt: dat van een
Grasmus, een Gele kwikstaart, een Zwartkop, Heggenmus, Roodborstje of
Winterkoning. We weten ook dat dit allemaal insecteneters zijn en dat moet
ook, omdat de Koekoek zelf een insecteneter is en zijn jong niet door een
zaadeter zou kunnen grootgebracht worden. Maar hoe kan de Koekoek
weten dat die soorten insecteneters zijn? Die vogels zijn zo verschillend van
elkaar, zowel in grootte als in verenkleed en ook hun zang en lokroepen zijn
zo anders. Bovendien, hoe is het mogelijk dat de Koekoek zijn ei, en dus
zijn dierbaar jong, kan toevertrouwen aan zo verschillende nesten! Die zijn
wat structuur, temperatuur en vochtigheid betreft, telkens zo anders!
Het nest van de Grasmus is met dorre grasstengels en wat paardenhaar zo
licht gebouwd dat de minste koude en tocht er dwars doorheen dringt. Ook
van boven is er geen beschutting. Maar het koekoeksjong gedijt er
voortreffelijk in.
Het nest van het Winterkoninkje daarentegen is met mos, stengels en
bladeren een stevige en tochtvrije constructie en bovendien binnenin met
allerlei veertjes en wol gevoerd. Bovenaan is het afgedekt en er is slechts
een kleine opening zodat de kleine Winterkoning er nog juist kan in- en
uitsluipen. Men kan zich voorstellen dat het daarin op warme junidagen
verstikkend heet kan zijn. Maar ook hier voelt de jonge Koekoek zich
opperbest.
Hoe anders is dan weer het nest van de Gele kwikstaart, altijd op natte
plaatsen bij beekjes, in vochtige weilanden of in een horst van biezen. Het
kwikstaartje krabt slechts een opening in de vochtige ondergrond, legt er
spaarzaam wat grashalmen op zodat het koekoeksei in die koele
vochtigheid wordt uitgebroed en het koekoeksjong in dezelfde omgeving
opgroeit. Maar ook hier gaat dat voortreffelijk. Wat is dat dus voor een vogel
voor wie, als teer jong, het om het even is of hij opgekweekt wordt in
vochtigheid of droogte, in hitte of in koude? Voor andere vogels zou dit
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gewoon dodelijk zijn! Dan moet men ook nog weten dat de volwassen
Koekoek vochtigheid en koude zeer moeilijk verdraagt.”
“We staan hier toch voor een raadsel,” zei Goethe. Maar zeg me eens, als u
dit al zou opgemerkt hebben, hoe de Koekoek erin slaagt zijn ei in het nest
van de Winterkoning te leggen, vermits de ingang zo klein is dat hij er niet
door kan en hij dus niet op het nest kan gaan zitten?“
“Hij legt het ei ergens op een droge plaats,” antwoordde ik, “en brengt het
dan met de snavel naar binnen. Overigens geloof ik dat het ook zo gebeurt
bij alle andere nesten. Want ook die nesten, hoewel ze bovenaan open zijn,
zijn niet alleen klein maar bovendien ook zodanig met twijgen omgeven dat
het voor de Koekoek met zijn lange staart onmogelijk is om er zich op te
zetten. (noot: de eileg gebeurt via de verlengde eileider waardoor het ei ook door
een kleine opening kan gelegd worden).

En hoe het verder komt dat het ei van de Koekoek zo buitengewoon klein is,
niet groter dan dat van een kleine insecteneter, dat is opnieuw een raadsel
dat we in stilte bewonderen maar niet kunnen doorgronden. Het ei is
nauwelijks groter dan dat van de Grasmus en het mag ook niet groter zijn
opdat die kleine vogeltjes het zouden kunnen bebroeden. We zien hier dat
de natuur afwijkt van een wet die stelt dat de grootte van het ei in een
bepaalde, min of meer vaste verhouding staat tot de grootte van de vogel.
Deze afwijking, meen ik, is toch verrassend en verbazend.”
“Verbazend is het zeker” merkte Goethe op, “vanuit onze beperkte kennis.
Mocht ons meer bekend zijn, dan zouden we wellicht vinden dat die
schijnbare afwijking toch nog binnen de geldigheid van de wet ligt. Maar,
vertel me meer, bijvoorbeeld hoeveel eieren de Koekoek legt?”
“Wie daarover met zekerheid uitspaken doet,” antwoordde ik, “doet dwaze
uitspraken. De vogel vliegt voortdurend over en weer en men vindt altijd
slechts één ei in een nest. Zeker is dat hij meerdere eieren legt maar hoe
zouden we kunnen weten hoeveel? Maar laten we aannemen dat hij er vijf
legt en dat er vijf jongen uitkomen die door liefdevolle pleegouders worden
opgevoed. Dan moeten we ons weer vol onbegrip erover verbazen dat de
natuur voor die vijf Koekoeken tenminste vijftig van onze beste zangvogels
heeft opgeofferd.” (noot: voor het aantal eieren worden cijfers van 10 tot zelfs 25
vermeld.)

“In dergelijke zaken,” merkte Goethe op, “is de natuur ook in andere
gevallen niet erg gewetensvol. Ze verspilt bij gelegenheid en zonder veel
bezwaar nogal wat leven. Maar zeg eens, hoe komt het dat voor één
Koekoek er zoveel jonge zangvogels verloren gaan?”
“Vooreerst,” sprak ik, “gaat het eerste broedsel verloren. Want zelfs in het
geval dat ook de eigen eieren uitgebroed worden naast het koekoeksei, wat
wel eens gebeurt, dan toch tonen de pleegouders voor dat groter
koekoeksjong een zodanige aanhankelijkheid dat ze alleen aan hem denken
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en alleen hem voeden zodat hun eigen jongen verhongeren en uit het nest
verdwijnen. Daarnaast is de jonge Koekoek zo gulzig en verlangt zoveel
voedsel dat de kleine ouders het nauwelijks kunnen bijhouden. Het duurt
zeer lang vooraleer het jong zijn volledige grootte en verenkleed heeft en
voor het in staat is het nest te verlaten. Eens hij kan vliegen gaat hij in de
top van een boom zitten. Maar ook dan nog wil hij voortdurend bijgevoederd
worden. Zo gaat de zomer stilaan voorbij zodat het te laat is voor de
liefdevolle pleegouders om aan een tweede broedsel te beginnen. Ook
daarom dus gaan voor één enkel koekoeksjong zoveel zangvogels
verloren”.
(noot: de eigen eieren en jongen van de pleegvogel worden kort na het uitkomen van
het koekoeksjong door hem over de nestrand gewerkt.)

“Dat klinkt alleszins overtuigend” zei Goethe. Maar vertel me verder. Is het
waar dat de jonge Koekoek, zodra hij is uitgevlogen, ook door andere vogels
wordt bijgevoederd? Ik meen dat ik dat ooit al eens heb gehoord.”
“Zo is het” antwoordde ik, “zodra het jong het nest verlaat en ergens op een
hoge tak van een eik gaat zitten laat hij een luide toon horen als wil hij
zeggen: “hier ben ik”. Hierop komen alle kleine vogels uit de buurt, die de
toon hebben gehoord, naderbij om hem te begroeten. De Grasmus, de
Zwartkop, de Gele kwikstaart en zelfs de Winterkoning, die normaal onder
hagen en in het kreupelhout vertoeft, breekt plots met die gewoonte en
vliegt omhoog naar de top van de eik. Wel is het zo dat de pleegouders
blijven doorgaan met voederen terwijl de andere vogels slechts af en toe
een lekker brokje aanreiken.” (noot: waarschijnlijker is dat die vogels hevig
alarmeren i.p.v. voedsel aan te brengen...).

