DE KERKUIL
21ste jaargang nr 84 | juli | augustus | september 2019

Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw
Vereniging voor agrarische natuur in de regio IJzer en Polder
Iepersteenweg 56, 8600 diksmuide
E-mail 			info@natuurwerkgroepdekerkuil.be
Website 		 www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
Secretariaat 		
Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart,
				Iepersteenweg 56, 8600 Woumen
				
Wim Bovens: 0476 46 77 21
				Open op afspraak
Voorzitter 		
Geert Martens, J. Cardijnlaan 27, 8620 Nieuwpoort 				
0479 12 60 73 - geertmartens66@gmail.com
Secretaris 		
Antoon Ternier, Oerenstraat 1, 8690 Alveringem 				
0494 78 98 83 - antoon.ternier@telenet.be
Raad van bestuur
Kris Degraeve (penningmeester), Filip Declerck (ondervoorzitter)
				
Frank Laleman, Jef Desaever (activiteiten),
				Jan Vanbaelenberghe (vertegenwoordiging belangenverenigingen),
				
Willy Dela Ruelle (verantwoordelijke ledenwerving)
Kernen 		
Veurne: Kris Degraeve - 0498 64 50 23 - kris.degraeve3@telenet.be
				Nieuwpoort: Chris Dumon - 0474 31 08 01 - cdumon@telenet.be
				Diksmuide: Jan Vanbaelenberghe - 0486 79 43 73 				jan.vanbaelenberghe@telenet.be
				Lo-Reninge: Kristof Denys - 0477 77 86 23 - kristof.denys@telenet.be
				De Panne: Peter Mortier - 0474 44 95 09- peter.mortier66@gmail.com
				Koksijde: Frankie Byl - 058 52 23 31 - frankie.byl@scarlet.be
				
en Frank Laleman - 058 31 44 47 - flv@telenet.be
				Alveringem: Antoon Ternier - 0494 78 98 83 - antoon.ternier@telenet.be
				Houthulst: Wim Desmidt - 0479 72 98 03 - wdesmidt@gmail.com
				Kortemark: Karl Vanysacker - 051 56 93 27 - karl.vanysacker@hotmail.com
				Koekelare: Patrick Claeys - 0483 64 46 39 - dekerkuilkoekelare@gmail.com
Tijdschrift 		
Angélique Blomme, Filip Declerck, Geert Martens,
				
Sharon Kesteloot en Willy Dela Ruelle (redactieraad), Wim Bovens (lay-out)
Lidgeld 		
gewoon lid: 7,5 euro / steunend lid: 12,5 euro
				
IBAN: BE58 8285 9851 9879 BIC: HBKABE22XXX
				
van Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw
				
Indien uw lidgeld nog niet vereffend is, vindt u een overschrijvingsformulier
				
bijgevoegd in het tijdschrift.
Samenwerking
				

NWG De Kerkuil is een kerkuilenwerkgroep, lid van de overkoepelende
Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen, afdeling van Vogelbescherming Vlaanderen

Foto voorpagina:
Steenuil takkeling door Marc Vandaele
Foto achterpagina: Sperwer tijdens praktijkwandeling van de roofvogelcursus
			door Paul Delie

2

Info

Wat kan u in dit nummer vinden:
Voorbije
activiteiten

Voorbije
activiteiten

Voorbije
activiteiten

Artikels

Voordracht en
veldbezoek Ben Koks

Nacht van de
steenuil

Praktijk kiekendieven

Vleermuizen op de
kerkzolder

Pagina 4-6

Pagina 7

Pagina-8

Pagina 9

Artikels

Artikels

Artikels

Artikels

Wingtagproject

Oog voor tags

Steenuilen 2018

Volksgeloof over
vogeltrek

Pagina 10-11

Pagina 12-13

Pagina 14-15

Pagina 8-19

Vogel in de
spotlight

Door u gespot

Komende
activiteiten

Jonge
kerkuiltjes

De Hop

Divers

Pagina 20-22

Pagina 24-25

Pagina 26-28

Pagina 29

Inhoud

3

Van ei tot Afrika
Vier jaar was het geleden dat Ben Koks hier in dezelfde
zaal in Diksmuide (CC Kruispunt) zijn verhaal kwam doen
over de grauwe kiekendief. Hij beloofde toen plechtig om
nog eens terug te komen om het Afrikaverhaal uit de doeken te doen. Met het broedgeval van grauwe kiekendief in
Diksmuide was dit een uiterst geschikt moment om deze
(letterlijk en figuurlijk) grote man nog eens uit te nodigen!
De 120 aanwezigen kwamen vanuit alle hoeken van Vlaanderen. Eerst werden ze opgewarmd door Dieter Coelembier van de Vlaamse Landmaatschappij. Dieter had het
over de stand van zaken van de beheerovereenkomsten
in het kader van het soortenbeschermingsplan grauwe
kiekendief. Daarna nam Wim Bovens even het woord en
lichtte het broedgeval in Diksmuide toe. Beide heren hielden het kort om Ben Koks zo snel mogelijk aan het woord
te laten.
Het was de eerste keer voor Ben dat hij het in een presentatie over grauwe kiekendieven zo goed als uitsluitend
over Afrika had. De werkgroep die Ben heeft opgericht,
werkgroep grauwe kiekendief, volgt de gezenderde grauwe kiekendieven tot in Afrika om daar studies te doen van
hun dieet en slaap- en trekgedrag. Een kiekendief terugvinden in Afrika is geen sinecure. Spannende en leuke verhalen wisselen elkaar vlotjes af.
Toen Ben en zijn team al dagen tevergeefs aan het zoeken
waren naar een slaapplaats van kiekendieven om braakballen te verzamelen, en de wanhoop hun nabij stond,
raadde een lokale gids hen aan om het dorp van de tovenaars te bezoeken. Zo gezegd, zo gedaan, slechter kon het
toch niet lopen op dat moment. Een bezoek aan de tovenaars kostte 75 euro, wat naar Afrikaanse normen veel
geld was! Toen Ben plaats nam op het gammele bankje
voor de tovenaars, zakte hij er pardoes doorheen. Daarna begonnen de tovenaars met een ritueel waarbij in het
zand getekend werd en waarbij een geit moest geslacht
worden. Een routebeschrijving werd gegeven en Ben en
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zijn team vertrokken toch wel nieuwsgierig naar de opgegeven locatie. Tovenaars verlaten het dorp nooit, hoe
kunnen zij dan een locatie opgeven waar kiekendieven
zich ophielden? Er werd heel wat gegniffeld in de auto.
Aangekomen op de locatie, zag Ben maar liefst 9 steppekiekendieven, 20 bruine kiekendieven en een handvol
grauwe kiekendieven. De tovenaars hadden het bij het
rechte eind! Dit bracht een hele verandering teweeg in de
motivatie van de groep! Het veldwerk kon van start gaan.
Een andere leuke anekdote was de zoektocht naar Franz
van de Oude Schans, een gezenderde grauwe kiekendief
die in Afrika zeer goed te benaderen was. Zo dicht zelfs,
dat Ben zijn gezichtsuitdrukking kon aflezen op een paar
meter afstand. Ben kon Franz bijna horen denken “Oh, jij
weer!”
Ben is niet alleen naar Diksmuide gekomen. Elvira Werkman, schrijfster van het boek “De man op de dijk”, het
boek over Ben Koks, was ook van de partij. Om Ben Koks
af en toe wat rust te gunnen, las Elvira korte passages van
haar boek voor. Dit zorgde voor een mooie harmonie, het
plaatje klopte. De gouden/engelachtige stem van Elvira
vulde de gepassioneerde stem van Ben Koks wonderbaarlijk goed aan.

