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We hebben een bewogen zomerperiode achter de rug. Op Europees
en wereldvlak liep er heel wat mis. De fipronilcrisis bracht onze
voedselveiligheid enige tijd in gedrang. De gespierde taal van zowel
de Amerikaanse als Noord-Koreaanse president verhoogde de
spanning tussen beide naties. Talloze natuurrampen (bosbranden –
aardverschuivingen – zware overstromingen – stormen & orkanen)
teisterden verschillende regio’s wereldwijd met veel menselijk leed
en stoffelijke schade als gevolg. Extremisten pleegden o.a. in Spanje
zinloze terreurdaden. Wat dat betreft was het een drukke
onaangename zomerperiode.
Veel rustiger was het echter in onze tuinen. Is het je ook opgevallen
dat je sinds begin augustus nog weinig of geen kleine zangvogels
aantreft in de tuin? Wanneer heb je laatst nog een merel gezien? Nu
is augustus, wat vogels betreft, altijd wel een kalme periode, wegens
de rui, maar dit jaar is de stilte toch erg opvallend.
Blijkbaar gaat het met het klimaat van kwaad naar erger. Het zeer
droge en warme voorjaar, werd gevolgd door een eerder frisse en
natte zomerperiode. Het vocht dat we in het voorjaar ontbeerden,
kregen we tijdens de zomer over ons heen. Het warme weer van het
voorjaar misten we dan weer in juli en augustus. Seizoenen
verschuiven, extreme situaties nemen toe … hier te lande en elders.
Fauna en flora reageren daarop. Planten en dieren moeten mee
evolueren … als ze daartoe de kans krijgen tenminste. Ofwel
migreren ze van zuid naar noord - zo krijgen we hier in Vlaanderen
zuiderse planten en dieren te zien - ofwel proberen ze zich aan te
passen, ofwel sterven ze uit. Het valt niet te ontkennen dat het
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klimaat verandert en ook wij - mensen - zouden ons moeten
voorbereiden.
Bijvoorbeeld door een efficiënte ‘groene’ energievoorziening uit te
bouwen. Bijvoorbeeld door het koesteren van onze grote loofbomen
en het aanplanten van jonge inheemse - grote bomen nemen o.a.
honderden tonnen fijn stof en CO² op, zuiveren de lucht, bieden
schaduw, houden in bosverband water vast, leveren voedsel.
Bijvoorbeeld door het beter onderhouden/beheren van onze
wegbermen zodat ze meer bloeiende planten herbergen en de
inheemse bijen en vlinders de kans geven om te overleven. Of door
aandacht te schenken aan een groenere inrichting van onze tuinen
voor vogels en allerlei insecten.
‘Groen’ hebben we trouwens hard nodig om de kwaliteit van ons
leven te verhogen.
Op de site van Het Nieuwsblad verscheen onlangs een artikel onder
de naam “Hoe groen is onze gemeente”, waarin de leefbaarheid van
de Vlaamse gemeentes werd gemeten a.d.h.v. drie parameters (het
percentage groene oppervlakte in elke gemeente, het aantal inwoners met
een stuk natuur van minstens 30 hectare op wandelafstand (1,6 km) en de
luchtkwaliteit in Vlaanderen).

Op www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170803_03000649 kan je dus
aflezen hoe groen Vlaanderen is. Essen scoort met een magere
6,8/10 duidelijk minder dan Kalmthout met 8,2/10. Het grote verschil
is te verklaren door de oppervlakte natuur - Kalmthout 8/10 tgo
Essen slechts 2/10 - De Kalmthoutse Heide versus quasi niks, dus.
En laat de aan- of afwezigheid van ‘groen’ nu net dat verschil zijn dat
de leefkwaliteit van mensen bepaalt. Ik citeer Hendrik Moeremans
van Natuurpunt: “We zien dus vandaag dat de oppervlakte open ruimte
serieus onder druk staat. Elke dag gaat in Vlaanderen 6 hectare open
ruimte op de schop. Neem zelf de proef op de som: vergelijk het landschap
rond je woning maar eens met hetzelfde gebied een decennium geleden.
Het protest tegen het verder volbouwen neemt toe. Mensen beginnen
steeds meer nood te hebben aan een stukje groen dicht bij huis. Het is een
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plek waar mensen kunnen ontspannen en het heeft ook positieve gevolgen
voor de gezondheid. Groen doet bewegen en is de beste strategie om
welvaartsziektes als obesitas te vermijden.”

Dat is nu net wat wij met onze vereniging ook proberen te doen,
‘mensen naar buiten lokken’ om ze te ‘laten bewegen’ door te
wandelen en te werken in de natuurgebieden in onze regio.
In onze kalender staan weeral enkele leuke activiteiten gepland,
gaande van excursies, beheerwerken en infostands tot voordrachten.
Voor de Paddenstoelencursus is het echter te laat om in te schrijven,
de eerste lessen zijn al achter de rug. Maar voor volgend jaar werd al
weer een nieuwe reeks aangevraagd: zowel voor ‘starters’ als voor
‘gevorderden’. Meer info volgt later.
Uiteraard brengt het najaar weer enkele fijne, natuurbelevingsmomenten. Zo komt de vogeltrek weer op gang en tijdens de
komende maanden mogen we de ‘Vriezeganzen’ verwachten. In het
najaar kan je Paddenstoelen, Mossen & Korstmossen bewonderen;
zowel in natuurgebieden als in de dorpskernen. De voedertafels
mogen terug geplaatst worden en met een beetje geluk kunnen we
weer genieten van foeragerende tuinvogels. Elk seizoen heeft zijn
‘eigen’aardigheden … en nu is de herfst aan de beurt.
Joris Pinseel

De Korhaan nr. 4 / oktober 2017

Pagina 4

1 oktober 2017

10u00

Natuurwandeling

Einde
±13u00

Natuur in de buurt
“Korstmossen op muurtjes”
Parking Kerk O.L.Vrouw, Nieuwstraat
Essen-Centrum

Lichenen of korstmossen zijn zeer bijzondere levensvormen. Ze
bestaan uit een perfecte symbiose tussen een wier en een schimmel.
Ze zijn in allerlei vormen waar te nemen. Het ganse jaar door kunnen
we ze aantreffen op allerlei ondergronden waar de meeste planten
hun neus voor ophalen: boomschors, stenen, stoepranden, bodem,
… Tijdens deze excursie vestigen we de aandacht op soorten die we
kunnen aantreffen op bomen, stenen muurtjes en oude grafzerken
op de begraafplaats van Essen-Centrum.
Enige voorkennis is niet vereist maar een loep is onmisbaar.
Meebrengen: loep, eventueel veldgids ‘Korstmossen”.
Info: Joris Pinseel (03/667 57 97)
Gids: Dries Van den Broek (medewerker Plantentuin Meise)

7 oktober 2017

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Parking “De Ster”, Verbindingsstraat x
Kastanjedreef te Kalmthout

De beheerwerken in het gebied worden verdergezet:
Exotenbestrijding t.v.v. bosherstel. Zoals altijd is er voor ’s middags
warme soep voorzien. Gelieve de conservator te verwittigen van uw
komst.
Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)
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8 oktober 2017

11u00

Infostand
“Smullen van eigen streek”

Infostand

Einde
±16u00

NEC "De Vroente", Putsesteenweg, 129
Kalmthout

Talrijke hoeveproducenten uit de
streek stellen hun eigen producten
voor op een echte streek- en
hoeveproductenmarkt
aan
De
Vroente. Verschillende organisaties
vertellen je alles over hun lokale
aanbod, waardoor je nog meer kan
“smullen” van de streek in en rond
het Grenspark. Ook Natuurpunt Noorderkempen heet de bezoekers
welkom op dit evenement. Trommel vrienden en kennissen op en
kom langs en geniet van de gezellige sfeer.
Wil je meewerken aan deze infostand, kan je contact opnemen met:
Info: Sonja Gabriëls (gabriels.sonja@telenet.be)
Meer informatie over het event vind je op www.devroente.be

12 oktober 2017

20u00

Week van het Bos
Voordracht

einde
22u30

Voordracht
“Weetjes en verhalen
over paddenstoelen”
Projectiezaal “De Vroente”
Putsesteenweg 129, Kalmthout

Vandaag nodigen we Hans Vermeulen uit om te komen vertellen
over “Paddenstoelen”. Dit wordt zeker een boeiende avond. Hans is
een begenadigd verteller en groot paddenstoelkenner.
Zijn alle paddenstoelen eetbaar of niet? Hoe giftig kunnen zwammen
zijn? Heel veel volksverhalen, tradities en gebruiken zijn op één of
andere wijze in verband te brengen met paddenstoelen.
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De Vliegenzwam speelt in onze traditie een hoofdrol, vaak zonder we
ons daarvan bewust zijn. Een avond die je niet mag missen!

Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be of 03/666 60 80)

14 oktober 2017

9u00

Beheerwerken

Einde
±12u00

Essendonkbos & Potpolder
“Beheerwerken”
Essendonkbos 11 - zandpad naast de wei
Essen-Centrum

Wat gaan we doen? Pas geknotte wilgen in vorm zetten in de
weilanden in de vallei. Eénjarige scheuten verwijderen van de bomen
naast het akkerland, zodat die later geen hinder geven. Bomen
snoeien in Potpolder, zodat dit gebied niet verder verruigt.
Hout wordt op een ril gelegd. Koffiekoeken zijn aanwezig!
Mee te brengen: laarzen/werkschoenen en werkhandschoenen.
Bijltje, hakmes of zaag.
Info: Wim Van den Bergh (wim.van-den-bergh@skynet.be)
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15 oktober 2017

7u30

Vogelstudie

einde
16u00

Kalmthoutse Heide
“EuroBirdWatch”
Trektelpost Muggepiske
Verbindingsstraat, Kalmthout

Overal in Europa zijn vogelliefhebbers op honderden trektelposten
actief op zoek naar overtrekkende vogels. Vanop onze trektelpost
speuren we de lucht af op zoek naar … .
Meebrengen: verrekijker, lunchpakket en voldoende drank.
Aangepaste kledij. Een klein stoeltje kan nuttig zijn.
Info: Herman Jacobs (he.jacobs@telenet.be)

22 oktober 2017
Week van het Bos
opendeurdag

Het Boshuisje
13u30 Afspraak in het Boshuisje
Kalmthout

Kom de stilte beleven in een rond ons boshuisje, zuig je longen vol
met zuivere boslucht. Begeleide Yoga oefeningen tijdens een korte
wandeling. Wandeling start om 13u30 einde voorzien rond 15u.
Inschrijven verplicht via e-mail. Maximum 15 personen.
Auto’s parkeren aan de Tennishall Huybergsebaan 164 te Essen.
Volg het wandelpad Eik langs de Buntweg tot aan het Boshuisje.
Fietsers kunnen rechtstreeks tot het boshuisje.
Info en gids: René Peeters (rp.topokaarten@skynet.be)
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4 november 2017

9u00

Beheerwerken

einde
15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Parking Zuid, Verbindingsstraat
Kalmthout

We hernemen de winterbeheerwerken in het gebied Stappersven:
openmaken nat heideveldje t.v.v. het Heideblauwtje. Zoals altijd is er
voor ’s middags warme soep voorzien.
Gelieve de conservator te verwittigen van uw komst.
Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)

2 december 2017

9u00

Beheerwerken

einde
15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Parking “De Ster”, Verbindingsstraat x
Kastanjedreef, Kalmthout

De winterbeheerwerken in het gebied Boterbergen worden
verdergezet: exotenverwijdering en vrijstellen oude zomereiken.
Zoals altijd is er voor ’s middags warme soep voorzien.
Gelieve de conservator te verwittigen van uw komst.
Info: Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)

6 januari 2018

9u00

Beheerwerken

Einde
±15u30

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”
Afspraak bij Boswachtershuisje,
Kalmthout

De winterbeheerwerken gaan verder: exotenverwijdering rodo’s en
controle en onderhoud van “Wandeling Eik”. Zoals altijd is er voor ’s
middags warme soep voorzien. Gelieve de conservator te verwittigen
Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)
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13 januari 2018
14 januari 2018

8u00

Natuurtelling

Einde
±17u00

Het Grote Vogelweekend
“Voeren en beloeren”
In elke Natuurpunt-tuin in de regio

Meer info over het Vogeltelweekend kan je vinden in Natuur.blad of
op de website www.vogelweekend.be. Het is niet enkel interessant
maar ook plezant om de vogels op de voederplaats in je tuin te
observeren. Afhankelijk van het weer krijg je leuke soorten te zien.