“Er blijkt dus”, merkte Goethe op, “tussen de jonge Koekoek en die kleine
insecteneters een grote aanhankelijkheid te bestaan.”
“Ja, die liefde is zelfs zo groot dat de pleegouders uit grote schrik en zorg
niet weten hoe zich te gedragen wanneer iemand te dicht het nest nadert.
Dit is vooral opvallend bij de Zwartkop die dan als het ware stuiptrekkend op
de bodem fladdert.”
“Dat is merkwaardig genoeg,” opperde Goethe, “maar men kan het
begrijpen. Maar mij lijkt het toch raadselachtig dat bijvoorbeeld een
grasmussenpaar, dat op het punt staat zijn eigen eieren te bebroeden, de
Koekoek toelaat het nest te naderen en er zijn eigen ei in te leggen.”
“Dat kan raadselachtig voorkomen,” antwoordde ik, “maar misschien niet zo
helemaal. Want doordat alle kleine insectenetertjes de uitgevlogen Koekoek
voederen, zelfs al hebben ze zelf niet gebroed, ontstaat een soort
verwantschap en herkennen ze elkaar als waren ze leden van eenzelfde
grote familie. Het kan zelfs gebeuren dat dezelfde Koekoek, die door een
grasmussenpaar vorig jaar was uitgebroed en opgevoed, dit jaar een ei
brengt in het nest van zijn vroegere pleegouders.
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“Het lijkt aannemelijk,” vond Goethe, “hoe moeilijk het ook te begrijpen valt.
Wonderlijk blijf ik het vinden dat de jonge Koekoek ook gevoederd wordt
door vogels die hem niet hebben bebroed en opgevoed.”
“Ja, een wonder is het zeker, maar er bestaat iets analoog in de natuur. Ik
vermoed zelfs dat er een grote wetmatigheid bestaat, die de natuur ten
diepste kenmerkt.”
(… Het gesprek over de Koekoek eindigt hier en gaat hierna verder over het gedrag
van vogels in gevangenschap).

De originele Duitse tekst werd ons bezorgd door Marcel Nachtergaele,
waarvoor dank.
Vertaling: Jo Buysse
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Oktober
Oktober is de trekmaand bij uitstek.
Kijk even omhoog en er vliegen wel enkele stipjes in de richting zuid-oost tot
west-noord-west. Als het weer niet al te nat is en de wind niet al te hard
waait, toch. De grote vakantieuittocht naar het winterverblijf, op lage hoogte
en op hoge, is aan de gang.
Het is de tijd waarin ook de trektellers doorlopend actief zijn. Ga maar eens
kijken op een voormiddag ten westen van het Muggepiske. Iemand van de
oude stempel zoals ik knippert dan twee keer met de ogen eer hij het
gelooft. Ge vindt er op een duintop vanaf zonsopgang een troep in de weer
met kijkers, telescopen, noteerboekjes, allerlei apparaatjes, stoeltjes,
koffiebussen en straffe verhalen.
Waar is de tijd dat ik bij het ochtendklaren in mijn eentje de Edelareberg
opreed om bij de Ommeloze boom een aantal uren te gaan staan uitkijken
over de naakte kouters naar wat over de glooiing aan kwam vliegen en dat
te noteren met aantallen, vliegrichting en vlieghoogte.
Dat ging dan zo: WK, 3, ZL, ZZW of nog RM, 45, N, ZO uit W. Vertaald: drie
witte kwikken, zeer laag dat is minder dan een meter boven de grond, naar
zuidzuidwest, of nog vijfenveertig ringmussen, op normale hoogte dat is
tussen zes en twintig meter, vanuit west naar zuidoost. Niet zelden kwam ik
voor kijken en opschrijven ogen en handen te kort. Als ik al eens mijn broer
of mijn zus of een maat kon warm maken om mee te gaan was dat een
succes. Zij schreven dan op en waren soms laaiend enthousiast maar
herinnerden zich de week daarop dat hun handen blauw geweest waren van
de kou en deze keer hadden ze dus iets anders te doen. Heden ter dage
staan ze daar met zijn vieren of zijn zevenen of zijn twaalven en kijken drie
of zes kanten tegelijk op. Opschrijven kan maar hoeft al niet meer,
inspreken gaat ook en sneller.
Waar zijn die dagen dat er haast niets vloog. Ja toch een enkele ringmus
naar het noorden, een groepje graspiepers naar oost, één kladje aarzelende
kneu´s zonder richting. Toch stond mijn broers notablad aardig vol met
aantekeningen. Zoals: DS, 57, N, uit Q. Hij vertaalde: zevenenvijftig
dakschijters, normale hoogte, uit Quiévrin. Tegenwoordig weten ze voor ze
beginnen of er die dag weinig of juist veel zal te beleven vallen. De
informatie van andere telposten, desnoods van de dag tevoor uit Holland
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dwarrelen zo de apparaatjes binnen. Er bestaan tegenwoordig
semiprofessionele trekvoorspellers zoals er weervoorspellers bestaan.
Waar zijn de dagen uit de goede oude tijd, de tijd van voor het DDT en voor
Tsjernobyl, waar groepen van tot wel honderdvijftig vinken elkaar bijna
ononderbroken kruisten in een lage vliegbaan naar west en in een hogere
naar zuidwest. Of die zes of tien meter brede golvende slierten spreeuwen
honderd en meer meter lang. Dezer dagen is een groepje van vijftig vinken
bij elkaar al heel wat. Een miserabel troepje van tweehonderd zich
weghaastende spreeuwen is nu al een bijzondere vermelding waard.
Waar zijn de dagen dat een zeldzame zilverplevier overvloog, of een even
zeldzame buizerd, om van die ene bruine kiekendief maar niet te spreken.
Alle net gemist door het loodhagel en de netten blijkbaar. Vandaag vliegen
en zeilen kiekendieven en buizerds met regelmaat over naast sperwers en
haviken. Om van wespendieven of aalscholvers die toen helemaal exotisch
waren nog te zwijgen.
En dat ene roepje van een raar vliegend vogeltje dat ge vroeger niet
herkende en waar ge een week lang over piekerde en dat tenslotte
genoteerd werd als X, daarvan komt vandaag altijd wel iemand met een
naam op de proppen. Als ge blijft twijfelen of hij het niet verzint speelt hij het
u voor vanop een apparaatje. Ondertussen kijken de anderen en zien zowel
links als rechts is het geen klapekster dan toch vijf boomleeuweriken.
Ik heb een advies: wilt ge dat die stipjes die ge ziet overvliegen rietgorzen,
kepen of koperwieken worden, wacht dan eens op redelijk weer en ga voor
de middag naar dat duin.
Koen Verschoore