Samengevat was het een boeiende avond gebracht door
gepassioneerde mensen. Bedankt Ben en Elvira! We hebben er allen van genoten!
Wim Bovens

Voorbije activiteiten

De man op de ruigpootbank
Daags na zijn voordracht werd een excursie gepland met
mensen van de Vlaamse Landmaatschappij, met de gebiedscoördinator van SBP grauwe kiekendief voor onze
regio en met voorzitter en projectcoördinator van NWG
De Kerkuil. We zouden 3 veldbezoeken brengen: de nestlocatie grauwe kiekendief 2018, Ramskapelle en De Moeren. Ben en Elvira waren in hun nopjes.

buizerd gespot wordt... Letterlijk seconden later vliegt een
ruigpootbuizerd over een veld met beheerovereenkomsten. Dat moet de meest zuidelijke ruigpootbuizerd van
het moment zijn volgens Ben. Onze dag is al goed! Ook
verschillende keren worden blauwe kiekendieven gespot,
zowel mannetje als vrouwtjes. Een mooie indicatie dat
het goed zit met de muizenpopulatie. We vinden er zelfs

Nestlocatie grauwe kiekendief 2018
De nestlocatie werd aangenomen atypisch te zijn voor de
grauwe kiekendief, die toch een vogel is van open landschappen. Het broedgeval situeert zich in een meer gesloten landschap op beperkte afstand van onder andere
boerderij, huis en fietspad. Ben was niet het minst verrast. In Denemarken broeden heel wat kiekendieven in de
directe nabijheid van stallen en gebouwen. Nestlocaties
verschillen bij grauwe kiekendief enorm, zo broeden ze
bijvoorbeeld in Frankrijk in open plekken in het bos. Er
dient niet enkel gekeken te worden naar de nestlocatie
op zich, de grauwe kiekendief vliegt tot 25 km om te gaan

een woelrattenburcht!
Ben is zeer tevreden over de beheerovereenkomsten,
maar kleine landschapselementen zoals struiken en een
haag ontbreken nog. Het biotoop is ook uitermate geschikt voor velduil. Ben was geen voorstander van de
“beetle bank”. Het is niet aangetoond dat een grondverhoging met ingezaaid mengsel meer opbrengt dan de inzaaiing op gelijk niveau van een akker. Ben grapt er nog bij
dat de naam beter veranderd zou worden naar ruigpoot-

jagen.
Daarna rijden we door naar Ramskapelle, onderweg
wordt al een eerste blauwe kiekendief vrouwtje gespot.
Ramskapelle
We zijn nog maar goed en wel uit de auto en Ben kijkt
goedkeurend om zich heen. Hij vraagt of hier ruigpoot-

Veldbezoek

bank omdat de ruigpootbuizerd graag op een verhoging
van grondniveau zit.
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De veldleeuweriken zingen alsof ze onze Nederlandse
vrienden een serenade willen brengen.
De tijd vliegt voorbij. De waarnemingen zijn super en Ben
Koks is een bodemloos vat vol kennis en ervaring, waar
we à volonté van mochten genieten. We stellen voor om
eerst iets te gaan eten en dan pas door te rijden naar De
Moeren. Ben apprecieert het wel dat wij Belgjes ook aan
de omkadering denken!
De Moeren
De aanwezige populatie bruine kiekendieven vormt volgens Ben geen probleem om de grauwe kiekendief hier te
krijgen. Enkel niet-gekoppelde jonge vrouwtjes zouden de
grauwe kunnen lastig vallen omdat die zichzelf nog moeten bewijzen.
We spotten hier zowel bruine als blauwe kiekendieven bij
de vleet, ook reetjes staren ons in de verte aan. Allemaal
wederom indicaties dat het ook hier de goede kant uitgaat! Ben kijkt goedkeurend naar de vogelakker, een concept dat hij in Nederland bedacht heeft. “Zoals het hier
ligt, zo is het ook ontworpen om uitgevoerd te worden,
maar in Nederland wijzigen ze altijd wel iets... Maar dit...

wormen in de grond zitten.
Een vogel kent geen grenzen, dus is het belangrijk om samen te werken om die grenzen van ons weg te werken.
Samenwerking met verenigingen uit zowel Frankrijk als
Nederland en indien middelen het toelaten, veel verder
ook. Maar ook onderling samenwerken met verschillende
belanghebbenden (in dit geval bijvoorbeeld de Vlaamse
Landmaatschappij) kan alleen maar positief zijn.
Het veldbezoek loopt op zijn einde, want Ben staat er op
om de foto’s van het broedgeval van de grauwe kiekendief in Diksmuide nog te bekijken. Dit mag dan klinken
als een leuk uitstapje met een beetje “vogeltjes spotten”,
maar eerlijk toegegeven, het was een vermoeiende dag.
Het was vermoeiend net omdat er zoveel kennis en ervaring gedeeld, geabsorbeerd en verwerkt moest worden.
Maar iedereen ging met een goed gevoel naar huis! Onderweg naar Diksmuide is Ben danig onder de indruk van
het aantal torenvalken die hij vandaag gezien heeft. Ook
in de auto stopt “De man op de dijk” niet. Hij blijft het
landschap lezen als een bezetene.
Ben en Elvira genieten nog van een heerlijk kopje koffie,
een gebakje en uiteraard ook van de foto’s van het broedgeval grauwe kiekendief in Diksmuide. Bedankt Ben en
Elvira!

Dit is het!”. Woorden die vooral de mensen van de VLM
enorm appreciëren.
Ben wijst nogmaals op het belang van monitoring, niet enkel van de kiekendieven, maar ook van de andere aanwezige vogels en van de muizenpopulatie. De aanwezigheid
van kieviten en goudplevieren wijst erop dat er voldoende

Wim Bovens

De man op de dijk
Eén man, één nest. Dat is waar het verhaal begint. Een
grenzeloos verhaal, een reis van de Groningse akkers tot
de Sahel in Afrika, met uitstapjes naar Wit-Rusland, engeland, Duitsland en Vlaanderen.

te verkrijgen op het
secretariaat van
De Kerkuil aan

Vlieg mee op de vleugels van een van de sierlijkste roofvogels ter wereld en kijk door zijn ogen naar ons landschap:
de grauwe kiekendief.

€ 25

Volg zijn onderzoekers en beschermers, die samen met
boeren en vrijwilligers nesten beschermen in akkers, de
vogel achterna reizen en vol overgave proberen de wereld
iets mooier te maken.
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Veldbezoek

Nacht van de Steenuil
We schrijven zaterdag 30 maart en trekken die avond naar
Kortemark. In het gezellige zaaltje van ‘De Zoete Inval’ maken we kennis met onze kleinste uil van Vlaanderen. En
deze koddige uil trekt duidelijk een divers publiek aan.
Met zijn 23 à 27 cm hoog - beetje de grootte van een merel maar dan met een heel ander model - en knalgele ogen
is de steenuil toch echt een schatje. De ‘Oscar voor beste
uitdrukking’ gaat trouwens naar deze cutie: hij kan heel
nors kijken, ongelooflijk schattig, belachelijk charmant en
slaagt er bovendien in om keigrappig uit de hoek komen.
Natuurlijk kan hij vliegen als de beste, maar het is nog een
dappere stapper ook. Rondtrappelen op een afgegraasde/afgemaaide weide is voor de steenuil een uitgelezen
manier op zijn kostje bijeen te stappen: kevers, regenwormen en duizendpoten staan allemaal op het menu, maar
ook een muis gaat vlotjes binnen. Gek hoe zo’n klein grut
zo’n grote bek kan openzetten…
Steenuilen leggen 2 tot 5 witte, behoorlijk ronde eieren
waar na het broeden hulpeloze uilskuikens uit tevoorschijn komen. Ze zijn allesbehalve knap, maar eens ze
volop in de donsveren zitten, komt daar verandering in.
Beetje per beetje groeien ze uit tot van die überschattige
kleine uilen.
Ze houden van holtes in knotbomen of oude fruitbomen
om hun nest in te maken. Via onze vereniging helpen we
hen een handje door nestkasten op te hangen in geschikte biotopen: waar knotwilgen staan, waar weides zijn (bij
voorkeur begraasde), in de buurt van boerderijen. De
nestkast is voorzien van een martersluis; een soort sas
waar de steenuil makkelijk door kan, maar die de steenmarter verplicht om zich onverrichterzake (dus zonder
maaltijd) terug te trekken.
‘Dankzij’ de mens zijn er volgende gevaren: vergif bijvoorbeeld. De steenuil krijgt wel eens een muis te pakken die
vergif at, met alle gevolgen van dien. Ik zie je denken ‘ach,
één muis, dat kan toch geen kwaad,’ en inderdaad, dat
kan best zijn. Maar meerdere muizen betekent een op-