3 februari 2018

9u00

Stappersven - Nolse Duinen
“Beheerwerken”

Beheerwerken

Einde
±15u30

“De Ster” - Kruispunt Fr. Raatsstraat en
Kastanjedreef, Kalmthout

De winterbeheerwerken gaan verder: exotenbestrijding. Zoals altijd
is er voor ’s middags warme soep voorzien.
Gelieve de conservator te verwittigen
Igor Vandamme (igor.vandamme@skynet.be)

3 februari 2018

18u30

Ledenavond

Einde
±23u00

Ledenfeest
Algemene vergadering
"Hof Ter Weyden”, Greefstraat 1
Essen-Wildert
Deelname: € 25,00 (op voorhand betalen)
op BE59 0000 4153 8026

Inschrijven voor 31 januari 2018
Ieder lid/sympathisant van Natuurpunt Noorderkempen is van harte
welkom op onze Jaarlijkse Algemene Ledenavond. Meer informatie
in de volgende “De Korhaan”.

@

Inlichtingen én inschrijving: Kristof Vlietinck
na 17.00 u.: GSM 0497/54 17 21
kristof.vlietinck@lne.vlaanderen.be
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4 februari 2018

10u00

Natuurwandeling

Einde
±12u30

Kalmthoutse Heide
“Wintergenieten op de Heide”
Afspraakplek nog te bepalen
Kalmthout

Chris Vander Sypt (0476/67 65 41 of Chrisvandersypt@skynet.be)

“De Korhaan” digitaal
Wie “De Korhaan” digitaal in kleurrijke PDF wenst te ontvangen
stuurt een mailtje naar joris.pinseel@fulladsl.be.

E-mailadres!
Wanneer uw e-mailadres is veranderd, laat dit dan weten aan de
redactie. In ons mailbestand bevinden zich een aantal mailadressen
die niet meer actief zijn. Wij zouden het bestand willen aanpassen.
De gegevens staan vermeld in de colofon. Bedankt!

Vogelcursus voor starters
Op vraag van verschillende leden kan er, bij voldoende
belangstelling, weer een “vogelcursus voor beginners’ worden
ingericht. Vanaf 20 deelnemers is het de moeite om dit te doen. De
lessenreeks omvat voorlopig 6 theorielessen (dinsdagavond) en 6
praktijklessen (zaterdag en/of zondag). Prijs nog te bepalen. Als je
interesse hebt, graag een mailtje naar joris.pinseel@fulladsl.be.
En dat voor 1 december 2017.
Het bestuur
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My name is James, James B…lackbird
Ik heb het kraaiennest van dit jaar ontdekt! Het bevindt zich in een
hoge boomtop, twee verkavelingen verder in een stukje ongerepte
wildernis. Gisteren zag ik de kraaienfamilie er rustig vertoeven,
genietend van de laatste zonnestralen, onbewust van het feit dat ook
dit pareltje binnenkort gesloopt wordt tot een menselijk eiland van
herrie waar geen plaats meer is voor een familie zwartjassen.
De eerste kraai die ik hier bewust ontmoette was Guust. Hij werd
geboren in 2007 en was een stuntelige lelijkaard met veel witte
pigmentplekken in zijn rafelig verendek. Ik merkte hem op vanuit
mijn badkamerraam terwijl hij als juveniel klungelig rond strompelde,
geflankeerd door zijn wakende ouders. Op één of andere manier
bleef Guust hier, en zijn ouders verdwenen. Vaak zat hij tegen de
avond op de toenmalige oude TV-mast, soms met een hapje tussen
zijn poten en altijd op en neer wiegend, terwijl hij me luid krassend
begroette met zijn eigen roep. Wist je dat kraaien een eigen, unieke
stem hebben? Het zijn trouwens ook échte zangvogels, ook bij hen is
de syrinx - het zangorgaan van de vogels - ontwikkeld en hun
krassend gekraai is dus eigenlijk een melodie. Guust werd een
vertrouwde metgezel hier in het bos, en stilaan leerden we elkaar
kennen en vertrouwen.
Guust vertoefde hier zo’n drie jaar alleen in het bos. Eerst was ik
ervan overtuigd dat hij gewoonweg te lelijk was om een
vriendinnetje te vinden, maar uiteindelijk pikte ik ergens op dat
kraaien pas na een jaar of drie geslachtsrijp zijn. En inderdaad, na
enkele jaren dook er een metgezel op voor mijn Guust en ik noemde
haar Clementina. Het koppel werd me héél vertrouwd en vaak
ondervond ik dat ze hun terrein (met mij erbij) nauwgezet beheerden
en bewaakten. Bij menselijk bezoek hoorde ik steevast de kraaien te
keer gaan, en merkte ik vanuit mijn ooghoeken dat ze enkele keren
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in duikvlucht overvlogen om te checken of de nieuwkomers een
bedreiging vormden. Als er katten op rooftocht in ons bos
ronddwaalden, waren het de kraaien die me met veel herrie
waarschuwden, en samen belaagden we de pluizige predatoren tot
ze, ontsteld door zo’n gezamenlijke overmacht, afdropen.
Ik begon informatie over kraaien op te zoeken, maar vond spijtig
genoeg enkel wat oppervlakkige dingen. De meeste boeken gaan
over de kraaiachtigen en hierin wordt de zwarte kraai vaak niet zo
fraai afgeschilderd. Kraaien hebben in de loop van de geschiedenis
niet de beste reputatie opgebouwd, maar voor mij zijn ze de keizers
van mijn natuurlijke wereld, top van de voedselketen in dit stukje
bos. Ze houden alles netjes in evenwicht en nemen daarbij natuurlijk
ook wat hen toekomt, zonder uitgesproken gulzig te zijn. Zolang een
kraai niet naar de MC Donald kan gaan bestellen vind ik dit een
natuurlijk gegeven waar niet moet worden over gezeurd. Uiteraard
leven de kraaien van prooien en azen ze op jonge vogels, eieren en
kleine zoogdieren. Daar vond ik in de loop der jaren ‘bewijsstukken’
genoeg van. Hun territorium is ook vrij groot en na een plundering in
het kippenhok van de buren vind ik meermaals een ‘verdwaald’ ei
dat bij mij in het bos per ongeluk is neergedaald. Ook de botjes van
de vergeten BBQ-resten komen steevast in mijn handen, gevonden
door mijn senior hondje die dan apentrots met trofee in de bek komt
aangehuppeld. Kraaien zijn rovers, maar net daarom ontstaat er ook
al snel een mini-ecologisch evenwicht op je terrein, want zij houden
de andere predatoren op een veilige afstand. Ze nemen, maar ze
geven ook een soort van veiligheid… een beetje zoals de oude
Italiaanse Maffia dus… en waren die ook niet vaak in het zwart
gekleed?
Guust en Clementina bleven in het bos wonen en aangezien ik enkel
de roep van Guust duidelijk kon determineren, vermoed ik dat
vrouwelijke kraaien niet echt ‘zingen’. Het enige dat ik van
Clemantina ooit hoorde was een tevreden gemurmel toen ze in haar
nest hier op het terrein gezellig zat te broeden. Groot was mijn
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vreugde geweest, toen ik merkte dat het koppel uiteindelijk toch had
gekozen om hun nest te verhuizen naar een torenhoge grove den in
mijn eigen stukje bos. Ze waren nu zo heerlijk dicht bij me. Ik kon
heel het gebeuren volgen via mijn woonkamerraam, wat een luxe!
Toch was die nieuwe nestlocatie een slechte zaak voor de familie
zelf. Binnen de kortste keren werd het immers ontdekt door de
eekhoorns die er een ware veldslag voor aangingen… Het nest werd
bijna voortdurend belaagd door een vijftal rode eekhoorns die,
godzijdank nét niet ver genoeg konden springen, maar het ouderpaar
toch wel danig wat stress bezorgden. Op een bepaald moment zag ik
beide ouders af en aan vliegen met voedsel en ik wist toen wel zeker:
het kraaienjong was geboren! De eenling – die ik Kobe noemde - was
echter een bijzonder treurig lot beschoren, en dan nog wel door mijn
eigen, goedbedoelde, maar uiterst domme handelingen.
Het was mijn moeder, die in deze periode in haar piepklein
weekendhuisje naast mij logeerde, die het jong ontdekte. Haastig
kwam ze mijn hulp vragen, want Kobe lag net over de scheiding, op
een braakliggend stuk terrein te verkommeren. Blijkbaar was hij uit
het nest gevallen. Met een groot badlaken gewapend repte ik me
naar het luid roepende jong, terwijl ik omhoog tuurde om te kijken of
de ouders dit wel ok vonden. Enkele jaren voordien hàd ik al eens
een jong van hen gered, dat ik toen Does noemde. Ik merkte toen
ontroerd op dat de kraaien me naar hun gewonde jong geleid
hadden, want ze bleven me nauwgezet in de gaten houden en
grepen niet in. Bij de reddingsoperatie van Does was ik verstandig
genoeg geweest om het kraaienjong (het had een gewond oog dat
helemaal ontstoken was) onmiddellijk naar de vogelopvang te
brengen, en tot mijn grote vreugde overleefde Does dit avontuur,
kon hij zijn oog behouden en werd hij door de mensen van het VOC
na een tijdje terug vrijgelaten. Dat de ouders me blijkbaar bewust
hadden gestuurd werd me pas helemaal duidelijk toen ik na enkele
weken zag dat er een tweede - volkomen gezond - jong was dat jaar,
ééntje dat ze me niet hadden laten ontdekken. De slimmerds.
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Bij Kobe, het jong dat uit de grove den viel, liep het verhaal spijtig
genoeg minder sprookjesachtig af. Kobe zat al onder de blauwe
vliegen toen ik hem uit zijn hachelijke positie verloste, en het
ouderpaar was nergens te bespeuren. Hadden ze hem al opgegeven?
Gek van honger huilde en piepte de kleine Kobe in mijn handen, en
vertwijfeld door al die jammerklachten bezweek ik voor de verleiding
en voerde hem met enkele slakken uit mijn compostvat. Kobe slokte
de slakken gulzig op en stierf terstond in mijn bevende handen… het
niet vermalen voer gleed niet door zijn keel en hij was te verzwakt
om de te grote prooi door te slikken. Hij stikte. Ik voelde me vreselijk
schuldig.
De kraaien verdwenen even en kwamen na een korte periode (van
rouw?) toch terug naar het bos. Ik huilde tranen van ontroering toen
ik ze op een morgen met veel kabaal door de boomtoppen zag
scheren. Het kraaiennest in de grove den werd niet meer gebruikt,
dat was hen té onveilig, maar ze bleven dit stukje terrein toch als hun
thuis beschouwen. De rust keerde snel terug en de jaren gleden
voorbij.
Mijn verbondenheid met de familie kraaien bleef en jaar na jaar zag
ik hun nakomelingen geboren worden, opgroeien en weer
vertrekken. Augustus was hier altijd de maand die de kering aangaf.
De prooivogeltjes gaan dan in rui en worden stil… met een totaal
versleten verendek houden ze zich verborgen in het struikgewas
omdat ze zo kwetsbaar zijn, en dit is een uiterst voedselarme periode
voor de telgen van Guust en Clementina. De voedselschaarste wordt
dan met de dag schrijnender. Je hoort het aan hun manier van
foerageren. Kraaien zijn immens intelligente jagers en ze werken in
groep met elkaar samen. Elke kraai heeft zijn eigen stemgeluid en je
hoort ze met elkaar communiceren terwijl ze hun prooi bijeen
drijven. De cirkel wordt steeds kleiner, tot de prooi geen kant meer
op kan en ontdekt wordt. Vanaf augustus hoor je dat de jacht steeds
moeizamer gaat, en na een hele tijd, meestal in de vroege herfst,
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merk je dat de jongeren verdwijnen op zoek naar hun eigen
territorium.
Deze lente werd ik uit deze ritmische herhaling van komen en gaan
getrokken door een wel heel bijzonder geluid.
Vaak hoorde ik een herhalend roepje dat me deed denken aan het
geluid van een kikker… Tiens? Ik had geen vijver en het geluid kwam
vanuit de boomtoppen dus? Het was Westie, mijn senior hondje, die
het raadsel voor me ontsluierde. Westie had namelijk een zeer
bijzondere vriendschap gesloten met het nieuwe jong van Guust en
Clementina, en dit jong was zo opmerkelijk dat ik me verplicht voelde
hem te vereeuwigen door hem in mijn kraaienverhaal te beschrijven.
Ik noemde mijn nieuwe Peut-kraai James… omdat hij zo mooi is.
James is ravenzwart en héél stevig gebouwd en hij laat zich graag
bewonderen, net zoals de figuur uit de speelfilms waar ik hem naar
vernoemde. Hij zoekt graag ons gezelschap op, en heel soms zit hij al
op de vlonder te wachten tot we wakker worden, en als ik dan met
slaapoogjes het gordijn opentrek, verroert hij zich nauwelijks en laat
zich gewillig fotograferen.
Het vlondertje bevindt zich
vlakbij Westie’s hondenluikje en pas als Westie op
ronde gaat zie je James
ook
klapwiekend
verdwijnen, in de richting
van zijn pasverworven
vriend.
Het was putje zomer toen ik op een avond thuiskwam en opmerkte
dat James blijkbaar nog een zusje had: Jeanette. Ze zaten met twee
gezellig te drinken uit het vogelbadje toen ik thuiskwam en ze toch
ietwat verstoord opvlogen. Ik ging aandachtiger observeren en
merkte inderdaad dat het gezinnetje vier leden telt dit jaar. Blijkbaar
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laten de mannetjes zich graag horen en zijn de vrouwtjes een pak
schuwer.
Hoe dit verhaal verder gaat verlopen, kan ik jullie niet vertellen.
Hoogstwaarschijnlijk zal ook James verdwijnen en elders een nieuw
gezin stichten. Ik zal hem missen … maar weet dat mijn
verbondenheid met deze familie hecht genoeg is om alle natuurlijke
grenzen onvoorwaardelijk te aanvaarden.
Het gaat je goed Blackbird … ik wens je een behouden vlucht en een
glansrijk leven toe.
Carine
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Bouillonblokjes van 't leven
Carine Schelkens schreef gedurende twaalf
columns voor Samana (Ziekenzorg). Er was
gevraagd om te schrijven over haar leven
Multiple Sclerose (MS) en wat dat betekent in
leven.