Hoog bezoek bij het
inrichten van de
trektelpost bij het
Muggepiske.
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GHWW – 5 tot 7 november 2010
‘s Morgens begin je met volle moed te werken aan wat ‘s avonds een
grootse verandering is in het natuurreservaat. Dit landschappelijk
natuurbeheer, samen met de geweldige sfeer is waar het Groots Heroïsch
WerkWeekend (GHWW) al jaren een patent op heeft.
Het GHWW wordt jaarlijks georganiseerd door JNM, in samenwerking met
Natuurpunt. Al meerdere gebieden werden aangedaan en elk jaar zijn de
resultaten overweldigend. Op het GHWW komen JNM’ers en Natuurpunters
uit alle hoeken van het land immers samen om grootse daden te verrichten.
Deze combinatie zorgt voor vonken en vuur. Met meer dan honderd mensen
worden er natuurbeheerwerken gedaan die het aanzicht van een gebied
kunnen veranderen.
Dit jaar is het Stappersven (Kalmthoutse Heide) aan de beurt. Deze 360 ha
recente aankoop van Natuurpunt is een pracht van een gebied waar blonde
duinen en blinkende vennen onze hulp kunnen gebruiken. Deze natuur is in
Vlaanderen zeldzaam geworden en is toe aan de nodige restauratie.
Decennia lang werd het natuurbeheer in het Stappersven verwaarloosd
waardoor het open landschap al snel volgroeide met dennen en natuurlijke
eikenbossen transformeerden tot Amerikaanse vogelkersbossen.
Tijdens het GHWW wordt een voormalige open plaats open gekapt. Daar
waar nu hoofdzakelijk kleine grove dennen met enkele grote zaadbomen
staan zal er na het GHWW een open vlakte resten waar de planten en
dieren van de open zandige vegetaties kunnen terugkeren uit de
omliggende habitats. Soorten die hiervan zullen profiteren zijn o.a.
nachtzwaluw, boomleeuwerik, dwergviltkruid, jeneverbes en gladde slang.
Dit zijn stuk voor stuk zeldzame soorten waarvan de nog aanwezige
populaties dringend nood hebben aan meer geschikt habitat willen we ze
een levendige toekomst bieden.
Waar gaat dit weekend exact door en hoe kan ik me meteen inschrijven is
de eerste gedachte die in mij zou opkomen. We hebben het gemakkelijk
gemaakt. Alle info kan je terugvinden op WWW.JNM.BE/GHWW maar voor
zij die niet kunnen wachten toch al even een overzichtje:
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DIt geweldige weekend zal doorgaan van vrijdag 5 tot zondag 7 november.
Op vrijdag wordt er een korte inleiding gegeven over het gebied. Op
zaterdag gaan we allen werken en op zondag is er een excursie voorzien en
heb je ook nog de mogelijkheid om wat verder te werken. Het GHWW zal
eindigen op zondag omstreeks 16u.
Slaapplaats, eten, drank en plezier zijn voorzien voor zij die op tijd
inschrijven, op tijd zijn is dus de boodschap.
Toekomen kan je al op vrijdag 5 november vanaf 18.00 u. in het Paviljoen
in de Korte Leemstraat, 31 te 2910 Essen waar we je zullen verwelkomen.
Dit is natuurlijk de beste keuze! Indien je enkel op zaterdag kan komen kan
je naar de afspraakplaats aan de parking van de Verbindingsstraat (op de
kruising met de Groenendriesstraat) komen. Hier zullen we je omstreeks
9u30 opwachten.
Indien
je
nog
vragen
hebt
kan
je
hiervoor
willem.laermans@gmail.com of igor.vandamme@skynet.be.
Of bellen naar Igor Vandamme (03/666.06.80)
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Uitkijken naar gemerkte Kleine vossen.
Half juli zag ik langs een grachtkant op brandnetels een nest van jonge
rupsen van de kleine vos. Kleine rupsen van de kleine vos zitten gezellig bij
elkaar en verplaatsen zich over spinseldraden van het ene blad naar het
andere. Zo’n tros rupsen valt veel beter op dan wanneer ze in de laatste
vervelling zijn, want dan gaan ze uiteen en verspreiden ze zich over gans de
groep brandnetels.
Enkele weken voordien zag ik al fietsend een landbouwer een grachtkant
behandelen met de herbicidespuit om de brandnetels kapot te spuiten. Ik
kon niet nalaten een gesprek aan te knopen met deze man en een pleidooi
te houden voor onze vlinders, dag- en nachtvlinders waarvan de rupsen zich
voeden met de brandnetel. Ik had graag deze man op andere gedachten
gebracht. Hij had wel begrip voor mijn argumenten (ook hij was voor het
“groen”). Volgens hem was de kostprijs van het verloren landbouwgewas
door de netels groter dan de kostprijs van het gebruikte herbicide. (Wat ik
sterk betwijfelde.) Met zijn woorden: “ginder ver aan die eiken staan nog
veel netels, daar kom ik niet aan want dat is groene zone”, stopte ons
gesprek. Toen ik terug verder fietste keek ik nog eens om en zag hem terug
lucht pompen in de rugsproeier en verder de brandnetels verdelgen. Zolang
de landbouwer zijn omgang met de natuur louter financieel bekijkt, zal er
niets veranderen ten voordele van de biodiversiteit. Het bekampen van
brandnetels had en heeft nog ongetwijfeld een negatieve invloed op het
voorkomen van de kleine vos.
Dit voorval indachtig kon ik deze rupsjes van de kleine vos niet laten zitten
en ze eenzelfde lot laten ondergaan wat miljoenen rupsen reeds is
overkomen: of verhakseld worden of verschrompelen op bespoten
brandnetels. Dus de rupsen belandden in mijn picknickdoos. Ik wist wel
waar ik aan begon want in de goede tijd van de kleine vos had ik meermaals
deze vlinder gekweekt en vrijgelaten. Rupsen van de vossenfamilie,
dagpauwoog, atalanta, gehakkelde aurelia, distelvlinder, landkaartje en
kleine vos leven allemaal op grote brandnetels en worden ook gemakkelijk
geparasiteerd door sluipwespen en sluipvliegen. Hoe kleiner deze rupsjes
zijn hoe minder kans er bestaat dat ze reeds geparasiteerd zijn. Door het
verder kweken in gevangenschap sluit men verder de parasieten volledig
uit. Men kan mits goede verzorging 90 tot 100 % van de rupsen uitkweken
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tot een gezonde vlinder. Wanneer de rupsen groter worden hebben zij meer
en meer ruimte nodig, vooral in het laatste stadium. Zeer vers voedsel is
dan ook zeer belangrijk. Daarom was ik een week lang dagelijks een paar
uren bezig met het verversen van de verschillende kweekbakken. Gelukkig
groeiden deze rupsen vlug en waren ze na 14 dagen bijna allemaal verpopt.
In warme omstandigheden duurt ook het stadium van de pop maar 10
dagen. De eerste uitgekomen kleine vossen heb ik vrijgelaten op 5
augustus. De topdag was 8 augustus waarop ik 92 vlinders de vrijheid
gunde. Op 5 dagen heb ik zo 265 kleine vossen uit mijn hand de lucht zien
in vliegen. Zij maakten toertjes, zweefden, zetten zich of vlogen weg. De
meeste zag ik niet meer terug en op de vlinderstruik zaten maximum 5
kleine vossen. Het zijn deze vlinders die zullen overwinteren en in het
voorjaar mogelijk terug te zien zijn.
De vlinders zijn gemerkt: op de onderkant van de rechter achtervleugel
is een rode vlek (± 5mm) gezet ongeveer midden op de vleugel op het
zwarte
veld.
Op
afstand met de kijker
ook
zichtbaar
wanneer
de
onderkant zichtbaar
is.
Sommige
natuurliefhebbers zijn
misschien
van
mening
dat
dit
uitzetten van vlinders
vervalsing is van het
voorkomen van die
soort.
Voor mij is het dan een positieve vervalsing en meer te verrechtvaardigen
dan het kapot spuiten van brandnetels. Door de uitgezette vlinders te
merken kan men altijd nog zien welke al dan niet tot de oorspronkelijke
wilde populatie behoren. Waarschijnlijk moeten er wel duizenden vlinders
worden uitgezet om een zichtbaar verschil te maken. Mijn hoop is toch dat
het een positieve inpakt heeft op de zeer kleine populatie kleine vossen in
onze streek. Terugmeldingen van gemerkte vlinders zijn dan ook zeer
belangrijk. Als ik na de winter nog een gemerkt exemplaar zie is mijn opzet
zeker geslaagd.
Frans Vorsselmans
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Verslag van een vogeltocht
Met enkele enthousiaste natuurliefhebbers, meer bepaald echte
vogelkijkers, hebben wij een tochtje gemaakt langs enkele Zeelandse
natuurgebieden.
Via de autoweg en Goes bereikten we al vlug het gebied aan Wanteskuup.
Een uitgestrekt natuurgebied binnen de dijken, langs de Oosterschelde.
Vanop de dijk hadden we een goed overzicht over dit uitgestrekt waterrijk
gebied. Aan de waterrand was er veel beweging van allerlei soorten zoals
Canadese en Grauwe ganzen, veel Meerkoeten en allerlei soorten eenden.
Deze waren moeilijk te onderscheiden vanop zo’n afstand.