eenstapeling van vergif. En als die gevoederd worden aan
de jongen… Daar moet toch geen tekening bij gemaakt
worden?
Vervolgens zijn er nog pesticiden: er wordt gespoten op
gewassen allerhande, dus geen insecten, dus geen voedsel voor onze kleine vriend. Ook veedrinkbakken kunnen
een probleem vormen: sukkelt een steenuiltje daarin, dan
begint hij in rondjes te zwemmen in een poging zichzelf
te redden, tot hij van uitputting verdrinkt… Heb je toevallig zo’n bak buiten staan, ziehier de oplossing: plaats een
soort van ‘net’ langs de rand van de bak - een reddingstrapje als het ware- zodat het uiltje eruit kan klauteren.
Wil je een steenuil te zien krijgen, dan hoef je eigenlijk
niet speciaal ’s nachts op pad te gaan. Ook overdag kan
je er wel een spotten, bijvoorbeeld zonnebadend op het
dak van een schuurtje of rustend op een paaltje. Je moet
er natuurlijk wel oog of oor voor hebben. Na die gezonde
portie uitleg stappen we de nacht in. Vlakbij de zaal is een
weide waar gegarandeerd steenuilen zitten. Gewapend
met een toestel dat de roep van een steenuil afspeelt,
gaan we op stap. We zijn bijna muisstil, ook al zijn we met
een behoorlijk grote groep. De roep wordt afgespeeld,
we wachten enkele seconden vol spanning af en turen
naar de hemel in de hoop ‘iets’ te zien voorbijvliegen.
Al heel snel antwoordt een steenuil, vermoedelijk in de
overtuiging dat er een concurrent in zijn territorium zit!
We spelen het geluid niet opnieuw af, om de steenuil niet
onnodig in paniek te brengen. Plots horen we een ander
geroep in de verte… Zou het kunnen? Jawel, we worden
getrakteerd op een bosuil! Sommigen zien hem zelfs overvliegen! Het geluid van een bosuil wordt afgespeeld: de
echte bosuil verdedigt zich door wel erg dicht te komen
roepen. En als kers op de taart horen we minstens 2 verschillende bosuilen roepen! Alsof ze ‘geboekt’ werden om
die avond op te treden. Misschien moeten we de bosuil
ook maar een Oscar toekennen…

Voorbije activiteiten

Sharon Kesteloot
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Praktijkopleiding kiekendieven
Jaar na jaar worden tot onze grote vreugde steeds meer
broedgevallen van kiekendieven gemeld én opgevolgd in
de projectgemeenten. Tot vorig jaar waren dat uitsluitend
nesten van bruine kiekendieven, maar zoals ondertussen
bijna iedereen wel weet, was er vorig jaar het succesvolle
broedgeval van een koppel grauwe kiekendieven in Diksmuide! Er worden ook vaker blauwe kiekendieven waargenomen buiten hun traditionele overwinteringsperiode,
en dit voorjaar mochten medewerkers van NWG De Kerkuil zelfs al twee steppekiekendieven bewonderen! Wie
weet dus wat de toekomst nog zal brengen?
Een toenemend aantal broedgevallen betekent vanzelfsprekend ook een toenemende inspanning voor de betrokken medewerkers, en daarvan heb je er als vereniging
nooit genoeg. Tijd dus om wat mensen warm te maken
voor deze prachtige roofvogels en hun ondertussen heel
wat bij te brengen over hoe nestbescherming in zijn werk
gaat.

In het kleine, gezellige zaaltje van HK Little Ranch in
Ramskapelle kwamen op zaterdag 27 april een tiental
enthousiastelingen samen. Onder de vleugels van Wim
Bovens kregen we een opfrissingscursus roofvogelherkenning, waarbij de klemtoon vanzelfsprekend op de
kiekendieven lag. We leerden ook aan het gedrag van de
vogels af te leiden of er sprake kon zijn van een mogelij-
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ke nestlocatie, en hoe die dan nauwkeuriger te bepalen.
De verschillende methodes om nesten in tarwe en gerst
effectief te gaan beschermen, werden ook gedetailleerd
overlopen.

Ten overvloede, en zeer terecht, benadrukte Wim hoe
belangrijk het is om met respect voor de landbouwer en
zijn gewassen te werk te gaan. Als agrarische natuurwerkgroep zijn we afhankelijk van een goede en constructieve
samenwerking met landbouwers en bewoners van het
buitengebied om onze projecten tot een goed einde te
kunnen brengen.
Heel lang bleven we niet binnen, want iedereen wou de
verzamelde kennis in de praktijk brengen! In kolonne
reden we naar De Moeren waar we al heel snel enkele
bruine en één blauwe kiekendief te zien kregen. Spijtig
genoeg moest de praktijkoefening vroeger dan verwacht
worden afgebroken door een striemende regen- en hagelbui … Toch leek iedereen na afloop extra gemotiveerd om
zijn of haar steentje bij te dragen aan de opvolging van de
kiekendieven. Gegevens werden uitgewisseld en afspraken gemaakt. Missie geslaagd!

Voorbije activiteiten

Filip Declerck

Vleermuizen op de kerkzolder
In het kader van een vleermuizenonderzoek werden op
28-12-2018 de kerken van Zande en Bovekerke en op 0401-2019 de kerk van Koekelare bezocht door Bob Vandendriessche en ik. Bob is coördinator West-Vlaanderen
van de Vleermuizenwerkgroep Vlaanderen. Dit onderzoek
kadert in de IHD-werking (Instandhoudingsdoelstellingen)
van het Regionaal Landschap Westhoek. De IHD worden
tegenwoordig de Europese Natuurdoelen genoemd en
die kaderen in het Europese Natura-2000-beleid, vooral
bekend van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) voorziet voor de realisatie
daarvan o.a. driejaarlijks een budget dat via de provincies
deels naar de Regionale Landschappen gaat.
Bij zo’n onderzoek wordt gekeken naar aanwezige vleermuizen of sporen hiervan (keutels, kadavers dode dieren,
afgebeten (nacht)vlindervleugels). Dit intensief speuren is
tijdrovend, en vraagt ongeveer een uur per locatie. Met
een zaklamp worden alle mogelijke kieren, spleten en nissen bekeken om na te gaan of zich daar vleermuizen verstopt hebben. Voor hogere locaties (de top van een toren,
hoog plafond, nok) wordt eventueel ook gebruik gemaakt
van een lichtgevoelige verrekijker. Op deze 2 locaties hebben we tijdens de controle geen overwinterende vleermuizen gevonden. Vleermuiskeutels tonen aan dat er wel
vleermuizen zijn of waren. En die waren er in alle kerken,
op verschillende locaties in zowel het torengedeelte als
op zolder. Van de zwartste keutels (dit zijn de meest verse) werden een aantal met een pincet verzameld in een
buisje. Nadien voert het INBO (Instituut voor Natuur en
Bos) een DNA-onderzoek uit om te bepalen welke vleermuissoort zijn sporen naliet. Deze techniek heet DNA-barcoding, waarbij een stukje DNA uit de keutel vergeleken
wordt met een referentiebibliotheek van gekende DNA
barcodes van alle in Vlaanderen voorkomende (vleermuizen)soorten. Deze manier van inzamelen van keutels
heeft als voordeel dat dieren niet gevangen en verstoord
moeten worden.
Bij de meeste kerkzolders in Vlaanderen bevindt zich een
loopbrug in het midden van de zolder, waardoor de uit-

Artikels

werpselen van alle dieren die boven en rond de nokbalk
hangen, evenals afgebeten (nachtvlinder)vleugels netjes
op deze loopbrug vallen. Hierdoor worden ze makkelijk
gevonden en kunnen ze goed worden bekeken en ingezameld. Ook hier was dit telkens zo. Tijdens deze speurtocht
zie je ook ander dierlijk leven, zoals bijv. overwinterende
vlinders en lieveheersbeestjes, klustervliegen … Vooral de
klustervliegen (Pollenia rudis F) vallen op doordat deze
overwinteren in “clusters” (groep, opeenhoping) op hoger
gelegen plaatsen. We zijn benieuwd wat de uiteindelijke
onderzoeksresultaten zullen zijn.