jaar
haar
met
haar

Het werd zo veel meer!
In haar teksten beschrijft
ze
hoe
haar
leven
verbonden is met de
natuur. Soms hard en meedogenloos,
maar vaak met een overweldigende
schoonheid in de kleinste momenten.
Een leven als een bospad dat met vallen
en opstaan bewandeld wordt.

Dit boek is in de handel verkrijgbaar vanaf midden oktober voor de
prijs van 19 euro. Meer informatie kan u vinden op de
facebookpagina: https://www.facebook.com/Carine.Schelkens/
Of via een mail naar de auteur: Carine.Schelkens@live.be
n.v.d.r.
Het gebeurt niet vaak dat een lid van Noorderkempen een boek op de markt brengt.
Daarom deze korte bijdrage.
Carine is al heel veel jaren lid van onze afdeling en ondanks haar MS ook regelmatige deelnemer aan
onze activiteiten. Ze is tevens natuurgids, actief binnen NAREKA.
In enkele nummers van “De Korhaan” kon je al een fragment uit haar “Natuur.dagboek” lezen.
Warm aanbevolen!
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De jaren ’50
Vogels in de Heide
Jane de Valk zette klemmen uit in de Nol voor het vangen van
muskusratten. Per ingebrachte staart kreeg hij een premie van 10
frank. De muskusratten waren een erfenis van een
muskusrattenkweker ergens in Vlaanderen, maar toen de markt voor
de pels van deze dieren ineenstortte, werden zij in de natuur
vrijgelaten; zeer vruchtbaar waren ze en men vond ze overal, waar er
water was.
De ratten bouwden hun nest boven water, maar de ingang lag onder
het wateroppervlak. Zij hadden het meestal gemunt op dijken. Zij
maakten daar als het ware gatenkaas van. Zij waren de oorzaak van
verschillende dijkbreuken. Vooral onze Noorderburen waren niet
gediend met de muskusrattenpopulatie. Voor de fauna had hun
aanwezigheid in onze heide niet veel belang, maar voor de flora des
te meer. Immers van Grote lisdodden en rietstengels bouwden ze in
de Biezenkuilen, in het najaar, hun overwinteringsnesten, zo’n 70 à
80 cm hoog boven water in de vorm van een iglo. De ingang bevond
zich gewoonlijk tussen stevige buntpollen en een 30 cm onder water.
In de winter vroor het daar binnen niet en in de bult bevond zich de
voedselvoorraad, waarmee zij zich konden voeden. In de heide
vonden we ook in de “wissels” hun typische, boonvormige
blauwgrijze uitwerpselen.
Op een keer was er in een klem in de Nol een Waterral geraakt. Dat
was mijn eerste waarneming, maar ik zie hem toch echt liever levend.
Ook in de Nol vonden we toevallig het nestje van een Rietgors. De 5
“schrijvereitjes” lagen goed verborgen in een stevige buntpol. In de
buurt van de Putse Moer broedde er ook eentje gedurende vele
jaren.
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Op de hoek van de Duitse Weg en de afslag naar het Van Ganzenven
broedde er in een vochtig wilgenstruweel een Geelgors. Deze laatste
2 Gorzen heb ik sinds 1980 ongeveer niet meer waargenomen.
Op het vochtige weiland tussen de Stapper en de weg van het Sluiske
naar de Ster vonden we verschillende legsels, o.a van Kievit,
Slobeend en Tureluur. Op de Putse Moer broedde een kolonie van
wel 200 Kokmeeuwen. In de Tweede Wereldoorlog broedde er een
kolonie op het Stappersven. De bewoners van de Acht-Zaligheden
kwamen de eieren rapen, om ze op te eten. Toen verhuisde de
kolonie naar de Putse Moer. Blijkbaar vonden ze het daar veiliger. Af
en toe broedde er daar ook een Geoorde Fuut (in het private domein
van Meurisse)
De Boomvalk had een horst in de Nolse Duinen en de Torenvalk in de
Oase.
Een Spotvogel had aan het einde van de Korte Heuvelstraat zijn nest
in een wilgenstruweel, vol gegroeid met braamstruiken (nu ligt daar
de pijpleiding). Een Grauwe klauwier broedde aan de rand van de
Withoevense Heide en de Kijkuitstraat. Daar lag een perceel
verwilderd grasland, afgespannen met verroeste prikkeldraad en
omzoomd met een weelderige verwilderde boord braamstruiken.
Nu staan hier woningen.
Louis Verpraet
N.v.d.r.
In het plaatselijk dialect werd een Rietgors aangeduid met “Schrijverke” omwille van de mooie tekening,
bestaande uit krabbels en vlekjes, op de eitjes.
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David en Goliath
´t Was augustus.
Het water in de poel stond laag. Twintig centimeter lager dan een
week eerder. Hoe ik dat weet? Wel, de tak die ik toen een voet van
de waterrand in het water had gezet stond nu een voet van die rand
op het droge. Wie zijn wiskunde niet vergeten is kan nu zelfs
uitrekenen hoe steil de helling van de poel ter plaatse is. Niet dat dat
de bedoeling was geweest van het plaatsen van de tak. De bedoeling
was die van iemand die graag eens rustig een libel in alle detail en
vanuit alle richtingen bekijkt zonder ze te moeten vangen en gevaar
te lopen ze te beschadigen. De truc had gewerkt. Des temeer omdat
er in of rond het water geen uitstekende begroeiing was.
Bovenop de tak zat een kanjer van een mannetje platbuik. Ik ging er
op enkele meters afstand behoedzaam bij zitten. Doet ge dat te
bruusk dan vliegt hij weg, maar ook dan geen nood: even rustig
blijven zitten en hij keert wel terug.
Dit keer bleef hij zitten, zijn platte blauwe achterlijf met zwart
eindpunt naar mij toe, de vlekken aan de basis van de vleugels zwart
en bruinrood schitterend in de zon, de twee bleke randstrepen op de
rug van het donkere borststuk goed zichtbaar, helderwitte komma´s
een linkse en een rechtse op de bocht aan de basis van de
respectieve voorvleugels. Hij bleef zitten maar niet lang want er
kwam een vermeende rivaal aanzeilen en daar schoot hij op af in
wilde achtervolging drie rondjes rond de plas. Even later streek hij
neer op zijn uitkijkpost tegen de top aanhangend. Ditmaal had ik
hem in zijzicht, gele driehoekjes op het achterlijf inbegrepen.
Op tien minuten tijd noteerde ik vier zo´n achtervolgingen telkens
achter zo´n eveneens blauwe vermeende rivaal. Vermeende rivaal
want toen die wat verder op de zandoever ging zitten bleek hij
kleiner, met scherper uitlopende vleugels, met meer zwart aan het
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eind van het achterlijf en zonder basisvleugelvlekken. Een mannetje
oeverlibel. Ik heb toen maar mijn gewone wandeling voortgezet om
na te gaan of wat verderop het icarusblauwtje, het bruin blauwtje,
het boomblauwtje en het hooibeestje nog op hun vertrouwde stek
waren.
Op de terugweg was van ver te zien dat mijn tak aan de poel bezet
was. Ditmaal door een veel ieler beestje. Ik had nog maar net kunnen
vaststellen dat het een vrouwtje bruinrode heidelibel was of daar
kwam de platbuik imposant groter dan de heidelibel al aanzeilen
recht naar zijn stek toe. Toen bleek het bijbelverhaal van David en
Goliath ook bij libellen school gemaakt te hebben. Meer nog. David
bleef rustig op zijn post. Goliath vertraagde op een halve meter van
de stok, nam een bocht om de vesting heen en vervolgde zijn rondje
rond de plas. Tweemaal. Driemaal. Toen verdween het zonlicht. Ik
keek op: er kwam een grote wolk aandrijven en daarachter nog twee.
Ik keek terug; de plas was leeg als de woestijn waarin de Israëlieten
destijds rondtrokken.
Zou het kunnen dat de libellen sinds die tijd van enkele duizenden
jaren verdere ontwikkeling geprofiteerd hebben om verstandiger te
worden dan de mens?
Koen Verschoore
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De queeste van het Vliegende Spaghettimonster
JNM Brugge kwam op kamp van 2 tot 9 juli in ons Boshuisje.
Een groep 34 kinderen (7 tot 12 jaar) met een schitterende leiding.
Vooral hoe ze zo professioneel aandacht en leiding geven aan de
kinderen. Het valt op dat ze methoden gebruiken van Frenet- en
Steinerscholen. Heel handig hoe ze - een paar touwen over een hoge
tak van een eik gooiend - een schommelstoel in gang kregen. Verder
hadden ze heel veel belangstelling het bodemleven.
Ik kreeg als vraag:
“Meneer, hoe oud zijt gij?”
“Eénentachtig”
“Oh, maar ik ben negen”
“Ja, dat is nog heel jong, hé manneke”
“Maar meneer, toch de tafel van negen”
“Oh ja?”
“En dan wel negen keren negen is toch 81!”
En voilà daar mee was ik gecatalogeerd als steenoud.
Wat je als leraar wiskunde nog moet meemaken op je oude dag.
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Uit het dagboek van de piepers
Dag 3 (woe 05 juli 2017)
Eerst was het ochtendgymnastiek, waarna we ontbeten
(boterhammen
met
choco,
confituur
en
pindakaas).
Na het ontbijt vertrokken we op dagtocht met de fiets: we moesten
groenten van de bioboer verzamelen per groep. Na de tocht
mochten we zwemmen in een vijver, er zaten veel beestjes in zoals
kikkers, rugzwemmers, bloedzuigers, libellen en nog veel meer.
Daarna mochten we terug naar de kampplaats, maar sommigen
wilden niet terug en mochten nog langer blijven.
Op de kampplaats was er na het eten een spel over de bioboer en de
gewone boer, elk met hun technieken. Na het spel kregen we
vanillepudding, waarna het bedtijd was - maar we mochten eerst een
verhaaltje luisteren!
René Peeters
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Klepelen helpt onze bermen naar de knoppen
20-JUN-2017 - Het is geen prettig zicht: bloeiende bermen waarin alle
planten binnen enkele minuten verhakseld worden. Hier is de klepelmaaier
langs geweest, tot teleurstelling van veel omwonenden en
natuurliefhebbers. Zij zien de flora en fauna in bermen steeds verder in de
verdrukking komen. Voor planten en vlinders is er geen ruimte meer.
Het kan anders!