Het water stond, wegens de droge zomer, lager dan normaal. Op de
slikrand aan het riet wandelde een waterral, goed herkenbaar aan zijn rode
bek. En uit het riet kwam nog een jonge vogel te voorschijn. Onze dag
begon al goed. In het riet hoorde iemand een baardmannetje roepen. Blijven
kijken dus. Ons geduld werd beloond, vijf baardmannetjes verschenen aan
de rietrand en zochten wat op het droge slijk. De jonge vogels waren goed
te onderscheiden van de mooi getekende oude vogels. Minuten lang
hebben wij deze vogeltjes in de kijker gevolgd.
Onze dag kon al niet meer stuk.
“sjirp sjirp”, een groepje ringmussen stortte zich in een lage struik en even
later “tililip-tililip-tililip” een vijftal distelvinken vlogen over ons en gingen
zitten in het onkruid aan de dijk.
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Op de grote plas van deze inlagen veel ganzen: Canadese, brandganzen,
grauwe gans, enkele Nijlganzen en veel meerkoeten. Kemphaan en zwarte
ruiter kwamen hier rusten. Een eenzame bosruiter zocht ook wat in het
ondiepe water. Achteraan een witte groep … lepelaars, die waren hun
pluimen aan het opschonen .
In een volgende plas aan deze dijken zaten op een eilandje visdiefjes die
nog eten (een visje) brachten aan hun jongen. Enkele zilvermeeuwen al
vechtend overvliegend; de ene had iets lekkers gevonden maar die ander
wou dat ook. Hier een aantal geoorde futen op het water … meer onder
water dan boven. Nog een koppel lepelaars met hun volgzame jongen.
Met veel moed gingen we naar de vogelkijkhut van Wissekerke, die staat
aan een ideale plas voor watervogels. Maar er wachtte ons een
teleurstelling; deze hut was volledig uitgebrand, zelfs afgebrand. Er restte
alleen nog wat houtskool op de zwart geblakerde aarde. Het is ons al meer
opgevallen dat er op de kijkbankjes in vogelkijkhutten brandplekken te zien
zijn. Blijkbaar komen hier ook andere bezoekers dan vogelliefhebbers.
Wat de vogels betreft ; ook hier hetzelfde beeld. Grauwe - en brandganzen;
wat zwarte ruiter en kemphaan, veel eenden en meerkoeten. En enkele
lepelaars zwiepend met hun bek in het water heen en weer.
Het water van Brouwersdam was zo goed als leeg, enkel wat meeuwen.
Langs de zeedijk, tussen de stenen, merkten we een tiental steenlopers –
mooie vogels - wat kakelende scholeksters en een groepje
bontbekplevieren; jonge vogels en volwassenen.
Dan maar verder naar de Plompe toren van het vergane dorpje Koudekerk.
Op een bank werd de boterham aangesproken terwijl de telescoop gericht
stond op de zeehonden die lagen te luieren op een zandplaat in de
Oosterschelde.
Aan de Heerekeet vonden we een luidruchtig groepje grote sternen. Het
was precies hofmakerij van de mannetjes die een visje in de bek hadden en
dit aan hun uitverkorene wilden geven. In ruil voor een echtelijke band ?
Mogelijks waren deze vogels al aan het koppelen voor volgend seizoen.
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Het werd al wat later op de dag. Het tij kwam opzetten op de Schelde en
honderden scholeksters streken luid kwetterend - tepiet-piet-piet-tepiet neer in de ondiepe waterplassen waar ook nog veel tureluurs foerageerden.
Onze dag was goed geweest.
Voor vogelliefhebbers is zo’n tocht steeds een aangename verpozing in de
altijd wisselende natuur.
Jos Jacobs

Kuifeenden
© Glenn Vermeersch
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Vennen
Al de vennen in het Grenspark “De Zoom – Kalmthoutse Heide” zijn
ontstaan na het afgraven van de turflaag. Zo ook het Stappersven.
Mijn vriend, wijlen Robert Havermans, vertelde me dat in 1335 een gebied,
ten zuiden van de Nolse Duinen, verpacht werd om uitgeveend te worden.
Volgens hem kwam dit overeen met de ligging van de huidige Stappersven.
Hij veronderstelde, dat de naam “Stampaertshoek” in het spraakgebruik
geëvolueerd is naar “Stappaertsven”, om uiteindelijk het “Stappersven” te
worden, of onder kenners “De Stapper”.
Het zou best kunnen dat hij de waarheid vertelde. Immers, wat nu in de
volksmond “De Rommershoef” genoemd wordt, heette in het Ancien Regime
“De Rouwmoershoeve”.
In het nabij gelegen “Nolse Ven” of “De Nol” werd reeds zeer vroeg turf
gestoken. Tijdens een voordracht in 1968 vertelde toenmalig archivaris van
de abdij van Tongerlo, wijlen pater Koyen, dat hun archief een document uit
1280 bevat, dat vermeldt, dat een deel van “De Nol” verpacht werd om uit te
venen.
De “De Nol” loopt een historische turfvaart van zuidoost naar noordwest, ten
zuiden van de bezinkingsbekkens van de PIDPA en zo verder noordwaarts.
Deze turfgracht vormt in de Nol de gemeentegrens tussen Kalmthout en
Essen.
“De Nol” is alleen geklasseerd in Kalmthout, maar niet in Essen. Toen, in
1969, de PIDPA met zijn pompingen begon, konden ze rustig een
bezinkingsbekken aanleggen op de plek, waar jaarlijks een dertigtal Zwarte
sterns met succes nestelden. Er mochten eveneens in dit deel twee
bronputten geboord worden. Bij het vastleggen van de Gewestplannen in
1973 werd dit gebied wel aangeduid als ‘natuurgebied’.
In dit deel van “De Nol” bleef steeds een ondiepe plas staan. Door het
inlopende mest van de nabijgelegen weilanden, was de Ph hier minder zuur,
waarschijnlijk ca 6 Ph. Oud-boswachter “Jane de Valk” (Konings) zag hier
grote groepen Blauwe reigers, waarschijnlijk uit Berendrecht afkomstig, op
paling vissen. Dit is alles verleden tijd (1955).
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Zuur
“De Korhaan” lees ik steeds van de ‘K’ tot de ‘N’, de inhoudslijst inbegrepen.
Met veel belangstelling heb ik het artikel van Igor Vandamme in 2010/ nr. 3
gelezen over “Natuurbeheer”. Mijn interesse werd opgewekt door het artikel
“Verzuring”.
Vanaf 1967 tot 1981 heb ikzelf Ph-metingen gedaan in de Biezenkuilen, de
Drielingen, de plas voor de Wilgenduinen en enkele bomtrechters in de
Kalmthoutse Heide. Verder deed ik metingen in het ‘Janeven’ (in het Klein
Kamp) en in de visvijver achter het ‘Kapelleke’ in Heide (kruispunt
Beauvoislaan/Kapellensteenweg).
Het einde van de laatste IJstijd wordt geschat op zo’n 12.000 jaar geleden.
Van toen af begon de temperatuur te stijgen. In de Kempen was het
landschap van toen te vergelijken met de huidige toendra in Siberië.
Ongeveer 2.000 jaar lag waaiden winden zanden aan over dit boomloze
gebied vanuit het Noorden. Dit zand bevatte afbraakpuin van de polaire
gletsjers van het Scandinavisch Massief. Uit dit materiaal werden onze
landduinen gevormd. Schematisch evolueerde de toendra naar een taïga
(cfr. de bosgordel in Siberië binnen de Poolcirkel).
De nieuwe bossen in de Kempen bestonden uit Grove den (pollenanalyse
door wijlen Prof. De Ploey, KUL). Deze boom kan een nachtvorst tot -70°C
verdragen. Enkele duizenden jaren later, toen de nachttemperatuur steeg
naar -30°C verscheen de Berk. Nog veel later kwam de Eik. Deze boom
heeft voor zijn verspreiding van de vruchten hulp nodig (o.a. Gaaien en
Notenkrakers). Het is wel begrijpelijk dat deze kolonisatie tot bos vanuit het
Zuiden begon (uit Centraal Frankrijk of zelfs de Landes).
In dennenbossen valt ieder jaar een laag dennennaalden en na een trage
afbraak vormt er zich een zeer zure humuslaag met een Ph van 4. Bij
overvloedige regenval spoelt deze zure humus uit naar de laagste delen en
zo ontstaan er zure plassen. Dit zijn ideale omstandigheden voor
Veenmossen (± 70 soorten) om in te groeien. Jaar na jaar vormt er zich
onderaan een laag dood materiaal met een zure Ph van 3,5 tot 4,5 (eigen
metingen). Op de open plekken in het bos groeit op de droge delen
Struikheide en op de vochtige delen Dopheide. Ook hieronder vormt zich
jaar na jaar een strooisellaag van de afgevallen blaadjes. De Ph daarvan is
± 4. Daarnaast is er nog de eik, die sterk verzuurt (looizuur).
Hiermee wil ik aantonen dat verzuring in ons gebied een natuurlijk
verschijnsel is. Regen is al miljoenen jaren zuur (koolzuur). Een sterk zure
regen heeft een Ph van 5,5. De verzuring van ons reservaat heeft dus niets
te maken met de regen.
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Trouwens, de hoger genoemde visvijver in Heide staat op de Kaart van
Ferraris reeds vermeld als ‘visvijver’ en nog steeds zit er daar vis in.
Ondanks de zure regen is de gemeten Ph 6. Ook in de atmosfeer zweven er
allerlei producten rond. In de hele wereld zijn er ongeveer 2.000 actieve
vulkanen. Deze sturen regelmatig, naast waterdamp, ook zwaveloxyde,
stikstofoxyde, chloor en andere complexe verbindingen de licht in. Deze
elementen vormen met waterdamp sterk zure verbindingen, die over de hele
wereld verspreid worden. Volgens zuinige schattingen maken deze
‘uitlaatgassen’ 50 tot 60% uit van wat er in de lucht gemeten wordt. Iedereen
heeft wel eens over ‘vuurspuwende bergen” gehoord.
De Kempense bodem is zeer kalkarm. De meeste metalen werden in de
loop van de eeuwen uitgespoeld door de “zure” regen, om op 50 cm tot 1
meter diepte een podzol te vormen in verschillende kleuren. De verzuring in
onze zandgrond is een natuurlijk verschijnsel, mede doordat er geen
bufferstoffen in voorkomen, zoals kalk in kalkhoudende bodems, of
Aluminium en Magnesiumsilicaat in klei-, leem- of mergelbodems. Bekalken
met mergel of dergelijke producten vervalsen een biotoop. Ons biotoop is
niet zo rijk, Maar alle plantensoorten, insecten, amfibieën e.a. zijn specifiek
aangepast aan deze, zure bodem, en kunnen niet gedijen in een neutraal
midden.
Nadat de Biezenkuilen geschoond waren, kwamen er 8 soorten wantsen en
3 keversoorten voor, die op de Rode Lijst staan.
Louis Verpraet
juli 2010
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Schaduw
Een schaduw is als een spiegel
In het diepst van de nacht
Hij laat alleen de rand zien
De inhoud
Die is zwart
Een schaduw is een stille vriend
Hij laat je nooit alleen
Bij regen, nacht, donderwolken
Kruipt hij stilletjes weg,
Weg in het diepste hoekje van je ziel
Wanneer de zon aan de hemel verschijnt,
Steekt hij schuchter zijn kopje op
En groeit hij en maakt een rondedans...
Een schaduw, een echte vriend,
Hij laat je nooit alleen ...