In het verleden werd met een batdetector (toestel dat de
ultrasone geluiden van rondvliegende vleermuizen detecteert) al vastgesteld dat de Sint-Martinuskerk laatvlieger(s)
herbergt, wat tijdens het onderzoek bevestigd werd door
de vondsten van hun grotere keutels. Vroeger werden
deze onderzoeken enkel tijdens de zomer uitgevoerd, omdat je voor de determinatie de vleermuizen fysiek moest
zien. Tegenwoordig wordt ook ‘s winters langsgegaan om
op basis van sporen en DNA-onderzoek na te gaan of de
zolders bewoond zijn. Voorts heb je ‘s winters op zolders
en in de dikke muren van historische gebouwen ook wel
eens kans op overwinterende vleermuizen, wat het extra
interessant maakt, omdat hier voorlopig nog weinig zicht
op is. Bij deze ook dank aan allen die de toelating gaven
en/of de deur openden voor hun medewerking.
Patrick Claeys , Koekelare
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Wingtagproject
Het wingtagproject is in het leven geroepen om een wetenschappelijke studie uit te voeren over de dispersie
van bruine kiekendieven en levert jaar na jaar meer uiterst belangrijke informatie op. Bij bruine kiekendieven in
Zeeland, Vlaanderen en Frankrijk worden vleugelmerken
gebruikt die a�omstig zijn van het Centre d’Etudes Biologiques in Chizé (Frankrijk). Op elke vleugel is de code
verschillend. Per vleugel is de code uit te drukken in drie
tekens.

Lees eerst de linkervleugel en daarna de rechtervleugel
af. Omdat het een Frans systeem is, heeft het de voorkeur
de code weer te geven zoals de Fransen dat zouden doen.
Een beetje kennis van het Frans is handig.
1.
Bepaal eerst de achtergrondkleur van het vleugelmerk en zoek het bijbehorende teken op. Er zijn zeven
kleuren weergegeven met de letters B, F, J, O, P, R en W.
Dit is het derde teken.
2.
Stel vervolgens het symbool vast en zoek het bijbehorende teken. Het eerste teken is dus een X, /, H, V, 0,
P, T, 8 of A.
3.
De kleur van het symbool bepaalt het tweede teken: n (noir) of w (wit). Andere kleuren worden niet gebruikt. Als het teken ontbreekt, schrijf dan een n, behalve
als de achtergrondkleur rood is, schrijf dan een w.
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Opmerking: We beginnen met het vaststellen van de
kleur, want kleuren kunnen soms uitsluitsel geven om te
weten over welk nest het gaat. Enkel een symbool zonder
kleur kan nauwelijks uitsluitsel geven.

De codes:
X: letter X
/: schuine streep (of slash)
H: horizontale streep, dus dwars op het lichaam
V: verticale streep, dus evenwijdig met het lichaam (zie voorbeeld hierboven)
0: cijfer nul
P: van “pointe”, dus een bol
T: van “triangle” dus een driehoek
8: cijfer 8
A: van “absent” dus code afwezig, zonder code

De kleuren:
B = Bleu - blauw
F = Fuchsia - fuchsia (purper)
J = Jaune - geel
O = Orange - oranje
P = Pistache - pistache (groen)
R = Rouge - rood
W = Blanc - wit
Het voorbeeld op het silhouet in het begin van het artikel
kan dus afgelezen worden als VnP PwO.
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Noteer bij een waarneming het hiernavolgende:
de kleurcode, de soort (dezelfde kleurmerken worden gebruikt bij grauwe kiekendieven!), het geslacht en de leeftijd (dit laatste enkel indien mogelijk, u kan ook “adult” of
“jonge vogel” noteren), de plaats bij voorkeur inclusief de
coördinaten, de datum en het gedrag.
Opmerking: De kleurcode noteren hoeft niet in codetaal,
je mag ook gerust een beschrijving doorgeven zoals:
rechts rood met witte X en links groen met een zwarte
schuine streep.

aan één staartpen die al geruid (vervangen) werd, de
nieuwe staartpen kleurt grijs, wat wijst op een mannetje.
Deze “wingtags” worden op een veilige manier aan de
vleugels bevestigd van bijna vliegvlugge jongen op het
nest. Ze worden op datzelfde moment ook voorzien van
een wetenschappelijke ring. Is de vogel nog te jong, dan
worden geen wingtags aangebracht. De vleugelmerken
worden vastgemaakt door het vleugelvlies en doen de
jonge kiekendieven geen pijn.

Goed om weten:
* Blauwe en oranje wingtags kunnen zowel witte als zwarte symbolen bevatten
* Rode wingtags kunnen enkel witte symbolen bevatten
* Fuchsia (of purper), gele, groene en witte wingtags kunnen enkel zwarte symbolen bevatten.
* Vanaf 2015 werden geen fuchsia (of purper) en blauwe wingtags meer gebruikt om verwarring met respectievelijk oranje en rood, en groen te voorkomen. Er vliegen
echter nog wel vogels met deze kleuren rond, dus ze kunnen nog wel degelijk waargenomen worden.
Foto’s zijn zeer welkom. Ook als er maar één van de kleurmerken zichtbaar is. Met de foto’s kunnen veranderingen
in het kleed worden beoordeeld en kan de code worden
gecontroleerd.
Stuur je waarneming per e-mail naar:
annanselin@gmail.com
Zie je een getagde kiekendief in de Westhoek en kan je
geen hem niet aflezen, verwittig dan
info@natuurwerkgroepdekerkuil.be
met vermelding van tijdstip en locatie

Bovenstaande kiekendief met links een zwarte acht op
een groene achtergrond en rechts een zwart punt op een
oranje achtergrond, kan omgezet worden naar de code:
8nPPnO. Het betreft hier een tweedekalenderjaar (nog
geen jaar oud op dit moment) mannetje, dat kan je zien
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Van bovenstaande bruine kiekendief kan volgende code
afgelezen worden: HnJTnJ. Deze kiekendief werd in 2018
geboren in Koekelare
Het aflezen van de tags gebeurt het gemakkelijkst door
middel van fotografie. Een vogel in beweging maakt het
moeilijk om zowel kleur als symbool af te lezen. Indien de
kiekendief op de grond zit, is dit echter wel goed te doen
met verrekijker (of telescoop).