Bermen vormen in het huidige intensief gebruikte agrarische gebied
voor veel planten en insecten een laatste toevluchtsoord. Voedselen nectarplanten die al lang uit de agrarisch percelen verdwenen zijn
komen hier nog voor. In Nederland krijgen FLORON en De
Vlinderstichting de laatste jaren verontrustende signalen over de
snelle achteruitgang van karakteristieke planten en vlinders in
bermen. Ongunstig bermbeheer speelt hierin waarschijnlijk een
belangrijke rol. De afname van de bloemrijkdom wordt als één van
de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van vlinders en
andere insecten gezien. Het Zwartsprietdikkopje, een eens heel
algemene graslandvlinder, is sinds 1992 met 84% afgenomen!
Klepelen en zuigen
Bij het maaibeheer ligt het accent meer op kostenefficiëntie op de
korte termijn dan op behoud van de biodiversiteit op de lange
termijn. Gangbare maaimethoden zijn klepelen en maaizuigen. Een
klepelmaaier hakselt de vegetatie fijn. Meestal blijven de
verhakselde plantenresten liggen om ter plaatse te composteren. Dit
leidt tot een toename van de voedselrijkdom van de bodem,
waardoor er uiteindelijk alleen nog plek is voor grassen en
ruigteplanten als Grote brandnetel en Fluitenkruid.
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Een tweede veelgebruikte techniek, de maaizuiger, is ook verre van
optimaal. Hiermee wordt het plantmateriaal weliswaar afgevoerd,
maar ook de plantenzaden en de insecten. Bij maaien en afvoeren
met een cyclomaaier overleeft circa 40% van de rupsen van
dagvlinders. Bij klepelbeheer is dit slechts 6% en bij gebruik van de
maaizuigcombinatie 8%.
Veel kruiden hebben sterk te lijden onder de timing van het maaien;
de eerste maaibeurt vindt veelal in mei plaats en dat is ruim voordat
veel planten zaad hebben geproduceerd om een volgende generatie
veilig te stellen. Bloeiende kruiden geven niet alleen kleur aan de
berm, ze zijn ook essentieel als nectarbron en/of voedselplant voor
insecten. Omdat meestal hele trajecten in één keer over de volle
breedte gemaaid worden, worden insecten van het ene op het
andere moment van al hun voedselbronnen beroofd.
Bokkenorchis 'in de knop gebroken'
Niet alleen tot voor kort vrij algemene bermplanten als
Pinksterbloem en Grasklokje worden steeds schaarser. Helaas
worden ook beschermde plantensoorten met te grote regelmaat
over het hoofd gezien. Zo werd onlangs in Zeeland een berm met
bloeiende Bokkenorchissen voor het tweede jaar op rij geklepeld.
Ten gevolge van dit maaibeheer nemen de aantallen van de
Bokkenorchis de laatste jaren gestaag af. De Bokkenorchis is een
beschermde plant. Dit betekent dat de beheerder zich moet
inspannen populaties van deze soort te behouden en te beschermen.
Dit wil niet zeggen dat groeiplaatsen van deze soort niet gemaaid
mogen worden. Eén keer per jaar maaien en afvoeren na zaadzetting
is juist nodig voor de instandhouding van de groeiplaats.
Om te voorkomen dat kwetsbare en/of beschermde plantensoorten
(te vroeg) gemaaid worden, kunnen bermbeheerders hun bermen
inventariseren op de aanwezigheid ervan. Ook kunnen zij de
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) raadplegen. In de NDFF
staan alle waarnemingen van planten en dieren en hun locaties. In de
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meeste gedragscodes staat omschreven dat de opdrachtnemer het al
of niet aanwezig zijn van beschermde soorten binnen het werkgebied
moet vaststellen. Moderne tractoren en maaimachines zijn uitgerust
met GPS-systemen waarin ingevoerd kan worden waar kwetsbare
en/of beschermde soorten staan. Een alternatief is het intekenen op
kaart of vlaggetjes of linten in de berm plaatsen.
Duurzaam bermbeheer, hoe werkt dat?
Duurzaam bermbeheer gaat uit van een aantal eenvoudige principes:
Biodiversiteit.
Het is gewenst dat de doelstelling van het beheer van bermen niet
alleen gericht is op het kort houden van de vegetatie, maar dat
behoud van de biodiversiteit bij het opstellen van beheerplannen
ook als doelstelling wordt meegenomen.
Maaitijdstip.
Bepaal het maaitijdstip op basis van de bloei van enkele ter plaatse
kenmerkende plantensoorten. Ga bijvoorbeeld pas maaien als meer
dan 90% van de Margrieten of het Knoopkruid is uitgebloeid. De
planten krijgen dan de kans om voldoende zaad te zetten.
Afhankelijk van het weer kan dat vroeger of later in het seizoen
vallen. Laagproductieve vegetaties kunnen minder vaak en later
gemaaid worden dan nu vaak het geval is.
Faseren.
Maai niet alles in één keer af. Laat bij voorkeur per maaibeurt
tenminste 20% van het oppervlak van de vegetatie staan, ook bij de
laatste maaibeurt in het jaar. Juist in overstaande vegetatie kunnen
insecten zich handhaven en hun levenscyclus voltooien. Ieder jaar
kan men een ander gedeelte van de vegetatie laten overstaan.
Maaien en afvoeren.
Laat het maaisel bij voorkeur enkele dagen drogen voor te rapen. De
zaden komen dan vrij uit het maaisel en blijven op de bodem achter.
Door het afvoeren van het maaisel worden ook voedingsstoffen
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afgevoerd. Door deze verschraling vermindert de productie en zal er
in de loop der tijd minder maaisel hoeven te worden afgevoerd.
Natuurlijk zijn er redenen om bepaalde stukken altijd intensief te
maaien, bijvoorbeeld de strook dicht langs de weg uit het oogpunt
van verkeersveiligheid. Bij steile taluds waar machinaal rapen
onmogelijk is zou een maaizuig-combinatie ingezet kunnen worden.
Attendeer bermbeheerders op de aanwezigheid van beschermde
soorten
Kom je een wettelijk beschermde soort tegen in een berm dan is het
verstandig om de desbetreffende bermbeheerder hierop attent te
maken.
Leonie Tijsma, Baudewijn Odé en Edwin Dijkhuis, FLORON &
Anthonie Stip, De Vlinderstichting
n.v.d.r.
Bovenstaande tekst verscheen als Natuurbericht in Nederland.
In tegenstelling van wat wij, Vlamingen, vaak denken, loopt het ook bij onze noorderburen volledig
verkeerd wat ‘bermbeheer’ betreft … bij ons is het jammer genoeg niet anders. Ook hier “ligt het accent
meer op kostenefficiëntie op de korte termijn dan op behoud van de biodiversiteit op de lange termijn”.
Jammer, want er zijn, zoals hoger vermeld, voldoende alternatieven om het wél correct en
natuurvriendelijk te doen.
Hopelijk trekken bermbeheerders de nodige conclusies.

Bron:
https://www.naturetoday.com/intl/nl/naturereports/message/?msg=23547&utm_
source=FLORON+Nieuws&utm_campaign=526941063cFLORON_digitalenieuwsbrie
f_2017_07_24&utm_medium=email&utm_term=0_09623e2f8b-526941063c133448445
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Heerlijke belegde broodjes
Kapellensteenweg 19
2920 Kalmthout
Tel. 03/666.60.67
Of
Tel. 03/666.80.03
info@tpannenhuis.be
http://tpannenhuis.be

Gebr. Van Hooydonck
Tegels
Handelsstraat 29 - 2910 Essen
Tel. 03/667.20.47
gebr.vanhooydonck@skynet.be

Marc Gotink
Steenovenstraat 119
2910 Essen-Wildert

Tel. 03/677.26.00
Gsm: 0477 527121
Herstel & aanleg rieten daken
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Gratis excursies in het
LIFE HELVEX Projectgebied

Wil je graag meer weten
over de werken die in het
gebied uitgevoerd worden
in het kader van het grootschalig natuurproject LIFE
HELVEX? Kom dan naar
deze excursie, o. l. v. een
natuur-gids. De excursies is
gratis.
Je bent van harte welkom op volgende datum:
Zondag 26 november 2017 van 10u.00 tot 12u.00
Gebied Nolse Duinen en Stappersven
Vertrek vanaf Wortelpadje langs de Verbindingsstraat te Kalmthout
Opgelet: het Wortelpadje is enkel te voet of met de fiets bereikbaar.
Als je met de auto komt, moet je een half uur extra rekenen vanaf
parking Zuid of parking Noord op de Verbindingsstraat
Meer info: info@grensparkzk.be – www.grensparkzk.be
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Vogeltrek ... een mysterie ??
Wat is trek of migratie ?
Als we met migratie alleen een doelgerichte beweging bedoelen, kunnen we
vrijwel alle diersoorten trekkers noemen. Immers, alle verplaatsingen van
slaap- naar voedselplaats, dus bewegingen binnen het territorium of
biotoop, vallen onder het begrip “trek”.
Meer algemeen wordt trek gedefinieerd als het “geheel van bewegingen,
afgelegd tussen de plaats van voortplanting en de plaats waar het dier
gedurende de rest van zijn levenscyclus verblijft”.
Trek is dus een veel voorkomend verschijnsel dat ongetwijfeld behoort tot
de instincthandelingen. Niet enkel bij vogels, maar ook bij heel wat andere
diersoorten zien we dat verschijnsel.