Eveline Pinseel
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Zweefvliegen
Ik moet zweefvliegen eens wat nader bekijken dacht ik in juli dit jaar.
En dat ben ik gaan doen.
Eindelijk gaan doen, te oordelen aan de uitgavedatum van “De
Zweefvliegentabel” van Aat Barendrecht, die ik ooit in een overmoedige bui
aangeschaft, werkeloos in mijn kast liggen had: 1991.
Ver ben ik nog niet geraakt. Van de soorten uit mijn tuin herken ik er
voorlopig geen tien zonder veel moeite. Het is nog een eindje te gaan voor
ik aan de zowat driehonderd soorten die in dit land voorkomen toe ben.
Enkele tips van een beginner voor beginners wil ik u toch voorleggen. Ge
kunt ze desgewenst nog deze maand ook onder de knie krijgen. Vanaf
november kunt ge dan een welverdiende pauze inlassen tot in april. Nog
deze maand zeg ik: eigenlijk is het zelfs wenselijk deze maand te beginnen
want in oktober vliegen er van de driehonderd soorten in dit land geen
dertig meer. En dat vereenvoudigt de zaak aanzienlijk.
Mocht ge wat motivatie nodig hebben:
Zweefvliegen zijn talrijk en overal waar bloemen zijn. Ze zijn mooi en netjes
getekend met zwart, wit, geel en rood en vooral honingkleuren. En bovenal,
ze zijn wat mij betreft van de aangenaamste beestjes uit de horde
zoemende en brommende insecten. Een zweefvlieg irriteert niet zoals die
dekselse mug, ze heeft geen angel zoals die bij, wesp of hommel, en ze
komt niet binnenshuis met vuile voeten over uw boterhammen trappelen
zoals die gemene vlieg.
Voor wie meedoet:
1. Wellicht ziet ge sedert lang en van ver dat een vliegbeestje een
zweefvlieg is. Maar ga dat toch maar eens na.
Er zijn vliegen, bijen, hommels, wespen die aardig op zweefvliegen lijken en
andersom. Zweefvliegen zijn net als vliegen en muggen tweevleugeligen
terwijl bijen, hommels en wespen viervleugelig zijn. Maar met de snelle
vleugelslag in de vlucht en met opgevouwen vleugels in zit zoals bijen en
hommels doen hebt ge daar niet veel aan. Duidelijker is dat de drie andere
groepen rondvliegen terwijl zweefvliegen hun naam verdienen door soms te
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blijven hangen in de lucht (de mannetjes vooral) en dan weer bliksemsnel
wegflitsen.
In zit geeft de geel en zwarte kleur een goede indicatie maar geen
uitsluitsel. Van wespen missen zweefvliegen de taille, van bijen het
onophoudelijk op zoek zijn. Een zweefvlieg gaat er even rustig bij zitten in
plaats van als arbeidsverslaafde van het ene bloemkorfje naar het andere te
jakkeren.
De boekjes melden de valse ader op de vleugel als voornaamste kenmerk
maar om die te zien moeten de beestjes van nabij met goede ogen bekeken
blijven stilzitten. Gemakkelijker houvast bieden de antennes. Antennes van
bijen en wespen zijn lang en beweeglijk, die van vliegen sprietvormig.
Antennes van zweefvliegen zijn kort en hangen op het voorhoofd als zwarte
of gele klompjes met een haartje opzij over het gezicht.
2. Hou het om te beginnen simpel.
Deel de zweefvliegen in in grote en kleintjes. Grootte wordt in de boekjes
meestal aangegeven als lengte vanaf de neus tot het eind van het achterlijf.
Maak het verschil bij tien millimeter maar niet fanatiek. Een meetlat ernaast
leggen valt overigens niet mee; in de praktijk zijn de volumeverschillen veel
duidelijker en zult ge al snel het onderscheid tussen groot en klein
doorhebben. Met middelgroot kunt ge de gaten opvullen.
Deel ook in in vrouwtjes en mannetjes. Vrouwtjes en mannetjes verschillen
nogal eens van tekening. Laat u door het geslacht niet in de war brengen.
Het opdelen is gemakkelijker dan ge denkt. Bij vrouwtjes zit er wat ruimte
tussen de ogen bovenop de kop, bij mannetjes raken de ogen elkaar, soms
maar even soms over een groot deel van de koplengte.
3. Een oktoberoefening.
a. Ongetwijfeld vliegen in uw tuin van die kleine heel fijne en slanke geel en
zwart gestreepte zweefvliegjes, kampioenen in het lang stilhangen. In zit is
het borststuk op de zijkant duidelijk helder met een gele streep afgelijnd. Ze
horen bij de Sphaerophora, de Langlijfjes. Eén van de tiental soorten die in
het vrije veld goed te onderscheiden. De vleugels zijn langer dan het lijf en
omdat deze vliegjes de vleugels nogal eens op de rug vouwen is dat
gemakkelijk te zien. De naam is S. scripta wat neem ik aan slaat op de
tekening op de laatste segmenten een soort zwart gekrabbel op geel. In het
Nederlands is dat het Groot langlijfje.
b. Aan het andere eind van de grootteschaal vliegen tot eind oktober twee
soorten hier veelvuldig voorkomende Pendelzweefvliegen (Helophilus) Ge
herkent ze onmiddellijk aan de combinatie van grootte (tot zestien mm.) en
gele en zwarte lengtestrepen op de bovenkant van het borststuk. De
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Gewone pendelvlieg (H. pendulus) heeft een zwarte kale streep over het wit
behaarde gezicht, de ?pendelvlieg (H. trivittatus) een gele.
c. Een groep middelgrote tot grote op bijen lijkende zweefvliegen kregen
recentelijk de naam Bijvliegen. In oktober vliegen hier in bijna elke tuin nog
vijf soorten van deze groep. Ze zijn donker tot zwart gekleurd en dragen in
uiteenlopende mate gele of kandijsuikerkleurige vlekken en banden op de
rug. De tekening verschilt niet enkel van soort tot soort maar ook van
individu tot individu binnen één soort en zelfs in de loop van het jaar.
De bekendste werd vanouds ´Blinde bij´ (Eristalis tenax) genoemd. Ze is
groot (15 mm) en meestal donker met slechts een schijntje van zijvlekken op
het tweede segment. De Blinde bij vliegt tot eind november en later. Als
enige van de groep heeft ze twee rijen haartjes verticaal over de ogen. Die
vormen zwarte lijntjes. Maar om dat in het vrije fluks te zien zijn scherpere
ogen dan de mijne wenselijk.
De kleinste van de groep (10 mm.), Eristalis arbustorum, kreeg de naam
Kleine bijvlieg. Ze heeft een wit gezicht, oude exemplaren soms met een
dun streepje zwart in het midden.
Dan zijn er nog de dicht behaarde hommelachtige Eristalis intricarius, de
Kegelbijvlieg (Eristalis pertinax) met volledig gele tars van de voorpoten en
de Eristalis nemorum waarvan de laatste leden van die tars zwart zijn.
d. Met één andere onmiskenbare soort sluiten we de rij en het jaar af:
Episyrphus balteatus. Die is middelmaat (9-11 mm), vliegt tot eind november
en is de enige met dubbele gele banden op segmenten twee en drie. In het
Nederlands spreekt men over Dubbelbandzweefvlieg, Pyjamazweefvlieg of
ook nog Roze zweefvlieg.
Succes.
Koen Verschoore

a.
b.