HnJTnJ is in 2019 al teruggezien op 2 km van de plaats
waar hij geboren is. Sommige kiekendieven blijven een
jaar (of langer) in Afrika, vooraleer ze naar onze streek terugkeren om te broeden. Het was een blij weerzien!
Wim Bovens
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Oog voor tags
De Kerkuil werkt al een paar jaar mee aan het bruine kiekendievenproject, meer bepaald het wingtagproject van
het INBO onder leiding van Anny Anselin (zie artikel op
vorige pagina). Anny is ondertussen met pensioen, maar
werkt als wetenschapper verder aan dit project. Deze
wingtags zijn kleurenplaatjes die op vleugels van juveniele bruine kiekendieven worden aangebracht om de vogel
individueel herkenbaar te maken zonder hem te moeten
vangen. Veel van onze bruine kiekendieven krijgen dergelijke wingtags en elke keer als er een kiekendief gezien
wordt, wordt er gekeken of hij wingtags draagt. Dit project levert bijzondere informatie op inzake dispersie van
de jongen.
Onze vaste medewerker Wim Bovens heeft veel ervaring
in het vinden/fotograferen en aflezen van deze tags bij
bruine kiekendieven. Wie Wim een beetje kent, weet dat
hij jaarlijks naar Georgië trekt om daar de roofvogeltrek
gade te slaan. Zo was hij daar ook aanwezig vorig jaar op
22 september, boven op een berg net ten noorden van
Batumi. Er vlogen die dag 4257 zwarte wouwen voorbij de
telpost (u leest dit goed!). Op twee maanden tijd, van half
augustus tot half oktober, passeren meer dan een miljoen
roofvogels deze telpost!
Terwijl hij de zwarte wouwen aan het bewonderen was,
viel zijn oog op een exemplaar dat zijn aandacht trok.
“Wat zie ik daar aan die vleugels? Zijn dat wingtags?” Vlug
nam hij zijn fototoestel, maakte enkele foto’s en merkte
hierbij op dat die zwarte wouw ook een zendertje droeg.
De adrenaline begon te stromen. Nog een paar foto’s werden gemaakt en nu maar hopen dat de wingtags afgelezen
konden worden!
Bij onze bruine kiekendieven is het zo dat links en rechts
op de vleugel, een andere combinatie van 3 verschillenden onderdelen te zien is. Zo is er de kleur van de wingtag
(blauw - fuchsia – geel – oranje – groen – rood of wit),
dan staat er nog een code op de wingtag (X - / - H – V – 0
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- – 8 – of geen symbool, dus blanco), vervolgens speelt
de kleur van de code ook een rol (wit of zwart). Het is ook
belangrijk om te weten dat deze code enkel op de bovenzijde van de vleugel af te lezen is, aan de onderkant kan je
dat niet zien.
Toen de vogel doorgevlogen was, werden de foto’s onmiddellijk gecheckt. Foto’s bekijken op een schermpje op
je camera in vol daglicht, is echter niet ideaal. Maar de
eerste tekenen waren niet bijzonder goed. Op geen enkel
beeld was de bovenzijde van de rechtervleugel te zien, en
de linkervleugel was op de meest geschikte foto eerder
horizontaal gefotografeerd wat het aflezen heel moeilijk
maakt. De zender was gelukkig wel duidelijk zichtbaar. Die
avond zouden de foto’s nog eens bekeken worden op de
laptop.
Zo gezegd zo gedaan, de foto’s werden bekeken op de laptop. En wat bleek? De onderzijde van de tag op de linkervleugel was bij dit type van vleugelmerk wel afleesbaar
en droeg de code “X99”. De achtergrond van de tag was
blauw en het opschrift was wit. Eens de vogelsoort, de
code en de kleur gekend zijn, is het terugvinden van het
project meestal niet zo moeilijk.
Onmiddellijk zocht Wim via de website van “European
Colour-Ring Birding”, het project van de zwarte wouwen
op. Het bleek een project te zijn dat in Israël opgezet was.
Link naar deze website: www.cr-birding.org/
Een e-mail werd verstuurd naar de contactpersoon en
binnen het uur kwam er een antwoord van Daniel Berkowic van het Israel Bird Ringing Center, Dudaim Recycling Center and Tel-Aviv University School of Zoology.
Een hele mond vol! Daniel wist te vertellen dat ze het contact verloren waren met de zender en dus geen informatie
hadden of de zwarte wouw nog leefde of niet. Er wordt
op deze migratieroute nog steeds op roofvogels geschoten.De ingestuurde beelden bevestigden zeer duidelijk

Artikels

dat het om zwarte wouw X99 ging, wat de Israëlische wetenschapper enorm wist te appreciëren. De zwarte wouw
leefde nog!
Gelukkige hebben ze ort nadien terug contact kunnen
maken met de zender van X99. Daniel stuurde vervolgens
een kaart door van de afgelegde trekroute die deze roofvogel gemaakt had. Ook het moment dat hij het telstation
passeerde vanwaar hij gespot werd, staat mooi op kaart.
Daniel stuurde ook een kaartje door van de bewegingen
van andere zwarte wouwen die hij gezenderd had. Hieruit
kan heel belangrijke informatie gehaald worden over de
verschillende trekroutes van zwarte wouwen. Dit bevat
uiterst belangrijke informatie voor de wetenschappers die
studies maken in Batumi-Georgië over de roofvogeltrek.
Ook stuurde Daniel foto’s door van X99 op het moment
dat hij getagd werd in Dudaim landfill, 5 kilometers ten
oosten van Ber Sheva, op 23 januari 2018.
Zo zie je maar, zonder de ervaringen die opgedaan werden bij de bruine kiekendieven in de Westhoek, zou deze
zwarte wouw zeker niet opgevallen zijn. Door deze ene
waarneming en melding, is een belangrijke wetenschappelijke bijdrage geleverd en is er een informatieve uitwisseling tussen verschillende projecten tot stand kunnen
komen. Nog eens een oproep dus om een oog te hebben
voor tags en ook kleurringen bij alle vogels!
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Steenuilen 2018
In de periode 2017-2018 hebben de medewerkers van
NWG De Kerkuil hard ingezet op het op peil brengen van
het aantal steenuilenkasten. Een aantal onbezette kasten
werd in het verleden immers weggehaald. Er werd uitgekeken naar meer beloftevolle locaties en een aantal kasten werd dan ook gerecupereerd op een andere plaats.
Enkele andere exemplaren moesten nodig worden gerestaureerd. Zo’n kast gaat natuurlijk niet eeuwig mee, en de
weersinvloeden zorgen er op termijn voor dat herstel of
vervanging zich opdringt. Op nog andere locaties prijken
sinds vorig jaar ook enkele splinternieuwe steenuilenkasten. 2 daarvan hangen in Diksmuide en 5 in Lo-Reninge.
Met een totaal van 129 nestkasten in het werkingsgebied
bereikten we een nieuw recordaantal, na de lichte daling
tot 113 exemplaren in 2017.
Aantal nestkasten vs broedgevallen
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De bezettingsgraad blijft sinds 2015 (20% van de geplaatste kasten was toen door steenuilen bezet) gestaag
verder stijgen. Vorig jaar waren met 36% ruim een derde
van de nestbakken bezet, de op één na hoogste bezettingsgraad sinds het begin van het project in 2003. Natuurlijk betekent dat ook dat nog een ruime meerderheid
van de kasten geen succesvolle bewoning door steenuilen kende. Als de huidige tendensen echter een indicatie
mogen zijn, hopen we op middellange termijn toch een
bezettingscijfer van 50 à 60% te bereiken.
Bezettingsgraad
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Gelukkig zagen we dat ook het aantal bezette steenuilenkasten in beheer van NWG De Kerkuil verder bleef toenemen: van 27 in 2015, naar 31 in 2016 en 34 in 2017 tot een
schitterende 40 in 2018! Sinds 2014 (20 bezette kasten) is
het totale aantal hiermee verdubbeld. Het lijkt alsof de
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Bezettingsgraad
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steenuilen in het werkingsgebied nu (hopelijk voorgoed)
onze aangeboden nestgelegenheden hebben gevonden
en er verder gretig gebruik van maken.