Enkele voorbeelden
Treksprinkhanen leven normaal solitair, maar sommige jaren vormen
zij grote groepen en stijgen dan plots op naar willekeurige
bestemmingen door een gebrek aan levensruimte.
Vlinders trekken ook. In het voorjaar is dat vanuit Zuid-Europa
noordwaarts en in het najaar trekken de nakomelingen terug naar
het zuiden. Bekende trekvlinders zijn o.a. Atalanta, Distelvlinder,
Gamma-uil en Luzernevlinder.
Vissen als Haring, Kabeljauw, Zalm en Paling trekken naar de plaats
waar zij kuit schieten. Palingen worden geboren in de Sargassozee
nabij de Bermuda-eilanden. Meegevoerd door de Golfstroom
bereiken zij na ca 3 jaar als glasaaltjes van 8cm West-Europa. Na een
verblijf van ca 10 jaar in onze wateren sterft het spijsverteringsstelsel
af en ontwikkelen zich de voortplantingsorganen; het ogenblik
waarop de wegtrek aanvangt.
Ook bij zoogdieren kent men het fenomeen “migratie”.
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Walvissen verplaatsen zich van de koude IJszee naar warmere
wateren voor de geboorte van de jongen. In Afrika is er de jaarlijkse
trek van de Zebra’s en Gnoes. Sommige vleermuizen verplaatsen zich
ook tussen hun zomer- en winterverblijf.
Maar laat ons echter terugkeren naar het begrip “vogeltrek”
De vogeltrek
In West-Europa kan dit omschreven worden als een beweging op
gezette tijden in het jaar tussen broed- en niet-broedgebied. In de
tropen is er geen trek, de leefomstandigheden zijn daar steeds
hetzelfde. Zo ontstaan begrippen als “standvogel”, “trekvogel” en
“jaarvogel”. Stand- en trekvogels kennen wij voldoende. Een
jaarvogels is bv. de Roodborst.
Onze Roodborsten trekken in het najaar naar Zuid-Engeland,
Portugal en Spanje. Zij worden hier vervangen door Roodborsten uit
Scandinavië. De Roodborsten van de zomer zijn dus heel vaak niet
dezelfde als deze van de winter.
Vaak gebeurt het ook dat vogels die bij ons standvogel zijn, in andere
werelddelen of delen van Europa trekvogel zijn. Een bekend
voorbeeld hiervan is onze Huismus. Bij ons het type standvogel. In
Centraal-Azië helemaal niet, daar is het een trekvogel.
Winterkoningen van Noord-Europa steken de Noordzee over naar
Groot-Brittannië, de onze zijn echte standvogels.
Trek hoeft niet altijd een reis over grote afstanden te zijn.
Het Noord-Amerikaanse Sneeuwhoen nestelt in loofbossen. Net voor
de winter trekken deze vogels naar ongeveer 300 meter lager
gelegen naaldbossen. Prairievalken kennen geen noord-zuid trek, wel
verplaatsen ze zich oost-west. Zij verlaten de Rocky Mountains en
zoeken de prairie op. Pas als de Grondeekhoorns uit hun winterslaap
ontwaken, keren zij naar de bergen terug.
Sommige Boerenzwaluwen blijven bij hun terugkomst in het zuiden
van Europa hangen en maken zo een kortere verplaatsing.
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Het geheim van de trek
Hierbij stellen zich 3 belangrijke vragen:
1
Welke is de bestemming van onze trekkende vogels ?
2
Hoe komt het dat sommige vogels fysiek in staat zijn soms
duizenden kilometers af te leggen ?
3
En dan is er uiteraard de fundamentele vraag waarom vogels
trekken ?
Waar vliegen vogels heen?
Reeds in de 3de eeuw voor Christus stelde de Griekse wijsgeer
Aristoteles zich vragen bij het verdwijnen en steeds terugkeren van
bepaalde vogelsoorten. Zo zorgde hij voor 2 valse sporen met name
winterslaap en soortverandering.
Natuuronderzoekers zaten zo ruim 2000 jaar op het verkeerde spoor.
Zo geloofde men dat Zwaluwen, Wouwen en Tortelduiven een
winterslaap in het slijk deden en dat de Gekraagde Roodstaart in de
herfst veranderde in een Roodborst. Hetzelfde dacht men van de
Koekoek die wijzigde in een Sperwer.
Deze gedachten waren op zich niet zo gek daar veel vogels ‘s nachts
trekken. Toch heeft men via 3 studiemethodes een adequate
oplossing gevonden.
De ene was het systematisch waarnemen van vogels, wat nog steeds
grote hoeveelheden informatie levert, als waarnemers zich op
favoriete plaatsen verzamelen om passerende vogels te bekijken.
Deze plaatsen zijn vaak smalle doorgangen waar trekvogels worden
gestuwd langs bergen en landhoofden of via rivierdalen en kusten.
Bekende observatieposten zijn ongetwijfeld het Duitse eiland
Helgoland, Falsterbö in Zweden, Gibraltar en de Bosporus in het
zuiden van Europa. Meer in onze buurt zijn de kusten in de omgeving
van Westkapelle en Cap Griz Nez ook favoriete trekplaatsen.
Een tweede en thans veel gebruikte methode is het volgen van grote
groepen vogels met de radar. Op sommige gevoelige radars kun je
zelfs individuele soorten herkennen aan het patroon van hun
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vleugelslag. Radar is nog steeds beperkt in zijn gebruik en
interpretatie van de waarnemingen is vaak moeilijk, maar de
methode geeft massale bewegingen weer.
Een derde en zeer betrouwbare methode is het ringen van vogels.
Hierbij krijgen de geringde exemplaren een eigen uniek
referentienummer en bovendien een thuisadres. Het ringen van
vogels heeft onze kennis van de trek revolutionair verbeterd door de
bestemmingen van de trekkers te onthullen. Bovendien gebruikt
men sinds kort minizendertjes om individuele vogels op de voet te
volgen. Deze vogels worden vaak per satelliet gevolgd. Zo is het
eindelijk mogelijk een volledig reisschema van 1 vogel te krijgen.
Gebouwd om te reizen
Trekken is vliegen !!!
Vliegen is de meest inspannende bewegingsvorm in de dierenwereld.
Bij het vliegen verbruikt een vogel 10 tot 15 maal meer energie dan
bij het stilzitten. Een heel belangrijke vraag is dus hoeveel de
transportkosten bedragen bij het vliegen. Verplaatsing door de lucht
vraagt minder energie dan over de grond. Een zwaluw van 20 gram
verbruikt minder energie om 100 km te overbruggen dan een even
zware muis. Verplaatsingen door de lucht gaat bijgevolg veel vlugger.
De beste brandstof om energie voor de vlucht op te slaan is vet,
stukken beter dan koolhydraten of eiwit. Bovendien kan vet zonder
toevoeging van water opgeslagen worden en dit is grote
hoeveelheden onder huid en rond de verteringsorganen.
Als je op de borst van een kleine trekvogel de veren uit elkaar blaast,
kan je soms het gele vet onder zijn huid zien. Wat het dieet ook is,
insecten, vis, zaden of bessen, de trekvogel zet het om in makkelijk
op te slaan vet. Essentieel voor onze trekkers is de afstand die hij
met zijn vetvoorraad kan afleggen. Dit is één van de meest
verbazingwekkende facetten van vogeltrek. De kunst van een kleine
vogel om met een uiterst precisie over de wereld te navigeren is een
even belangrijke factor in het geheim van de trek als het vermogen
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om non-stop een afstand van 3000 kilometer of meer te vliegen en
daarbij drie of vier dagen in de lucht te blijven.
Het geheim van dit wonder is niet de hoeveelheid vet die een vogel
kan opslaan maar wel het feit dat het vluchtbereik afhankelijk is van
de verhouding tussen vet en lichaamsgewicht.
Voorbeeld
* 10 gram vet van een Rietzanger = 50 % van het lichaamsgewicht.
* 10 gram vet van een Wilde Zwaan = 0,1 % van het lichaamsgewicht.
Het weze duidelijk dat eerstgenoemde met dergelijke reserve veel
verder zal vliegen dan de Wilde Zwaan.
Non-stop trekkers die alle record breken zijn middelgrote vogels die
een grote brandstoflading combineren met een snelle vlucht.
Voorbeelden hier van zijn de Steltlopers van de toendra die naar de
tropen vliegen of verder.
Waarom trekken ?
Hoewel Aristoteles, de vader van de natuurlijke historie, als zo vaak
als eerste over dit onderwerp schreef, vergiste hij zich door te
geloven dat het doel van de trek het vermijden van buitensporige
koude of hitte was. Vogels kunnen tegen extreme temperaturen. Zo
leeft het Alpensneeuwhoen op Spitsbergen in de winter bij
temperaturen van -30 °C (en hij trekt niet weg !!)
De sleutelfactor is echter voedsel. Voedselvoorraden hangen
natuurlijk samen met de klimaatomstandigheden. Zo verdwijnen bij
ons tijdens de winter omzeggens alle vliegende insecten, zodat ook
onze insecteneters verplicht zijn te vertrekken. Een aantal soorten,
als Mezen en Boomkruipers die overwinterende insecten uit
boomspleten pikken kunnen hier blijven. Ook passen sommigen hun
dieet aan, ze stappen over op zaden, fruit of rietzaden.
Toch blijft de ene belangrijke vraag waarom onze trekvogels,
ondanks het overvloedig aanbod aan voedsel in het
overwinteringsgebied, toch terugkeren naar West-Europa. De
oplossing kunnen wij waarschijnlijk als volgt omschrijven:
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1. Tijdens onze zomer is er hier een overvloed aan voedsel en hoe
noordelijker je vliegt, des te minder concurrentie je tegenkomt.
2. Bovendien zijn de nestplaatsen veiliger en komen er minder
predatoren voor.
3. Tenslotte kan men ook stellen dat tijdens onze mid-zomer de
dagen een overvloed aan licht hebben en zo ruim de tijd geven om
voedsel te zoeken voor de oudervogels en hun kroost.
Trekpatronen
Eén van de wonderen van de trek is de afstand die sommige vogels
afleggen. Vele gaan echter niet verder dan nodig om ontberingen van
de winter te vermijden.
Zo kunnen we de lange afstandstrekkers onderscheiden
De Kanoetstrandloper is er zo eentje. Deze dikke kleine strandloper
leeft zo op zijn eigen manier een dubbel leventje. Hij broedt in de
korte Arctische zomer op de gure toendra, solitair met wijd uiteen
liggende nesten. Voor de koude aanrukt, trekt hij zuidwaarts naar
estuaria en kusten waar hij in grote en zeer opvallende groepen
leeft. Dankzij het reeds vermelde ringwerk is nu gebleken dat deze
vogel in staat is 3000 km non-top te vliegen. Toch zijn de gevolgde
trekroutes nog niet volledig ingevuld. En dit is dan weer essentieel
voor het behoud van een soort waarvan men weet dat hij achteruit
gaat.
Een tweede lange afstandstrekker is de Tapuit. Tapuiten uit NoordAmerika, Siberië en Oost-Azië komen in Afrika bijeen via reizen van
10000 km en meer. Hun routes kruisen oceaan, woestijn en ijskap en
voeren noordelijke Tapuiten van broedgebieden waar de gemiddelde
temperatuur nauwelijks boven het vriespunt komt, naar hitte van de
tropen, waar ze overwinteren.
De Noordse stern is voor veel natuurliefhebbers hét voorbeeld van
lange afstandstrek. Broeden in gebieden rond de Noordpool en
overwinteren aan de Zuidpool.
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De gedeeltelijk trek, waarbij soms enkelingen trekken, wijst op en
verplaatsing van het “zwaartepunt” van het leefgebied van de soort.
Zo is er bij een aantal soorten een gradatie in de neiging tot trekken,
variërend van noordelijke populaties waarvan alle exemplaren
trekken tot zuidelijke populaties die volledig uit standvogels bestaan.
Bij Spreeuwen heeft men zo kunnen vaststellen dat bepaalde
individuen het ene jaar trekken en de volgende winter gewoon als
standvogel blijven. Bij een populatie Franse Zwartkoppen heeft men
kunnen waarnemen dat driekwart trekkers en de rest gewoon
blijvers waren. Dit trekgedrag wordt ongetwijfeld genetisch bepaald.
Gescheiden trek wijst op het fenomeen dat slechts één van de
seksen wegtrekt. De 18de eeuwse Zweedse natuurkenner Linnaeus
gaf de naam Fringilla coelebs “vrijgezellenvink” aan de Vink, omdat
de wintergroepen in zijn geboorteland alleen uit mannetjes
bestonden. De vrouwtjes reizen naar het zuiden, steken de Noordzee
over, en brengen de winter in Zuid-Engeland door. Een mogelijke
verklaring is dat mannetjes het dominante geslacht zijn en de
vrouwtjes en jongen van de beste voedselplaatsen verdrijven, zodat
trekken een betere keus wordt. Een andere verklaring hangt samen
met de grootte. Mannetjes zijn doorgaans het grotere geslacht en
grotere vogels overleven koud weer veel beter: ze kunnen meer vet
opslaan om verhongering te voorkomen en een dik lichaam verliest
minder warmte.
Wat de verklaring voor het verschil in trekgedrag tussen de seksen
ook mag zijn, het is een voordeel voor mannetjes om ‘s winters
standvogel te blijven omdat dit hun een voorsprong geeft op rivalen
bij het afbakenen van de beste territoria voor het volgende
broedseizoen. Om dezelfde reden haasten de mannetjes van geheel
trekkende soorten zich in het voorjaar voor de vrouwtjes uit, terug
naar de broedgebieden.
Gescheiden trek is er bij veel soorten, ook tussen jonge en oude
vogels. Denken we hierbij aan de Koekoek. Terwijl de jonge snaken
hier nog lang rondvliegen met hun pleegouders zijn de echte ouders
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reeds lang terug naar het warme Afrika, zich uiteraard niets
aantrekkend van hun nakomelingen.
Een duidelijk voorbeeld van gedeeltelijke trekvogel is onze
Roodborst. Op de Britse Eilanden zijn vrijwel alle Roodborsten
standvogel, maar sommige, met name deze uit Zuidoost-Engeland,
verhuizen ‘s winters naar Frankrijk, Spanje en Portugal. Op het
Europees vasteland is veel meer trek. Bijna alle Roodborsten uit
Scandinavië verlaten het land en koersen via Midden-Europa naar de
Middellandse Zee. In België trekt ongeveer de helft van de
roodborstpopulatie en de standvogels krijgen gezelschap van
ongeveer eenzelfde aantal immigranten uit het noorden. Er bestaan
significantie verschillen tussen het gedrag van de standvogels en dat
van de trekvogels die in Zuid-Europa overwinteren. De trekkende
Roodborsten bereiden zich op de herfsttrek voor door hun veren
twee weken eerder te ruien dan de blijvers, om vervolgens
aanzienlijk in gewicht toe te nemen.
In perioden met normale winters hebben blijvende Roodborsten een
veel grotere overlevingskans. Dit suggereert dat trek over de hele
linie een gevaarlijke keuze is. Standvogels hebben een groter
broedsucces. Blijvende mannetjes bezetten de beste territoria, in
tuinen, waar meer voedsel en schuilgelegenheid is dan in bossen. Dit
biedt ze een betere kans om een partner te lokken onder de
vrouwtjes die in de lente terugkeren, en een territorium van hoge
kwaliteit helpt ze om grotere broedsels te voltooien. Ze kunnen
bovendien hun broedseizoen verlengen tot in de periode dat de
trekkers zich reeds bezighouden met ruien en opvetten.
De vraag blijft dus waarom Belgische Roodborsten zouden trekken
als thuisblijven zo’n duidelijk voordeel oplevert. Waarschijnlijk is het
antwoord dat deze keuze overblijft voor vogels die er niet in slagen
zich in de herfst in het beste leefgebied te vestigen. Hun
overlevingskans kan zo verkleind worden als ze in marginale
omstandigheden zouden overwinteren, dat trekken de voorkeur
krijgt. Dit is vooral bij vrouwtjes het geval. Zij lijken slechter in staat
om met de mannetjes te wedijveren om de beste territoria en
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omdat ze in de lente geen broedgebied hoeven op te eisen - zij
moeten enkel een mannetje met een goed terrein kiezen - is het de
moeite waard de extra risico’s van de trektocht te nemen.
Lusvormige trek
Trekvogels pendelen niet altijd langs dezelfde weg heen en weer.
Soms hebben ze een goede reden alternatieve routes te kiezen.
Wind en trekrichting spelen hierbij een belangrijke rol. Wind tegen of
wind mee kan in de energiebalans van enorm belang zijn. Europese
trekvogels worden, afhankelijk van het seizoen, geholpen of
gehinderd door passaatwinden als ze de Sahara oversteken. Ze
hebben weinig keuze bij hun route door de woestijn, hoewel de
Roodkopklauwier in de herfst naar het zuiden trekt via Soedan en
Congo en in de lente oostelijker terugtrekt via Oost-Afrika en het
Arabisch schiereiland.
Het klimaat ligt ook ten grondslag aan de lusvormige trek van de
Russische populatie van de Parelduiker. In de herfst vliegt deze visser
zuidwaarts via de Zwarte Zee naar Zuid-Europa, maar zijn terugreis in
de lente voert in noordwestelijke richting naar de Oostzee en dan
oostwaarts terug naar de broedgebieden. De Oostzee ontdooit door
de warme Golfstroom veel eerder dan de wateren in Centraal-Azië,
wat de westelijke lus aantrekkelijker maakt voor de terugreis.
Haasje-over-trek
Dit soort trek komt voor bij een aantal vogels, zoals Torenvalken,
Canadese Ganzen en steltlopers.
In West-Europa zorgt de Bontbekplevier voor een goed voorbeeld.
De Britse populatie trekt niet, Deense vogels trekken naar ZuidwestEuropa, de vogels die in Zuid-Zweden en Noorwegen broeden,
vliegen naar West-Afrika en de hoog arctische populatie van NoordScandinavië en Rusland vliegt het verst tot Zuid-Afrika. Over dit soort
trek is nog maar weinig geweten. Eén suggestie is de concurrentie
tussen de verscheidene groepen. Het zal nog veel onderzoek vergen
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naar details van de kosten en de baten van trekkende en niettrekkende vogels om dit bizarre verschijnsel definitief op te lossen.
Invasies
Een invasie is een onregelmatige soort trek, waarbij vogels zich in
zulke aantallen uit hun normale gebied verplaatsen dat ze vaak zowel
de aandacht van de vogelaar als van het grote publiek trekken.
Een typische invasievogels is ongetwijfeld de Kruisbek. Kruisbekken
leven in naaldbossen. Goede kegeloogsten komen met tussenpozen
voor en als ze mislukken worden Kruisbekken gedwongen uit hun
noordelijke beboste woongebieden te vertrekken en rond te zwerven
op zoek naar alternatieve zaadbronnen. Vogelsoorten die op deze
manier “invallen” vertrouwen op een beperkt dieet van één of twee
voedselsoorten, die jaarlijks aanzienlijk in aanbod variëren. Andere
bekende invasiegasten zijn Notenkraker, Pestvogel, Zwarte Mees en
Goudhaantje.
Invasie hebben geen richting zoals bij normale trekbewegingen. De
vogels koersen alle richtingen uit en kunnen zo in opeenvolgende
winters aangetroffen worden in ver van elkaar liggende gebieden.
Een invasie kan vergroot worden als de voedselvoorraad noordelijker
door weersomstandigheden afgesloten wordt. Zo hebben
watervogels open water nodig om te duiken of te grondelen, hebben
steltlopers een zachte bodem nodig om te foerageren en kunnen
zaadeters geen voedsel vinden bij hevige sneeuwval.
Erik Colpaert
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Stadsmerels en bosmerels
Wat is het mooiste natuurgeluid?
De zang van de merel, zo blijkt uit een enquête. Maar de merel is
tweevoudig kampioen! Hij is ook nog eens onze meest algemene
broedvogel. En dat is eigenlijk heel opmerkelijk.