Adult Blinde bij
Larve (rattenstaartje)
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Biodiversiteit Noorderkempen
1ste resultaten van de Tuinvlindertelling 2010
Natuurpunt en haar Waalse zustervereniging Natagora organiseerden in het
weekend van 31 juli en 1 augustus voor de vierde maal een nationale
tuinvlindertelling. Naast het verzamelen van cijfers over de toestand van
onze vlinderfauna was het ook de bedoeling om meer mensen bewust te
maken van de schoonheid en het belang van de natuur in de eigen
leefomgeving.
Ondanks niet-optimale weersomstandigheden tijdens het vlinder-telweekend
van 2010 vonden veel mensen wel een zonnig moment om de vlinders in
hun tuin te tellen. Het aantal enthousiaste deelnemers lijkt vergelijkbaar met
dat van 2009. Op basis van de eerste 1500 formulieren kan al een eerste
voorzichtige vergelijking gemaakt worden met de voorbije jaren.
In een Vlaamse tuin telde men gemiddeld 19 vlinders die 6 verschillende
soorten vertegenwoordigen. De meeste soorten waren talrijker of even talrijk
aanwezig als de voorbije jaren. De enige uitzondering was de distelvlinder,
die in 2009 een invasie kende en bijna overal te zien was, maar dit jaar
slechts in 17% van de Vlaamse tuinen aanwezig was.
Koolwitjes blijven de meest algemene vlinders van het land en zijn in bijna
94% van alle tuinen aanwezig.
Opvallend is de talrijke aanwezigheid van de nachtvlinder gamma-uiltje, een
nachtvlinder. Hij werd in 2 op 3 tuinen waargenomen, en gemiddeld met 6
exemplaren per tuin. Dit is mogelijk nog een onderschatting omdat veel
mensen deze nachtvlinder nog niet herkennen.
De trekvlinder atalanta heeft ook een goed jaar, en werd in 3 op 4 tuinen
gezien, vaker dan de dagpauwoog, hoewel die zijn 3 jaar geleden ingezette
herstel voorzichtig blijft voortzetten.
De kleine vos is de meest getelde vlinder in Nederland, maar niet in de
zuidelijke provincies. Ook in Vlaanderen blijft dit een schaarse soort die
slechts in 1 op 5 tuinen aanwezig is.
De citroenvlinder wordt nog bijna uitsluitend gezien in de provincies
Antwerpen en Limburg.
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Tabel voor Vlaanderen:
Soort

Tabel voor Antwerpen:
% tuinen

Soort

% tuinen

1.

Klein koolwitje

78%

1.

Klein koolwitje

80%

2.

Atalanta

74%

2.

Atalanta

73%

3.

Dagpauwoog

64%

3.

Dagpauwoog

60%

4.

Gamma-uil

57%

4.

Gamma-uil

55%

5.

Groot koolwitje

46%

5.

Gehakkelde aurelia

48%

6.

Gehakkelde aurelia

42%

6.

Groot koolwitje

42%

7.

Oranje zandoogje

37%

7.

Boomblauwtje

37%

8.

Boomblauwtje

35%

8.

Bruin zandoogje

26%

9.

Bruin zandoogje

30%

9.

Oranje zandoogje

25%

10. Bont zandoogje

25%

10. Koninginnenpage

25%

Aantal tellers: 2131

Aantal tellers: 561

Tabel voor Essen:

Tabel voor Kalmthout:

Soort
1.

Dagpauwoog

2.
3.

% tuinen

Soort

% tuinen

100%

1.

Klein koolwitje

Atalanta

80%

2.

Atalanta

81%

Klein koolwitje

70%

3.

Gamma-uil

75%

4.

Gamma-uil

60%

4.

Dagpauwoog

63%

5.

Groot koolwitje

60%

5.

Gehakkelde aurelia

44%

6.

Gehakkelde aurelia

60%

6.

Boomblauwtje

44%

7.

Oranje zandoogje

60%

7.

Groot koolwitje

31%

8.

Bruin zandoogje

50%

8.

Bont zandoogje

31%

9.

Boomblauwtje

50%

9.

Oranje zandoogje

19%

50%

10. Distelvlinder

10. Bont zandoogje

Aantal tellers: 10

88%

19%

Aantal tellers: 16

Het is toch aangenaam om te merken dat een aantal leden hun tellingen
hebben doorgegeven. Het blijft boeiend om deze schitterende insecten te
observeren en te bewonderen en we hopen op een nog grotere deelname in
2011 (weekend van 6 en 7 augustus 2011).
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Oranje zandoogje

Kleine vos

© Dita Cornet

© Wim De Bock

Atalanta
© Wim De Bock
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Gehakkelde aurelia

Boomblauwtje

© Sarah Pinseel

© Eveline Pinseel

Penseelkever
© Sarah Pinseel
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Biodiversiteit Noorderkempen
Waarnemingen van Nachtvlinders in 2010
Op verschillende plaatsen in onze regio werden een aantal
nachtvlindervallen opgesteld, zowel in tuinen als in natuurgebieden.
Uit de resultaten blijkt dat er tal van soorten te vinden zijn in een gewone
tuin, waarin wat aandacht wordt geschonken aan de diversiteit van nectaren waardplanten. Een gladgeschoren gazon omzoomd met opgaande
hagen van coniferen of buxus zijn alles behalve ‘divers’ en lokken dus ook
geen (nacht)vlinders aan. Een wilde wei met waardplanten en inheemse
bloemen, borders met nectarplanten, vlinderstruiken, ev. wat brandnetels,
wilde struiken, … lokt veel meer dieren aan.
Enkele voorbeelden:
Enkele bijzondere soorten uit de tuin van Frans Vorsselmans:
groep
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro

Soort
Porceleinspanner
Drietand
Grauwe borstel
Sint-Janskruiduil
Papegaaitje
Donkere wapendrager
Gevlekte winteruil
Plat beertje
Bessentakvlinder
Wortelhoutspanner
Gegolfde spanner
Hopsnuituil
Geblokte stipspanner
Aangebrande spanner
Tweevlekspanner
Wilgentandvlinder
Goudvenstertje
Zwarte herfstspinner
Saffraangouduil
Gestippelde houtvlinder
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Wetenschappelijke naam
Abraxas sylvata
Acronicta tridens
Calliteara fascelia
Chloantha hyperici
Chloroclysta sirerata
Clostera pigra
Conistra rubiginea
Eilema lurideola
Eulithis mellinata
Eulithis prunata
Hydria undulata
Hypena rostralis
Idaea emarginata
Ligdia adustata
Lomographa bimaculata
Notodonta tritophus
Plusia festucae
Poecilocampa populi
Tiliacea aurago
Zeuzera pyrina
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Enkele meer algemene soorten uit de tuin van Joris Pinseel
groep
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro

Soort
Zuringuil
Puta-uil
Houtspaander
Witte grasbandspanner
Gestreepte goudspanner
Meriansborstel
Voorjaarsdwergspanner
Wilgendwergspanner
Gewone dwergspanner
Tere zomervlinder
Paardenbloemspanner
Variabele W-uil
Gerande spanner
Witte schaduwspanner
Gerimpelde spanner
Kolibrievlinder
Witstipgrasuil
Volgeling
Huismoeder
Haarbos
Donker halmuiltje
Kleine wintervlinder
Hagedoornvlinder
Variabele voorjaarsuil
Taxusspikkelspanner
Eikentandvlinder
Wapendrager
Agaatvlinder
Stro-uiltje
Ligusterpijlstaart
Naaldboomspanner
Zwartbandspanner
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Wetenschappelijke naam
Acronicta rumicis
Agrotis puta
Axylia putris
Cabera pusaria
Camptogramma bilineata
Dasychira pudibunda
Eupithecia abbreviata
Eupithecia tenuiata
Eupithecia vulgata
Hemistola chrysoprasaria
Idaea seriata
Laconobia suasa
Lomaspillis marginata
Lomographa temerata
Macaria liturata
Macroglossum stellatarum
Mythimna albipuncta
Noctua comes
Noctua pronuba
Ochropleura plecta
Oligia latruncula
Operophtera brumata
Opisthograptis luteolata
Orthosia incerta
Peribatodes rhomboidaria
Peridea anceps
Phalera bucephala
Phlogophora meticulosa
Rivula sericealis
Sphinx ligustri
Thera obeliscata
Xanthorhoe fluctuata
Pagina 38