Minder jongen per nest
Na een korte opflakkering in 2017, toen een nestgemiddelde van 2,6 jongen werd gehaald, zien we in 2018 opnieuw een terugval naar gemiddeld 2 jongen per nest. Als
er rekening wordt gehouden met de overlevingskansen
van de uitgevlogen jongen én het uitgangspunt dat er
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toch 2,2 jongen per nest nodig zijn om de populatie op
peil te houden, betekent dit dat de steenuilenpopulatie
in het werkingsgebied vorig jaar een klap heeft gekregen.
Lag de late winterprik, gevolgd door het warme en droge
voorjaar hier aan de basis? Zorgden deze moeilijk omstandigheden voor voedselschaarste? In 8 kasten mislukte het
broedsel, wat toch een vijfde van alle bezette nestkasten betekent … In totaal telden we 74 uitgevlogen, jonge
steenuiltjes. We duimen voor meer kroostrijke gezinnen
in 2019.
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‘Ieder erf zijn steenuil’-project. Ondertussen legde medewerker Luc David ook al contacten bij de Nieuwpoortse
Landbouwraad, en het project werd er warm onthaald.
Hoe gaat het concreet in zijn werk? Geïnteresseerde landbouwers krijgen ondersteuning om hun erf (en de omgeving ervan) steenuilenvriendelijker in te richten. Vaak
kan dat met kleine ingrepen zoals het aanbrengen van
een ‘reddingstrapje’ in veedrinkbakken om verdrinking
van steenuilen te voorkomen. Of door het plaatsen van
een steenuilenkast in een geschikte knotboom, of aan de
wand van een schuur. Maar ook het aanplanten van knot-
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Geschikte nestlocaties
Onder andere de afwezigheid van natuurlijke broedlocaties zorgt er vooral in de polders voor dat de steenuil het
moeilijk heeft. Er zijn minder (oude) knotwilgen te vinden
tussen de grote landbouwpercelen en ook hoogstamfruitbomen worden steeds zeldzamer. NWG De Kerkuil probeert dan ook actief op zoek te gaan naar locaties waar er
wel voldoende voedsel zou kunnen zijn, en dat zijn vooral
begraasde weilanden met houtwallen of -kanten, maar
waar geschikte nestlocaties ontbreken. Daar wordt dan,
waar mogelijk, in samenspraak met de landbouwer een
steenuilenkast geplaatst. Ondertussen heeft ook de kern
in Koekelare een tiental kasten geplaatst bij sympathise-

rende landbouwers en particulieren.
Ieder erf zijn steenuil!
In samenwerking met Regionaal Landschap Westhoek en
de stad Veurne werkt NWG De Kerkuil ook mee aan het
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wilgen behoort tot de mogelijkheden.
Daarom deze oproep: landbouwers die graag willen
meehelpen aan het in stand houden van de steenuilenpopulatie in Veurne of Nieuwpoort mogen altijd contact
opnemen met onze projectmedewerker Wim Bovens of
het Regionaal Landschap Westhoek. Jullie medewerking is
zoals altijd onontbeerlijk en wordt door ons zeer oprecht
geapprecieerd!

Filip Declerck
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Foto Marc Vandaele
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Volksgeloof over vogeltrek
Onderzoekers leerden de voorbije decennia enorm veel
bij over het (trek)gedrag van vogels door onder meer
(kleur)ringprojecten, wingtags en (GPS-)zendergebruik.
De exploten van Jozef, een van de gezenderde bruine kiekendieven, zorgen elk jaar opnieuw voor wat opwinding
bij de vogelaars. Waar bracht hij de winter door? En waar
gaat Jozef dit jaar een vrouwtje zoeken? Of zullen het er
weer twee zijn? Dankzij deze technieken is onze kennis
over het (trek)gedrag van vogels explosief toegenomen.
Voor we over deze schat aan kennis beschikten, merkten
mensen in onze streken vanzelfsprekend ook al op dat
sommige vogels na de zomer plots verdwenen leken. Heel
wat roofvogels waren er niet meer, de koekoek bleek onvindbaar en geen enkele zwaluw scheerde nog over de
velden. Andere soorten, die in de zomer afwezig waren,
doken dan weer - en soms massaal - op toen de winter
aanbrak. En zoals wel vaker het geval was, probeerde men
zelf op zoek te gaan naar verklaringen, wat soms tot verhalen leidde die we vandaag als compleet ongeloofwaardig beschouwen.
Koekoek en de sperwer

In de winterperiode kon men geregeld de sperwer zien
jagen, maar eens het zomer werd, leek de vogel verdwe-
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nen. Zijn plaats werd toen ingenomen door een andere
vogel, die er wel wat van weg had: de koekoek. Na de zomer werd die dan weer onvindbaar en kwam de sperwer
terug in beeld. Was er een verband tussen de twee?
Al zo’n 2000 jaar geleden noteerde de Griekse filosoof
Plutarchos dat het wel erg opvallend was dat veel vogels
schrik leken te hebben van de koekoek, toch helemaal
geen roofvogel. Zat de gelijkenis met de sperwer (of zelfs
havik) hier voor iets tussen? Plinius de Oudere ging een
stap verder en schreef in zijn Naturalis Historia (77 n.c.)
dat de koekoek in de winter veranderde in een sperwer!
Tot eind 19de eeuw bleef deze overtuiging stand houden,
wat blijkt uit een vermelding in Ons volksleven (1899). In
Luik geloofde men toen nog dat ‘in den ouderdom van
twee jaar’ de jonge koekoek ‘in eenen sperwer’ verandert. Het feit dat de koekoek enkel in de zomerperiode
in onze streken aanwezig is, en de sperwer net dan vaker
verborgen leeft in bosrijke gebieden, ligt waarschijnlijk
aan de oorsprong van dit volksgeloof.
Brandgans en rotgans
In het najaar worden onze streken verblijd met het bezoek van heel wat ‘vriesganzen’, waaronder brandganzen.
In vroegere tijden vroegen mensen zich wel eens af waar
deze sierlijke dieren vandaan kwamen. Er werden immers
nergens nesten gevonden en nooit zag men deze ganzen
broeden.

Vanaf de 10de eeuw groeide in Europa het geloof dat
deze ganzen niet zoals andere vogels uit nesten kwamen,
maar ergens ver weg op zee ‘ontstonden’. In zijn werken
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The Book of Fabulous Beasts en Sea Monsters schreef de
13de-eeuwse auteur Joseph Nigg dat brandganzen aan
drijfhout groeiden. Naaldbomen die op zee rondzwalpten, brachten deze vogels voort, en wanneer ze ‘rijp’ waren, vielen ze in het water of vlogen ze op. Vielen ze op
het land, dan overleefden de dieren het niet. Anderen geloofden dan weer dat brandganzen geboren werden uit
schaaldieren die op ronddrijvende stammen groeiden.
In 1597 schreef ook John Gerard in zijn Herball or General
Historie of Plantes dat hij, na onderzoek van enkele schelpen die hij op de zuidkust van Engeland van rottend drijfhout had geplukt, aan de hand van aanwezige pluimpjes
kon bewijzen dat hieruit inderdaad vogels groeiden. Zowel in het Nederlands als in het Engels verwijst de naam
van een bepaalde schelpensoort nu nog naar vogels: de
eendenmossel of barnacle. De Engelse naam voor brandgans is dan ook barnacle goose. Ook de rotgans is trouwens naar dit schelpdier genoemd, getuige daarvan de
wetenschappelijke naam Branta bernicla. (De geslachtsnaam Branta verwijst trouwens naar de zwarte, ‘verbrande’ kleur van deze soorten.) Hoe hardnekkig deze legendes waren, blijkt verder nog uit het feit dat er tot aan het
eind van de 17de eeuw geloof aan werd gehecht.