Een miljoen broedpaartjes! Daar kunnen de mussen en de mezen
niet aan tippen. Verbazingwekkend, want de merel is een
nieuwkomer in de vogelwereld van stad en dorp. Nog maar een dikke
eeuw geleden heeft hij de overstap gemaakt. Voordien leidde hij een
teruggetrokken leven in grote, dichte loofbossen. In vogelboeken
werd hij vaak niet eens vermeld, zo onopvallend was hij. Maar
langzamerhand waagde de schuwe bosbewoner zich in de buurt van
de bewoonde wereld. Daar was immers veel meer voedsel te vinden.
Onze gemaaide en besproeide gazonnetjes bodem hem dikke
regenwormen bij de vleet. Zo veroverde de merel in het begin van
vorige eeuw heel Nederland en Vlaanderen.
Lang niet iedereen besloot te verhuizen. Heel wat merels bleven
gewoon in het bos en houden er tot op vandaag een levensstijl op na
die in tal van opzichten verschilt met die van hun stadse neven en
nichten. Je kunt best zeggen dat er twee ondersoorten zijn ontstaan.
De bosmerels zijn veel banger uitgevallen dan de overlopers, leggen
minder eieren, eten vooral rupsen in plaats van wormen en trekken
in de herfst naar Zuid-Europa. De stadsmerels zijn er echter niet in
geslaagd om sommige van de bosgewoontes af te leren. Zo blijven ze
nog altijd laag over de grond wegvliegen, alsof ze onder takken en
door struikgewas een heenkomen moeten zoeken. Dat pakt vaak
verkeerd uit bij het oversteken van een drukke weg.
Wat ze natuurlijk ook uit het bos hebben meegenomen is de luide
zang die onze oren streelt: prachtig melodieus, een beetje
melancholiek. Tussen de bladeren kan je elkaar immers niet zien en
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wil je het eigen broedgebiedje en je vrouwtje verdedigen tegen
rivalen, dan zal je hun je boodschap moeten toeroepen.
Er wordt wel beweerd dat de donkere en bij de mannetjes zelfs
zwarte kleur met het bosleven te maken hebben. In diepe schaduw is
een donkere vogel inderdaad nauwelijks te zien. Andere vogelaars
zijn van mening dat donkere veren de beste bescherming bieden
tegen de wirwar van takken en twijgen. Het zwarte pigment
melanine maakt veren namelijk heel sterk, reden waarom de
slagpennen bij veel vogelsoorten donker gekleurd zijn.
Ieder voordeel heeft echter z’n nadeel: de merelman zit veilig in de
veren, maar in een begrafenispak versier je de vrouwtjes niet. Om
toch wat uiterlijk vertoon te hebben, heeft hij een snavel opgezet die
net als zijn oogring oranjegeel is. Die kleur is van doorslaggevende
betekenis voor zijn aantrekkelijkheid. De vent met de felst gekleurde
snavel is bij de vrouwen de onbetwistbare favoriet. De pigmenten die
de kleur van deze feestneus bepalen zijn gevormd door
carotenoïden, stoffen die een zeer belangrijke rol spelen in het
immuunsysteem. De felheid van de kleur toont dus de gezondheid
van de snaveldrager. Een sexy oranjegele snavel bewijst dat het om
een sterke merel gaat, die borg staat voor nageslacht van hoge
kwaliteit. En daar gaat het de dames om.
Voor zo’n macho staan ze letterlijk in de rij.
Theo Schildknaap
Met dank overgenomen uit LANDLEVEN, nummer 4 uit 2012
Tekst aangebracht door Sonja Gabriëls
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Worden Merels slachtoffer van
nieuwe usutu-uitbraak?
Vorig jaar brak in augustus
voor het eerst op grote schaal
het usutu-virus uit in België.
Vooral de oostelijke helft van
Vlaanderen
werd
zwaar
getroffen. Intussen lijkt een
nieuwe uitbraak op til. Merels
zijn
het
voornaamste
slachtoffer van dit door
muggen doorgegeven virus en een remedie is er nog niet. Natuurpunt en
Vogelbescherming Vlaanderen roepen op om slachtoffers te melden via
waarnemingen.be en ze binnen te brengen in een van de
vogelopvangcentra.