De Wildertse Duintjes in Essen was een locatie die gekozen werd in kader
van de “cursus nachtvlinders”. Tal van soorten passeerden hier de revue,
waaronder enkele zeldzame leuke soorten.
De soorten uit de Wildertse Duintjes (dd. 21 augustus 2010)
groep
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro

Soort
Porseleinvlinder
Gewone velduil
Piramidevlinder
Pijpenstro-uil
Gamma-uil
Witte grijsbandspanner
Appeltak
Gestreepte goudspanner
Gestippelde oorspanner
Gewone spikkelspanner
Naaldboombeertje
Glad beertje
Egale dwergspanner
Zwartkamdwergspanner
Boogsnuituil
Zuidelijke stofuil
Bruine snuituil
Schildstipspanner
Gerande spanner
Gewone grasuil
Plakker
Nonvlinder
Donker klaverblaadje
Gerimpelde spanner
Klaverblaadje
Kooluil
Rozenblaadje
Stompvleugelgrasuil
Open breedbandhuismoeder
Huismoeder
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Wetenschappelijke naam
Abraxas sylvata
Agrotis segetum
Amphipyra pyramidea
Apamea aquila
Autographa gamma
Cabera pusaria
Campaea margaritata
Camptogramma bilineata
Cyclophora punctaria
Ectropis crepuscularia
Eilema depressa
Eilema griseola
Eupithecia absinthiata
Gymnoscelis rufifasciata
Herminia grisealis
Hoplodrina ambigua
Hypena proboscidalis
Idaea biselata
Lomaspillis marginata
Luperina testacea
Lymantria dispar
Lymantria monacha
Macaria alternata
Macaria liturata
Macaria notata
Mamestra brassicae
Miltochrista miniata
Mythimna impura
Noctua janthe
Noctua pronuba
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Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro

Dromedaris
Hagedoornvlinder
Muisbeertje
Hennepnetelspanner
Berkenbrandvlerkvlinder
Brandvlerkvlinder
Stro-uiltje
Herculesje
Dennenpijlstaart
Eikenprocessierups
Braamvlinder
Oranje wortelboorder
Koolbandspanner
Vierbandspanner
Bruine vierbandspanner
Zwarte C-uil

Notodonta dromedarius
Opisthograptis luteolata
Pelosia muscerda
Perizoma alchemillata
Pheosia gnoma
Pheosia tremula
Rivula sericealis
Selenia dentaria
Sphinx pinastri
Thaumetopoea processionea
Thyatira batis
Triodia sylvina
Xanthorhoe designata
Xanthorhoe ferrugata
Xanthorhoe spadicearia
Xestia c-nigrum

Glenn Vermeersch vatte het plan op om nachtvlinders te vangen op de
dijken van de Bezinkingsbekkens van de PIDPA. Van deze locatie waren er
tot nu toe geen gegevens beschikbaar.
Enkele soorten uit de Bezinkingsbekkens v/d PIDPA (dd. 13 & 14 aug.):
Groep
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro

Soort
Puta-uil
Grote worteluil
Pijpenstro-uil
Gamma-uil
Huisuil
Grauwe borstel
Streepkokerbeertje
Glad beertje
Bastaardsatijnvlinder
Zuidelijke stofuil
Populierenpijlstaart
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Wetenschappelijke naam
Acronicta psi
Agrotis ipsilon
Apamea aquila
Autographa gamma
Caradrina clavipalpis
Dicallomera fascelina
Eilema complana
Eilema griseola
Euproctis chrysorrhoea
Hoplodrina ambigua
Laothoe populi
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Groep
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro
Macro

Soort
Gestippelde rietboorder
Gerande spanner
Plakker
Donker klaverblaadje
Witstipgrasuil
Breedbandhuismoeder
Haarbos
Hagendoornvlinder
Muisbeertje
Rietvink
Kleine beer
Kroonvogeltje
Dennenpijlstaart
Witte tijger
Zesstreepuil

Wetenschappelijke naam
Lenisa geminipuncta
Lomaspillis marginata
Lymantria dispar
Macaria alternata
Mythimna albipuncta
Noctua fimbriata
Ochropleura plecta
Opisthograptis luteolata
Pelosia muscerda
Philudoria potatoria
Phragmatobia fuliginosa
Ptilodon capucina
Sphinx pinastri
Spilosoma lubricipeda
Xestia sexstrigata

Ondertussen werken we aan het plan om zowel in de Nolse Duinen als rond
het Stappersven inventarisaties uit te voeren. Benieuwd wat dit als resultaat
zal geven.
Door de enthousiaste inzet van tal van natuurliefhebbers kunnen we de
puzzelstukjes mooier plaatsen en krijgen we stilaan een inzicht in het
voorkomen en de verspreiding van deze insecten in onze regio.
Basis voor dit overzicht vormt de lijst die Koen Verschoore sinds 1991 heeft
opgebouwd. Die lijst bevat meer dan 600 verschillende soorten,
waargenomen in Essen. Een onschatbare bron aan gegevens is dat !!
Voor veel mensen zijn nachtvlinders, macro’s of micro’s, niets anders dan
‘motten’. Misschien toch eens een blik werpen op www.vlindernet.nl of
www.microlepidoptera.nl om deze diergroepen beter te leren kennen.
Misschien een tip voor de lange herfst- en winteravonden die er aankomen.
Joris Pinseel
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Populierenpijlstaart
© Glenn Vermeersch