Extra weetje: aangezien brandganzen aan bomen groeiden, beschouwden middeleeuwse monniken ze als vlees
noch vis, wat van hen een ideale vastenmaaltijd maakte.
Slim gevonden, tot paus Innocentius III al in de 13de eeuw
een einde maakte aan deze sluwe praktijken van de hongerige kloosterlingen.
Zwaluwen in winterslaap
De aankondigers van de lente waren (en zijn) graag geziene gasten bij de meeste mensen. Hun opgewekte getsjirp,
hun acrobatische vlucht, hun ingenieuze nestbouw en het
feit dat ze bij de beste insectenverdelgers van de wereld
behoren, zorgen ervoor dat zwaluwen in het voorjaar als
geluksbrengers een warm welkom krijgen in onze streken.
Maar waar verbergen deze vogels zich in de winterperiode?
De klassieke Grieken en Romeinen gingen ervan uit dat
zwaluwen zich in een holte verstopten en in winterslaap
gingen, zoals ook vleermuizen doen. Anderen dachten dat
zwaluwen in de winter veranderden in een andere dieren-

soort (transmutatie), bv. merels of vissen. De grote filosoof Aristoteles dacht zo ook dat zwarte roodstaarten in
de winter veranderden in roodborstjes ...
Hoewel de meeste Europeanen al vanaf het midden van
de 18de eeuw geloofden dat zwaluwen op het einde van
de zomer migreerden naar verre oorden, was niet iedereen even overtuigd. De Engelse advocaat Daines Barrington vond het hele concept belachelijk want ‘waarom zou
een zwaluw zo’n gevaarlijke tocht ondernemen’?
Rond het jaar 1800 raakte de Franse zoöloog Baron Georges Cuvier (1769-1832) ervan overtuigd dat zwaluwen
overwinterden op de bodem van poelen en moerassen.
Hiervoor bestond dit volksgeloof ook al. Men merkte op
dat zwaluwen zich aan het eind van de zomer in grote
groepen verzamelden, en de volgende dag waren die allemaal verdwenen. Er werd gezegd dat de vogels zich, net
zoals bv. kikkers, in het water lieten zinken en in het slijk
op de bodem de winter doorbrachten. Dat zou kunnen
verklaren waarom op oude prenten vissers netten bovenhalen gevuld met een mengeling van vissen én vogels.
Pas toen er meer en meer meldingen kwamen van zeelui
die groepen zwaluwen zagen uitrusten op de tuigage van
hun schepen, kwam er meer duidelijkheid over de reisroutes die de zwaluwen volgden.

Meer lezen?
Wie deze verhalen net als ik fascinerend vindt, kan ik heel
warm het prachtige boek ‘The Wisdom of Birds. An Illustrated History of Ornithology’ van de vermaarde Britse
ornitholoog Tim Birkhead aanbevelen. Het werk is ook in
het Nederlands vertaald als ‘De Wijsheid Van Vogels. Een
geïllustreerde geschiedenis van de ornithologie’. De vlotte
schrijfstijl maakt het een meeslepend boek en de wetenschappelijke onderbouwing zorgt voor een meer dan degelijke inhoud, zonder dat die ontoegankelijk wordt voor
niet-wetenschappers.
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Filip Declerck
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De Hop (Upupa epops)
Algemeen

Franse benaming: Huppe fasciée
Engelse benaming: Hoopoe
Duitse benaming: Wiedehopf
Waarom de hop (dartele vlinder) in de spotlight?
De hop is zo goed als verdwenen. In Vlaanderen broedde in 2017 voor het eerst in 36 jaar nog eens een koppel
met succes. Sinds november 2018 tot op heden kreeg ik
regelmatig meldingen binnen met foto’s van Nathalie Lucidarme en Didier Bulthé uit Koksijde, dat zij de hop gespot hebben in hun tuinen. Waarvoor dank. En dat was
de aanleiding om deze vogel in de spotlight te plaatsen.

foto Dr. Nathalie Lucidarme
Zo te zien blijft hij hier. Hij is ook de korte sneeuwperiode goed doorgekomen. Het blijft een uitzondering dat we
de Hop hier zien. 50 jaar geleden was dit geen uitzondering. In België waren in 1952-57 nog ca. 80 broedgevallen, meestal in Vlaanderen. Het is moeilijk of niet te zien
of het een vrouwtje of mannetje is. April en mei zijn de
maanden van de doortrek van de hop. Hopelijk kan hij of
zij een partner vinden en kunnen we hopen op een broedgeval hier in Koksijde. Hou de oren de volgende maanden
maar gespitst voor het oepoepoep.
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De naam van de hop komt van de roep van het mannetje: ‘oep-oep-oep’. Een bijzonderheid is dat deze mooie
vogel zijn nestholten nooit schoonmaakt, waardoor er
op de duur een ondraaglijke stank uit het nest komt. Het
vrouwtje heeft aan de basis van haar staart een klier die
tijdens de broedtijd een zware stank verspreidt. Dat heeft
dan ook geleid tot de meest stinkerige volksnamen, zoals
stink, drek- of stronthaan, schijtkop en slijkhaan.
Omdat de hop als broedvogel praktisch niet meer voorkomt, staat hij als verdwenen op de Nederlandse en
Vlaamse rode lijst. Rode Lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn in een bepaalde regio.
Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status, maar
hebben in de praktijk wel een belangrijke signaalfunctie.
Voor deze soorten geldt een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld
door hun leefgebieden te verbeteren.
De hop is een kritische soort die afhankelijk is van zeer
extensieve landbouw in een rijk oud cultuurlandschap
met veel oude bomen, vervallen bouwsels e.d. De kans
op hervestiging in België en Nederland is dus niet groot.
Bescherming in Frankrijk, Duitsland en Polen is essentieel
om de hop ooit te laten terugkeren als broedvogel, maar
ook daar is de intensivering van de landbouw de dominante trend, inclusief bestrijdingsmiddelen die grote insecten bestrijden.
De hop is een insectenetende weidevogel. Het is een voormalige broedvogel van oude, halfopen cultuurlandschappen op zandgrond. In tal van vogelgidsen worden vogels
aangeduid als ‘onmiskenbaar’, d.w.z. ‘duidelijk merkbaar’
of ‘onloochenbaar’ Dit geldt zeer zeker voor de hop met
zijn opvallende kuif en vleugeltekening.
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De vlucht van deze sierlijke vogels is enigszins golvend, de
vleugels worden traag op en neer bewogen en met een
beetje fantasie doen de hoppen denken aan enorme exotische vlinders.
Door de eigenaardige vorm van hun snavel, door hun
krachtige korte poten en zachtrosse kleur, onderscheiden
de hoppen zich als een zeer kennelijk geslacht. Zij staan
dan ook als zodanig geheel op zich zelf, en, met uitzondering van enig weinige bekende soorten van het geslacht
Podocis (uit het Zuid-Westen van Azië), kennen zij geen
verwanten in de vogelwereld. De hier bekende hop is in
Europa de enige vertegenwoordiger van deze merkwaardige familie.

varing om hem eerst met de verrekijker te volgen, wanneer hij met zijn ronde vleugels over akkers en stenen
muurtjes fladdert, en hem dan als bij toverslag te zien
verdwijnen als hij zich plotseling ter aarde stort. Bij verontrusting drukt hij zich tegen de grond en vliegt niet op
voordat men direct voor hem staat. De hop is vooral in de
(vroege) ochtend actief. Hij is waakzaam maar niet schuw.

