Nieuwe stimulansen voor ons geelgorzenproject
In het vorig nummer kon je reeds een uitgebreid artikel lezen omtrent de verwezenlijkingen in het
kader van het project geelgors. Op het einde van de winter kunnen we ook een eerste evaluatie
maken van onze graanranden. Niet alle graanranden leverden wat op. Vele graanranden lagen reeds
plat tijdens de zomer en kiemden in de aar of op de grond. Op die manier ging er veel graan
verloren of naar de muizen. Ook de grondstructuur was door dit platliggend graan niet bevordelijk
voor akkervogels om er in rond te foerageren.
Langs de Moeresteenweg werd een groepje van min. 7 geelgorzen gezien half november, maar
nadien niks meer. De graanrand langs de Ketseweg had meer succes. Hier lag het graan niet plat en
de grondstructuur was open. Maar ook hier was het graan snel op (grote groepen huismussen en
Turkse tortels in de omgeving). Vanaf half januari begonnen we met het strooien van graan in de
graanrand langs de Ketseweg en langs een haag in de Sikkelstraat. Dit bleek goed te werken en een
groepje van max. 9 geelgorzen bleef bijna permanent bij die bewuste haag in de Sikkelstraat
overwinteren. Blijkbaar is dat de plaatselijke wintergroep. Ook een aantal ringmussen en rietgorzen
waren soms aanwezig.
Op basis van onze prille ervaring kunnen we volgende, voorlopige, conclusies trekken omtrent de
ideale graanrand voor onze geelgors :







Gelegen langs een meidoorn/sleedoornheg
(een stevige houtkant is ook al goed) zodat
er voldoende vluchtmogelijkheden zijn voor
naderende sperwers
Bij voorkeur in een zone waar er geelgorzen
aanwezig zijn (plateau van Izenberge)
Rustig gelegen (weg van de openbare weg),
dit vermindert het heen en weer vliegen van
de vogels, op die manier kunnen de
geelgorzen heel wat energie sparen
Bij voorkeur dun gezaaid zomergraan, zodat
het graan niet snel neer komt te liggen,
gerst blijft lang in de aar zitten

Graanrand Ketseweg-Beauvoorde
Voor 2005 hebben we 10.000 m² subsidieerbare graanranden (vorig jaar slechts 2.000 m²
gebruikt). Een oproep aan iedereen om op zoek te gaan naar mogelijke locaties (liefst speciaal
ingezaaide
zomergraanranden,
desnoods
wintergraanranden
als)
in
de
gemeenten
Beauvoorde/Houtem, groot-Alveringem en Pollinkhove.
Dankzij het door de provincie West-Vlaanderen ingediende en goedgekeurde Interreg-project
kunnen in de periode 2005-2007 15 nieuwe landschapsbedrijfsplannen (geelgors) worden
uitgevoerd (plantgoed + aanplant + 2 jaar onderhoud). Daarom een oproep aan iedereen om mensen
(zowel landbouwers als particulieren) aan te spreken waar een dergelijk LB-geelgors kan uitgevoerd
worden. Een weide waar schapen grazen volstaat bijvoorbeeld. De haagstroken moeten geen
honderden meters bedragen, verschillende kleinere stroken van elk 20 meter zijn even waardevol

voor onze doelsoort. Het aanbod geldt voor de gemeenten Veurne (Houtem-Beauvoorde), grootAlveringem en Lo-Reninge (Pollinkhove).

Mooie heg langs de Beverenstraat te Leisele

Gesnoeide heg langs de Kwadestraat te
Beauvoorde (aangeplant tijdens Dag van de
Natuur 1999)

Ook dit jaar organiseren we een wandeling (Geelgorzenroute) omtrent onze ‘gespiet’. Vorig jaar
hadden we het ongeluk dat onze geelkoppen in de namiddag stil waren en we op het circuit zaten
van een oldtimer rondrit. Prettig is natuurlijk anders. Daarom maken we er dit jaar een
ochtendwandeling van, niet te vroeg, om 8 u., maar vroeg genoeg om het ochtendgezang van onze
gevleugelde vrienden te kunnen aanhoren.

Afspraak : zondag 24 april om 8 u. aan de kerk van Houtem
Kris Degraeve