Kameeltje
© Glenn Vermeersch

De Korhaan nr. 4 / oktober 2010

Pagina 42

De zomer is een rustigere periode voor de vogels.
In juli kregen we een echte hittegolf, maar augustus werd gekenmerkt
door wisselvallig weer met zeer veel regen. Het slechte weer van
augustus bleek menig vogelliefhebber niet tegen te houden, want we
kregen de afgelopen periode toch weer zeer veel waarnemingen
binnen.
Niet tegenstaande dat het in de zomer wat kalmer is voor wat de vogels
betreft, werden toch weer enkele eerder uitzonderlijke waarnemingen
verricht.
Dit en nog veel meer kan je lezen in onderstaand overzicht.
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) was deze zomer op verschillende plaatsen
een regelmatige verschijning. Opmerkelijk was weer de aanwezigheid van
Fuut (Podiceps cristatus) op enkele vennen in de Kalmthoutse Heide. Bijna
alle waarnemingen van Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis) gebeurden bij
het Stappersven. Hier werden deze zomer max. 34 exn. waargenomen.
Een zeer opmerkelijke waarneming was deze van een overvliegende Roze
Pelikaan (Pelecanus onocrotalus) over het Groot Schietveld. Het gaat hier
echter om een escape. De vogel bleek eerder ontsnapt te zijn uit de Beekse
Bergen in Nederland.
Leuk was de aanwezigheid van een Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)
op het Groot Schietveld op 18 juli. De enige 2 Grote Zilverreigers (Ardea
alba) vlogen op 15 augustus over de Kalmthoutse Heide. Op 21 augustus
waren 2 juveniele Purperreigers (Ardea purpurea) aanwezig op het Groot
Schietveld. Nog een ex. vloog op 30 augustus over Kalmthout.
Op 31 juli trok een Zwarte Ooievaar (Ciconia nigra) over het Groot
Schietveld. Op 22 juli was hier een ex. ter plaatse. Af en toe werden er
solitaire Ooievaars (Ciconia ciconia) gemeld in de regio.
Een Lepelaar (Platalea leucorodia) foerageerde op 29 juli op het Groot
Schietveld. Over de trektelpost van de Kalmthoutse Heide vloog nog een ex.
op 8 augustus.
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Op 18 augustus waren er al 2 Smienten (Anas penelope) aanwezig op het
Stappersven. Wintertalingen (Anas crecca) werden zeer regelmatig
waargenomen in de regio. Een max. van 122 exn. werd gedurende deze
periode geteld op het Stappersven. De enige Zomertaling (Anas
querquedula) was op 18 augustus aanwezig op ditzelfde ven. Slobeend
(Anas clypeata) was ook de hele zomer aanwezig in de regio, eerder in
kleinere aantallen.
Ditzelfde geldt ook voor Tafeleend (Aythya ferina). Alle waarnemingen
gebeurden op het Stappersven. Kleine groepjes Kuifeenden (Aythya
fuligula) werden op diverse plaatsen in de regio gemeld. Brilduikers
(Bucephala clangula) waren de hele zomer aanwezig op verschillende
vennen van de Kalmthoutse Heide. Ook dit jaar was er hier weer een
broedgeval van deze soort.
Op 18 augustus verbleef er een Rosse Stekelstaart (Oxyura jamaicensis)
in de Kalmthoutse Heide. Deze exoot wordt de laatste jaren steeds meer
waargenomen.
Wespendieven (Pernis apivorus) werden deze zomer heel wat
waargenomen in de regio.
Leuk was de melding van een Rode
Wouw (Milvus milvus) die op 15 augustus
over het Groot Schietveld vloog. De
Slangenarenden (Circaetus gallicus) die
deze zomer op het Groot Schietveld
verbleven,
vormden
één
van
de
hoogtepunten voor deze periode. Op 16 juli
werden 2 exn. ontdekt. Een dag later
verbleven er zelfs 3 exn. in het gebied. De
volgende dagen werden steeds 2 exn.
waargenomen. Deze exn. verbleven tot 24
augustus op het Groot Schietveld en
zorgden voor veel belangstelling bij
waarnemers uit gans Vlaanderen!
Bruine Kiekendieven (Circus aeruginosus)
waren deze zomer geregeld te zien in de
Kalmthoutse Heide en op het Groot
Schietveld. Een bijzondere waarneming was deze van een jagende
Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) op het Groot Schietveld op 3 juni.
Havik (Accipiter gentilis) was eerder een gewone verschijning. Op 28 en 31
augustus vloog er telkens een Visarend (Pandion haliaetus) over de
Kalmthoutse Heide.
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Op 30 augustus was al een vroeg Smelleken (Falco colombarius) aanwezig
in Essen. Slechtvalken (Falco peregrinus) waren bijna dagelijks aanwezig
op het Groot Schietveld en ook in de Kalmthoutse Heide werd deze soort
zeer regelmatig waargenomen.
Op 4 augustus was een Porseleinhoen (Porzana porzana) aanwezig in de
Nol te Essen-Wildert.
Kleine Plevieren (Charadrius dubius) werden regelmatig waargenomen in
de Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld. Een Bontbekplevier
(Charadrius hiaticula) werd op 6 juni opgemerkt op het Groot Schietveld. Op
28 augustus vloog hier Morinelplevier (Charadrius morinellus). Op
diezelfde dag werden daar ook de enige 2 Goudplevieren (Pluvialis
apricaria) voor deze periode overvliegend waargenomen. Op 1 september
vloog een Zilverplevier (Pluvialis squatarola) over de Kalmthoutse Heide.
Leuk was de aanwezigheid van een Temmincks Strandloper (Calidris
temminckii) op het Groot Schietveld op 21 en 22 augustus. Nog een ex.
vloog hier over op 28 augustus. Ook bijzonder was een
Krombekstrandloper (Calidris ferruginea) die hier op 31 augustus
pleisterde. Diezelfde dagen waren daar ook 2 Bonte Strandlopers (Calidris
alpina) aanwezig.
Watersnippen (Gallinago gallinago) werden zeer veel waargenomen op
diverse plaatsen. De eerste Regenwulpen (Numenius phaeopus) werden
terug in de streek gemeld vanaf 12 juli. In augustus waren er af en toe
waarnemingen van Zwarte Ruiter (Tringa erythropus) op het Groot
Schietveld. Vanaf half augustus verbleven er ook bijna dagelijks solitaire
Groenpootruiters (Tringa nebularia) in dit gebied. Witgatje (Tringa
ochropus) was een zeer talrijke doortrekker gedurende deze periode. Ook
Bosruiter (Tringa glareola) werd redelijk veel waargenomen, vooral in de
Kalmthoutse Heide en op het Groot Schietveld. Oeverloper (Actitis
hypoleucos) kan als vrij talrijke doortrekker worden bestempeld.
Zwartkopmeeuwen
(Ichthyaetus
melanocephalus) werden nog geregeld
op weilanden waargenomen, doch eerder
in kleine aantallen. Op 18 augustus
verbleef een Zwarte Stern (Chlidonias
niger) bij het Stappersven.
Nachtzwaluwen
(Caprimulgus
europaeus) werden vooral gehoord in de
Kalmthoutse Heide en op het Groot
Schietveld, maar ook op enkele andere
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plaatsen werd deze soort waargenomen. Zo werd er zelfs een broedgeval
vastgesteld op Essen-Horendonk.
Enkele IJsvogels (Alcedo atthis) werden waargenomen in de Kalmthoutse
Heide en in Essen-Centrum.
Vanaf half augustus werd geregeld Draaihals (Jynx torquilla) waargenomen
in de regio, de meeste meldingen kwamen van het Groot Schietveld. Ook
waren er enkele ringvangsten van deze soort.
Eind augustus vlogen er enkele Duinpiepers (Anthus campestris) over het
Groot Schietveld en de Kalmthoutse Heide. Gele Kwikstaart (Motacilla
flava) was deze zomer geregeld te zien in de streek. Grote Gele
Kwikstaart (Motacilla cinerea) werd maar sporadisch waargenomen in de
regio.
Op 30 juli en 12 augustus was telkens een Nachtegaal (Luscinia
megarhynchos) aanwezig op het Groot Schietveld. Op 4 augustus was nog
een ex. aanwezig bij de Nol te Essen-Wildert.
Het eerste Paapje (Saxicola rubetra) zat op 3 augustus in de Kalmthoutse
Heide. Nadien was deze soort een vrij algemene doortrekker, de meeste
waarnemingen gebeurden op het Groot Schietveld en de Kalmthoutse
Heide. De eerste Tapuit (Oenanthe oenanthe) werd waargenomen op 10
augustus. Nadien werd deze soort nog vrij geregeld waargenomen op het
Groot Schietveld en de Kalmthoutse Heide. Een Groenlandse Tapuit
(Oenanthe oenanthe leucorhoa) was op 27 augustus aanwezig op het Groot
Schietveld.
Op het Groot Schietveld en in de Nol te EssenWildert waren er enkele ringvangsten van Snor
(Locustella luscinioides). In dit laatste gebied
werden ook enkele Grote Karekieten
(Acrocephalus arundinaceus) geringd.
In de Kalmthoutse Hedei werd af en toe
Vuurgoudhaantje
(Regulus
ignicapilla)
gehoord. Deze soort is in voorjaar en zomer
eerder een vrij zeldzaam gegeven.
Op 6 augustus vloog er een Wielewaal
(Lanius collurio) over het Groot Schietveld. Dit
was de enige waarneming voor deze periode.
Erg leuk waren de waarnemingen van Grauwe
Klauwier (Lanius collurio). Op 4 juni pleisterde
er een mannetje in de Kalmthoutse Heide. Op
20 augustus was een juveniel ex. aanwezig op het Groot Schietveld.
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In juni en juli werd af en toe Kleine Barmsijs (Carduelis cabaret) gemeld
in de Kalmthoutse Heide. Mogelijks broedt deze soort in de regio, maar echt
bewijs hiervan is nog niet geleverd.
Deze zomer waren er opvallend veel waarnemingen van Kruisbek (Loxia
curvirostra). Deze soort werd in juli bijna dagelijks waargenomen. Op 13 juli
werd op het Groot Schietveld een max. opgetekend van 50 exn. Van
Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) werd in de regio een koppel in broedbiotoop
waargenomen. Op 19 augustus vloog er een Appelvink (Coccothraustes
coccothraustes) over het centrum van Wuustwezel.
In de Nol te Essen-Wildert werd op 13 augustus een Ortolaan (Emberiza
hortulana) geringd.
Tot zover dit overzicht. Bedankt aan alle waarnemers voor het bezorgen of
het invoeren van hun gegevens. Een volledig overzicht vind je op
http://noorderkempen.waarnemingen.be/
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck

Boompieper
© Glenn Vermeersch
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