De voorbije weken ontvingen zowel Natuurpunt als
Vogelbescherming Vlaanderen berichten over dode of verzwakte
Merels die mogelijk geïnfecteerd waren met het usutu-virus. Nadat
ook zeer concrete symptomen van usutu werden gemeld, hangen we
de rode vlag uit. De kans dat het usutu-virus terug in het land is, lijkt
jammer genoeg bijzonder groot.
Het usutu-virus is een arbovirus: het wordt uitsluitend verspreid door
steekmuggen. Het werd in 1959 ontdekt in Afrika en de eerste
Europese uitbraak vond in 2001 plaats in Oostenrijk. Daarna
verspreidde het zich snel en ondertussen werd het al vastgesteld in
onder andere Spanje, Italië, Kroatië, Hongarije, Oostenrijk,
Zwitserland, Tsjechië, Duitsland, Nederland en België. Tot een echte
uitbraak van de ziekte kwam het in ons land pas in 2016.
Vooral Merels zijn hypergevoelig voor het virus, maar ook
Huismussen en uilen zijn er niet tegen opgewassen. In Duitsland
registreerde men al 87 vogelsoorten uit 14 families als usutuDe Korhaan nr. 4 / oktober 2017
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slachtoffer. In 2013 stierven in Duitsland ook 2 Gewone
dwergvleermuizen aan het virus.
De steekmug zorgt voor de overdracht en het slachtoffer dient als
een soort ‘versterker’. Het usutu-virus verspreidt zich vooral in een
stedelijke omgeving en tast daarom vooral echte stadsvogels aan,
zoals de Merel. Muggen die het slachtoffer steken, zorgen zelf voor
de verdere verspreiding.
De vermoedelijke nieuwe uitbraak is zeer slecht nieuws, want het
muggenseizoen is met de recente regen nu pas echt losgebarsten en
het kan nog een hele poos aanhouden. De natuurverenigingen
vrezen dan ook dat de impact van de nieuwe uitbraak een nog
desastreuzere omvang zal krijgen dan die van vorig jaar. Dat zagen
we ook in Duitsland: door jaarlijkse uitbraken tussen 2011 en 2013
verdween daar een groot deel van de merelpopulatie en 88% van de
slachtoffers waren Merels. In het verleden stelde men vast dat na
een eerste piek bij 70% van de populatie een immuniteitsopbouw
plaatsvond, maar dat effect bleef helaas geen jaren overeind.
Zodra wordt bevestigd dat het inderdaad om usutu gaat, kunnen we
alleen maar hopen dat het snel kouder wordt, zodat het virus tegen
de grote lijstertrek (vanaf midden september) is overgewaaid.
Anders is het risico van een nog snellere verspreiding zeer groot.
Hoe herken je een vogel met usutu?
verzwakte of lusteloze indruk - plotselinge
coördinatieproblemen - bol zitten - vermagering

sterfte

–

Wat te doen?
Waarnemers of wandelaars die duidelijk verzwakte vogels aantreffen
reageren best snel.
Neem vermoedelijke slachtoffers op met een handschoen en stop ze
in een goed verluchte kartonnen doos. Bezorg de slachtoffers zo snel
mogelijk aan een van de erkende vogelopvangcentra en maak
melding dat je vermoedt dat het om het usutu-virus gaat. Ontsmet
De Korhaan nr. 4 / oktober 2017

Pagina 45

eventuele wondjes op de handen en was je handen grondig na het
vastnemen van een vogel.
In besmette gebieden in Italië bleek 6% van de onderzochte mensen
antistoffen te hebben aangemaakt. Mensen kunnen het virus dus wel
oplopen, maar worden er zelf niet ziek van. Bij het aanraken van
wilde dieren is het hoe dan ook beter om voorzichtigheid aan de dag
te leggen.
Je kan er daarnaast ook voor zorgen dat steekmuggen zich minder
massaal kunnen voortplanten. In drogere jaren en warmere periodes
blijft er enkel in kunstmatige (ondoordringbare) voorwerpen als
emmers, vaten, tonnen en autobanden lang genoeg water staan voor
de voortplanting van muggen. Door die voorwerpen leeg te gieten,
kan je je steentje bijdragen in het tegengaan van de verdere
verspreiding van het virus.
Breng mee de slachtoffers in kaart
We willen kunnen opvolgen waar de meeste slachtoffers vallen en
hoe snel het virus zich verspreidt. Om zoveel mogelijk gegevens te
verzamelen, roept Natuurpunt waarnemers of vinders van
slachtoffers op om hun vaststellingen (na een eenvoudige registratie)
in te voeren op www.waarnemingen.be. Voer de exacte locatie in en
kies in het venster ‘Gedrag’ voor ‘ziek/gewond’ of ‘vondst (dood)’ en
gebruik het vak ‘Opmerkingen’ om duidelijk te maken dat het
vermoedelijk/mogelijk om het usutu-virus gaat. Voeg hier eventueel
een omschrijving van de waargenomen symptomen toe.
Tekst: Gerald Driessens (Natuurpunt Studie) en Frederik Thoelen
(Vogelbescherming Vlaanderen)
Foto: Pascal De Munck
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De zomer is altijd een kalmere periode voor wat vogels betreft. Tijdens deze
zomer was het waterpeil in de vennen laag (door het droge voorjaar) en
dat vormde een interessante omgeving voor diverse steltlopers om er hun
voedsel te zoeken. Over het algemeen bekeken was het rustig qua
vogelwaarnemingen, maar er waren toch enkele zeldzame gasten die de
Noorderkempen een bezoekje kwamen brengen. Dit kan je lezen in
onderstaand overzicht.

Geoorde Futen (Podiceps nigricollis) waren bijna dagelijks aanwezig,
vooral op het Stappersven. Hier verbleven eind juli max. 40 exn. Het
gaat hier om exn. die naar het Stappersven uitwijken nadat ze elders
gebroed hebben.
Zeer bijzonder was een Ralreiger (Ardeola ralloides) die op 14 juni
aanwezig was in de Maatjes. Op 5 juni vloog er een Kleine
Zilverreiger (Egretta garzetta) op bij het Stappersven. Op 21
augustus pleisterde er een Purperreiger (Ardea purpurea) in de
Wezelse Heide.
Deze zomer kwamen er heel wat waarnemingen binnen van Zwarte
Ooievaars (Ciconia nigra). Begin juni werd een ex. waargenomen in
de omgeving van de Steertse Heide en de Groote Meer, half juli
vloog er een ex. over de Kambuusduinen. Op 6 augustus vloog er
een individu over het centrum van Heide-Kalmthout en de dagen
erna hing vermoedelijk ditzelfde ex. rond in de omgeving van het
Stappersven. Op 25 augustus pleisterde een ex. op het Klein
Schietveld. Dat het een goede zomer was voor deze soort, bewijzen
ook de waarnemingen op het Groot Schietveld net buiten onze
regio. Hier was de soort zo goed als dagelijks te zien, met een max.
van niet minder dan 6 exn. Af en toe werden solitaire Ooievaars
(Ciconia ciconia) gezien. Op 21 augustus werden er 26 rustende
exn. opgemerkt in het centrum van Wuustwezel. In juni pleisterde
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er af en toe een Lepelaar (Platalea leucorodia) in de Maatjes en de
Wezelse Heide. Op 19 juni vloog een groep van niet minder dan 13
exn. over Essen-Horendonk, toch een vrij uitzonderlijk aantal voor
de regio.
In juli en augustus waren geregeld enkele Zomertalingen (Anas
querquedula) aanwezig op het Stappersven. Brilduikers (Bucephala
clangula) verbleven de hele zomer in de Kalmthoutse Heide met een
max. van 9 exn. De meeste waarnemingen werden verricht op het
Stappersven, maar ook op de Biezenkuilen werden enkele exn.
waargenomen.
Wespendieven (Pernis apivorus) werden geregeld gehoord of gezien
op diverse bosrijke plaatsen. Bijzonder was een Slangenarend
(Circaetus gallicus) die in augustus af en toe werd waargenomen in
de omgeving van de Drielingvennen in de Kalmthoutse Heide. Het
gaat hier om een ex. dat afkomstig was van het Groot Schietveld.
Hier was deze soort de hele zomer aanwezig en er werden maar
liefst 7 verschillende exn. tegelijkertijd waargenomen! Bruine
Kiekendief (Circus aeruginosus) werd regelmatig opgemerkt in de
heidegebieden van de regio en in de Maatjes. Leuk was een wijfje
Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) dat op 19 augustus over de
Maatjes vloog. Op 22 augustus vlogen er 2 Visarenden (Pandion
haliaetus) over het centrum van Essen. De volgende dagen werd er
een ex. gemeld in de omgeving van de Biezenkuilen en het
Stappersven. Slechtvalk (Falco perigrinus) verbleef zeer regelmatig
in de regio. De meeste waarnemingen kwamen uit de heidegebieden
van de regio en de Maatjes.
Patrijs (Perdix perdix) deed het deze zomer wat beter. In de Wezelse
Heide werd de soort heel wat gezien en was een groep van 14 exn.
aanwezig. Kwartel (Coturnix coturnix) werd gehoord in het
weilandencomplex van de Maatjes en De Wezelse Heide en ook bij
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de Biezenkuilen in de Kalmthoutse Heide werd een zangpost
opgetekend.
Bijzonder was het Porseleinhoen (Porzana porzana) die op 28
augustus over Heide-Kalmthout vloog en waarvan een
geluidsopname werd gemaakt.
Kleine Plevieren (Charadrius dubius) waren de hele zomer aanwezig
in de regio, de meeste waarnemingen werden verricht bij het
Stappersven. Hier verbleven max. 13 exn. Op 6 juli pleisterde er een
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) bij het Stappersven. Op een
slikrand van ditzelfde ven werd op 29 aug. een foeragerende Bonte
Strandloper (Calidris alpina) waargenomen. In juli waren hier ook
enkele Kemphanen (Philomachus pugnax) aanwezig op doortrek.
Sporadisch werd er een Zwarte Ruiter (Tringa erythropus)
geobserveerd bij het Stappersven.
Groenpootruiter (Tringa
nebularia) was een vrij talrijke doortrekker in de regio gedurende
deze zomerperiode; ditzelfde gold ook voor Witgatje (Tringa
ochropus). Bosruiter (Tringa ochropus) werd ook geregeld gemeld in
de regio. Net zoals bij de meeste andere steltlopersoorten, kwamen
de meeste meldingen van het Stappersven.
Op 19 aug. vloog er een juveniele Visdief (Sterna hirundo) rond bij
ditzelfde ven.
Tijdens zachte zomeravonden was het geratel van de Nachtzwaluw
(Caprimulgus europaeus) geregeld te horen in de Kalmthoutse Heide
en op het Klein Schietveld. Begin aug. riep er een Middelste Bonte
Specht (Dendrocoptes medius) in de Kalmthoutse Heide.
Vanaf half aug. trokken er geregeld Paapjes (Saxicola rubetra) door
de streek. Ook Tapuiten (Oenanthe oenanthe) werden diezelfde
periode op doortrek genoteerd. Bij de Zwarte Heuvel in de
Kalmthoutse Heide zat in juni en juli nog een Fluiter (Saxicola
rubetra) te zingen. In juni werd er in de omgeving van de
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Hazenduinen en de Kambuusduinen in de Kalmthoutse Heide een
Wielewaal (Oriolus oriolus) gehoord. In augustus werd er een ex.
gezien in de Kalmthoutse Heide. In Wuustwezel werd ook een
zangpost genoteerd.
Eind mei waren er waarnemingen van 3 Grauwe Klauwieren (Lanius
collurio) in de Kalmthoutse Heide, waarvan een zingend mannetje,
wat deed hopen op een eventueel broedgeval. De soort werd echter
nog een keer opgemerkt op 18 juni, daarna werden de vogels niet
meer opgemerkt. Met Ringmus (Passer montanus) gaat het ook in
onze regio niet goed, er kwamen deze zomer maar enkele
waarnemingen binnen van deze sierlijke mussensoort. In juni en juli
vlogen er diverse dagen groepjes Kruisbekken (Loxia curvirostra)
door de regio of werden er exn. waargenomen in de naaldbossen
van de heidegebieden. Goudvink (Pyrhulla pyrrhulla) zit duidelijk in
de lift, want er kwamen heel wat waarnemingen binnen van deze
soort. Op enkele plaatsen werden ook juvenielen waargenomen.
Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) doet het zeer goed in de
regio. Op heel wat plaatsen werd deze imposante vinkensoort
gezien of gehoord.
Tot zover dit overzicht. Meer waarnemingen zijn te vinden op
www.noorderkempen.waarnemingen.be
Samenstelling: Wouter Vanwesenbeeck
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Canadese ganzenbestrijding:
waarom de alternatieven nog erger zijn
Het is met pijn in het hart dat Natuurpunt meewerkt aan de bestrijding van
verwilderde parkganzen. Maar we doen het om de schade te beperken aan
de natuur en de landbouw.
In het begin van de zomer werden aan het Schulensmeer in Limburg 300
verwilderde parkganzen gevangen en na verdoving pijnloos gedood. De
dieren zorgden op velden en weides van landbouwers en in het
natuurgebied voor grote schade.

De berichtgeving in de media daarover heeft veel reacties
losgeweekt. Als natuurliefhebbers begrijpen we dat absoluut. Maar
we hebben deze beslissing niet lichtzinnig genomen. De methode
die is gekozen - met gas - is die met het minste dierenleed. Nadat ze
bijeen zijn gedreven, slapen de dieren na 17 seconden in.
Het alternatief dat naar voor wordt geschoven door de jagers,
grootschalige bejaging in natuurgebied, vonden we onhaalbaar. Bij
jacht raken er te veel dieren gewond, worden ook andere soorten
het slachtoffer en wordt het natuurgebied zwaar verstoord. Eieren
schudden, een methode waarmee vroeger is geëxperimenteerd,
werkt niet.
Samen met de lokale landbouwers, de provincie, het INBO (Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek, het ANB (Agentschap voor Natuur
en Bos) en andere partners hebben we lang overlegd, en zijn samen
tot het besluit gekomen dat het niet anders kon. Als er niets
ondernomen wordt zal de schade aan natuur en landbouw allleen
maar groter worden. Als er pas dan actie wordt ondernomen, zal het
dierenleed nog veel groter zijn.
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Ontsnapte en verwilderde gekweekte vogels
De parkganzen in kwestie zijn verwilderde gekweekte vogels afkomstig van ontsnapte exemplaren. Hun impact op natuur en
landbouw is groot. Ze eten het gras op dat bestemd is voor koeien,
en vernietigen oogsten van landbouwers.
Verder zorgt de grote hoeveelheid ganzenuitwerpselen ervoor dat in
kwetsbare natuurgebieden te veel voedingstoffen in de grond en het
water terechtkomen, wat het voortbestaan van die gebieden
bedreigt.
Niet ingrijpen leidt tot nog veel grotere problemen
De verwilderde ganzen zijn een probleem geworden voor de natuur
én de landbouw. Ingrijpen is nu noodzakelijk geworden. Vandaag
hebben die problemen zich uitgebreid over heel Vlaanderen. De
conclusie is duidelijk: de beslissing om in te grijpen hadden we beter
veel eerder genomen. Er zouden veel minder ganzen zijn
gesneuveld.
We moeten dus ingrijpen omdat het de beste en de enige haalbare
optie is. Als we de opmars van invasieve exoten als de Canadese
gans laten doorgaan, eindigen we met een lege, kaalgevreten
natuur. Nog langer wachten, zou het probleem alleen maar groter
maken, met nog meer dierenleed tot gevolg.
Wereldwijd probleem
We zijn trouwens lang niet de enige die te kampen krijgen met het
exotenvraagstuk. Bestrijding van exoten is een wereldissue
geworden. Tal van verenigingen of instellingen die zich dubbel
plooien om een bepaalde soort van uitsterven te redden, moeten
eerst afrekenen met exoten.
De Europese aanpak wordt geregeld door alle lidstaten. Daarover is
grondig overlegd. Ook bij ons is de exotenbestrijding door de
overheid geregeld. Het gaat hierbij vaak over ratten, ganzen of zelfs
planten. De verspreiding van geïntroduceerde soorten, die een
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zware druk leggen op de plaatselijke biodiversiteit, gebeurt omdat
ze ontsnappen uit gevangenschap.
Problemen met exoten kunnen maar voorkomen worden door
illegale én legale handel in die dieren en planten aan banden te
leggen. Dat is op termijn de enige juiste maatregel. Nu al is er een
Europese lijst van dieren die een gevaar vormen voor landbouw en
biodiversiteit. Deze lijst is online te raadplegen op de website:
https://www.ecopedia.be/pagina/europese-verordening-n%C2%B011432014
Overlast voorkomen, draagvlak bewaren
Ten slotte: om het draagvlak voor natuur te bewaren, is het nodig
dat we de overlast door exoten zoveel mogelijk binnen de perken
houden. En dat gevaar dreigt: als deze ontsnapte parkganzen veel
schade berokkenen aan de landbouw, dan kan het best zijn dat alle
ganzen afgeschilderd worden als overlastsoorten.
Dat zou jammer zijn. ‘s Winters strijken er heel wat ‘vriezeganzen’
neer in de Oostkustpolders. Die winterganzen broeden in het hoge
noorden en komen hier overwinteren omdat het voedsel in hun
woongebied onbereikbaar is geworden door sneeuw of ijs. Zij
hebben de Vlaamse velden nodig om te overleven. Het zou spijtig
zijn, moesten de ontsnapte parkganzen het draagvlak voor de
winterse vriezeganzen ondermijnen
Kortom. Het is met pijn in het hart dat Natuurpunt meewerkt aan de
bestrijding van de parkganzen. Maar we doen het om de schade te
beperken aan de natuur, de landbouw en het draagvlak voor
natuurbescherming
Kevin Feytons - Natuurpunt
Bron:
https://www.natuurpunt.be/nieuws/ en dan doorklikken op “Canadese
ganzenbestrijding waarom de alternatieven nog erger zijn” (4 augustus 2017).
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De Zwartkopmeeuw … een bijzondere vogel
Deze vogel werd als Larus melanocephalus gepubliceerd door Coenraad
Jacob Temminck in 1820. Een vogel uit het geslacht van de meeuwen Larus.
De naam betekent Melanos = zwart en cephalus = kop.

Oorspronkelijk broedde deze vogelsoort uitsluitend rond de Zwarte
Zee en overwinterde richting Atlantische kust. Door omzwervingen
kwam de vogel in Spanje terecht waar deze Zwartkopmeeuw in het
overwinteringsgebied van onze Kokmeeuw kwam. In het voorjaar,
bij terugtrekken van de kokmeeuwen naar hun broedgebied in
West-Europa, is de zwartkopmeeuw mee geïmmigreerd naar WestEuropa en heeft ook daar uitstekende broedplaatsen gevonden in de
drassige gebieden rond Antwerpen en Zeeuws-Vlaanderen en nog
verder naar het oosten, aan de kusten van o.a. Duitsland en Polen.
Ook zwartkopmeeuwen van de Zwarte Zee zijn noordwaarts
uitgezwermd en alzo in de Oost-Europese landen waaronder
Hongarije, Tsjechië en Slovakije terechtgekomen. In al deze landen
hebben deze vogels een kolonie gevormd tussen de kokmeeuwen.
In het najaar echter verlaten ze hun broedgebieden en trekken naar
hun winterverblijven langs de kusten aan de Atlantische Oceaan o.a.
die van Frankrijk en Engeland en verder naar Spanje en Portugal.
Het is wel zo dat de overgrote meerderheid van de zwartkopmeeuwen hun wintergebieden opzoeken aan de zeekust van
Frankrijk, o.a. in het Kanaal nabij Calais en verder naar het westen
aan de Normandische kusten en de Bretoense kuststrook.
Hierna volgen enkele voorbeelden van omzwervingen van deze
vogels.
De Zwartkopmeeuw met kleurring E836 werd als pulli geringd aan
het Volkerakmeer in Nederland in 1993. Deze vogel is in de nazomer
naar het eiland Wight aan de Engelse zuidkust gevlogen en heeft
daar enkele jaren verbleven. De vogel is in het voorjaar van 1997
als volwassen individu gezien in Antwerpen in een kolonie - waar de
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vogel waarschijnlijk gebroed heeft. In het najaar trok deze terug
naar het eiland Wight, zijn (haar) overwinteringsgebied. Zo heeft
deze vogel jaren na elkaar gependeld tussen Antwerpen,
broedgebied en het eiland Wight, wintergebied. Een laatste keer
werd de meeuw E836 in het voorjaar van 2015 in Antwerpen gezien,
toen al 22 jaar oud. Voor een meeuw is dit al zeer oud.
Een ander voorbeeld van pendelaars tussen hun broedgebied en het
overwinteringsgebied is de zwartkopmeeuw 3S36. Deze vogel heeft
een vast route van Antwerpen naar de Normandische kust. De vogel
werd als pullus geringd in 1997 te Kwaadmechelen in Limburg en
werd dan geregeld opgemerkt in Le Portal, Pas-de-Calais of Donville
les Bains of aan de Zandvlietsluis. De laatste waarneming dateert
van 1 juli 2015.
Een derde voorbeeld betreft een vogel die geen al te vaste verblijfplaats heeft zowel voor zijn winterverblijf als het broedgebied. De
meeuw 3V06 geringd als pulli in 2004 aan de Zandvlietsluis, vliegt
naar de Franse kust om in de winter door te vliegen naar Spanje,
naar Coruna aan de Atlantische kust. Het jaar daarna zit de vogel
eerst aan de Franse kust en vervolgens terug in Spanje. In 2007 als
volwassen individu opgemerkt in Zwijndrecht in een kolonie
meeuwen. Zo vliegt deze vogel de volgende jaren steeds heen en
terug van Antwerpen langs de Franse kust naar de Spaanse
westkust . Laatste waarneming op 1 juli 2015 in Antwerpen.
Zoals ik vastgesteld heb is het vlieggedrag van deze
zwartkopmeeuwen niet in een vast kader te omschrijven. Er zijn nog
andere voorbeelden van deze soort meeuwen die grote
omzwervingen maken van de overwinteringsgebieden aan de
Atlantische kusten en de broedgebieden. Het is vooral de eerste
jaren van hun jonge leven, voor het volwassen stadium, dat de
vogels rondzwerven.
Jos Jacobs
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© Eveline Pinseel –
jonge tureluur –
Yerseke Moer – 7
juli 2017

© Sarah Pinseel –
Gewone zwavelkop
– Schanker 12 –
augustus 2017
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•

Joris Pinseel

Voorzitter & Ledenadministratie
Schanker 12, Essen (03/667 57 97)

•

Kristof Vlietinck

Secretaris Noorderkempen
Kon. Astridlaan 4, Kalmthout (0497/54 17 21)

•

Herman Jacobs

Penningmeester Noorderkempen
Stationsstraat 68 bus A1, Essen (03/677 35 98)

•

René Peeters

Conservator ‘Stappersven’
Heikantstraat 3A, Essen (rp.topokaarten@skynet.be)

•

Chris Vander Sypt

Contactpersoon NAREKA
Kapellensteenweg 20, Kalmthout (0476/67 65 41)

•

Igor Vandamme

Conservator ‘Lisseven’ & ‘Stappersven’
Max Temmermanlaan 52, Kalmthout (03/666 06 80)

•

Jos Jacobs

Beheerteam ‘Stappersven’
Vossenboslaan 9, Essen (03/667 42 29)

•

Sonja Gabriëls

Promoteam Natuurpunt Noorderkempen
Vossenboslaan 13, Essen (gabriels.sonja@telenet.be)

Natuurpunt Noorderkempen
Werkingsgebied: Essen & Kalmthout
Lid worden
Lidgeld voor het hele gezin: €27 per jaar te storten op rekeningnummer
BE17 2300 0442 3321 met vermelding van naam en adres. Je ontvangt dan
zowel Natuur.blad als het plaatselijk tijdschrift “De Korhaan”.
Bovendien krijg je korting bij aankopen in de Natuur.winkel en andere
winkelketens (zie www.natuurpunt.be).
Kopie voor volgende nummer graag voor 1 december 2017 bezorgen aan
info@noorderkempen.be.

De Korhaan nr. 4 / oktober 2017

Pagina 58

Adviesgroep Dries
Kapelstraat 8
2910 Essen
Tel 03/667.60.80
wilfried@dries-essen.be
FSMA 067381 A-cB

M&B Zakenkantoor
Over d’Aa 195
2910 Essen
Tel 03.663.66.31
FSMA 62311 A-cB

Bij ons gaat het om U
De Korhaan nr. 4 / oktober 2017

Pagina 59