foto Willy Dela Ruelle
Geluid

Bij het waarnemen is de fusieafstand ongeveer 1000 m.
Omdat het niet altijd mogelijk is om territoria te onderscheiden op basis van uitsluitende waarnemingen, is het
van belang om na te gaan hoe groot de afstand tussen 2
waarnemingen of groepjes van waarnemingen moet zijn
om één of meer territoria te kunnen onderscheiden. De
fusieafstand is een arbitraire afstand tussen 2 niet-uitsluitende waarnemingen op basis waarvan kan worden besloten tot één of meer territoria. Zo kan men stellen dat
het gaat in Koksijde over één exemplaar.
Kenmerken
De hop is zo’n markante verschijning dat hij eigenlijk niet
te verwarren is met andere soorten. De hop is kleiner dan
een stadsduif en iets groter dan een merel. De lichaamslengte bedraagt 25 tot 29 cm (inclusief de 4-5 cm lange
snavel), spanwijdte 42-48 cm en het gewicht 75 gram. Hij
is gemakkelijk te herkennen aan het licht-rozebruin-oranje
verenkleed, zijn opvallende zwarte staart, rug en vleugels
die getekend zijn met brede witte strepen. De vleugels zijn
breed en afgerond. Zij hebben een lange, dunne, omlaag
gebogen snavel, en de fraaie opzetbare, waaiervormige
zwart gepunte kuif, maken deze vogel gemakkelijk te herkennen. De grote kuif, als indianentooi, die meestal even
na landing maar verder zelden opgericht wordt, tenzij om
allerlei emotie mee te communiceren. Hij is ook opgericht
bij het roepen.
Maar ondanks zijn contrastrijk verenkleed is hij op de
grond moeilijk te ontdekken. Het is een verbluffende er-

Hij heeft een ver dragende territoriumroep die hol klinkt,
meestal 3-lettergrepig ‘oep-oep-oep’,
en hoewel het geluid niet luid is, is het toch op grote afstand hoorbaar. Het lijkt een beetje op de zang van de ruigpootuil. Bij opwinding klinkt een hoog luidruchtig ‘scheer’,
dat herinnert aan een verre Kokmeeuw. De baltsroep van
het mannetje is een gedempt ‘hoe-hoe-hoep’. De lokroep
een hees ‘tsjèrr’
Verspreiding en woongebied
De hop komt vooral voor in gematigd- en subtropisch Europa van open bossen tot grassteppen en woestijnachtige omgevingen. Het Iberisch Schiereiland is verreweg het
belangrijkste broedgebied. Hoppen worden vooral aangetroffen in stenige gebieden, op muurtjes en rond ruïnes.
Ze overwinteren in Zuid-Europa en Afrika.
Deze exotische vogelsoort is een broedvogel in heel Midden- en Zuid-Europa. Soms wordt hij ook noordelijker
waargenomen (België & Nederland). Vroeger was hij in
Limburg een algemene broedvogel. Nu is hij bij ons zeer
zeldzaam geworden en alleen nog een regelmatige broedvogel in warme, droge laaglanden met niet al te intensieve landbouw en voldoende broedholen.
Hij houdt niet van koude, vochtige Noordzeewinden.
Het verdwijnen van de hop in Vlaanderen heeft ongetwijfeld te maken met landbouwpraktijken zoals het gebruik
van kunstmest, pesticiden en antibiotica. Ook de teloorgang van een gevarieerd landschap met boomgaarden,
heggen en bloemrijke graslanden speelt een rol. Voeg
daarbij nog de combinatie van het droger worden van
onze zomers en de sterke afname van veel grote insecten.
In de middeleeuwen was de hop waarschijnlijk een verspreide broedvogel in ons land. Tegen het eind van de
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negentiende eeuw was de soort zeldzaam geworden, al
werd nog wel in de meeste provincies gebroed. Na 1900
heeft de afname zich, op wat oprispingen na, doorgezet.
Er was een opleving in de jaren veertig en vijftig, maar
rond 1974 verdwenen. Sinds jaren mogen we zeggen dat
de hop nog slechts incidenteel broedt in ons land. Het opwarmende klimaat zorgt er wellicht voor dat deze warmteminnende vogel weer kansen krijgt in ons land.
Hiernaast een stukje van West-Vlaanderen, dat de 10 gemeenten in ons werkingsgebied omvat. Het kaartje komt
uit waarnemingen.be. De rode rasters zijn zones van 1km²
waar de hop werd waargenomen in de periode tussen 0101-2019 en 28-05-2019.
In totaal werd de hop 8 keer waargenomen en dit in volgende gemeenten Koksijde, Houtem, Nieuwpoort, Lo,
Merkem, Schore en Keiem

het vrouwtje broedt 16-18 dagen. Het wijfje verlaat het
nest niet en wordt door het mannetje gevoerd.
De jongen worden door beide ouders 23-25 dagen in het
nest en daarna nog enige tijd daarbuiten gevoerd. Om vijanden af te schrikken sproeien de jongen uitwerpselen en
vloeistof uit de stuitklier rond wanneer ze worden opgeschrikt, waardoor de hop faam geniet als smerige vogel
met een stinkend nest.

Voedsel
Zijn voedsel bestaat voornamelijk uit grote insecten van
de grond, sprinkhanen, regenwormen, (naakt)slakken
en spinnen, pissebedden, maar ook hagedissen en kleine reptielen staan op het menu. In de grond zoekt hij zijn
voedsel op de tast door de lange snavel in de grond te
prikken. Een hop drinkt niet en moet al het vocht uit de
gevangen insecten halen.
In heel België werden in die periode 98 hoppen waargenomen.
Voortplanting
De hop is een broedvogel van cultuurlandschappen, open
weidegebieden met boomgroepen, heggen en struiken,
in de buurt van weiden en grasland met knotwilgen. Hij
broedt in boomholtes, nissen, steenhopen, veldschuren
(ook in grote nestkasten), soms onder daken van huizen
en in muurspleten.
Broedseizoen loopt van mei tot en met juli. De hop legt
van begin mei en produceert soms 2 legsels van 5 tot 8
blauwgrijze fijn gestippelde eieren (26x17 mm). De kleur
is afhankelijk van het vrouwtje: door vet uit de stuitklier
op het ei over te brengen, wordt het oorspronkelijk blauwgrijze ei meer groenbruin gekleurd. Dat vet wordt tijdens
het broeden rechtstreeks overgebracht of via de veren op
de buik. De stof heeft dankzij zijn bacteriële samenstelling een antimicrobiële werking, die het ei hierdoor beschermt tegen infecties. Hoe donkerder de stof, hoe meer
“goede” bacteriën de stof bevat en hoe werkzamer. Alleen
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Wat de overheid zou kunnen doen
Vogelbescherming zet zich in voor een extensiever en
kleinschaliger landbouw met niet al te nette erven.
Wat kunt u doen
Overheden, terreinbeheerders en boeren kunnen bijdragen aan het herstellen van oud cultuurlandschap en een
extensieve landbouw. Dat vraagt om steun uit de samenleving van consumenten en voedselproducenten. Bij vermoeden van een nest is het aangeraden dit met rust te
laten. Het nest is na uitvliegen van de jongen aan de stank
goed herkenbaar! Mocht u een broedgeval aantreffen van
de hop, houdt het geheim tot nadat de jongen zijn uitgevlogen en licht de eigenaar of beheerder van het terrein
in.
Tekst: Dela Ruelle Willy
Bronnen: Wikipedia / Vogelbescherming België en Nederland / IVN Vecht & Plassengebied – Kennis der Natuur
Foto’s: Wim Bovens tenzij anders vermeld

Vogel in de spotlight

Zit je met een ei?
Heb je een vogelvraag die door je hoofd spookt? Vertoonde een vogel ‘raar’ gedrag in je tuin en had je graag geweten
waarom? Of heb je een andere belangr-EI-ke vraag? Enige voorwaarde is dat de vraag gaat over een vogel die in de
vrije natuur voorkomt bij ons of in de ons omliggende landen. Geen vragen over vogels die gekweekt worden of in een
volière leven dus.
Laat het ons weten via dekerkuil.weetjes@gmail.com en wij vogelen het voor je uit!
Vermeld er ook even bij of je naam vermeld mag worden als jouw vraag gepubliceerd wordt.

In de kijker
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Tapuit als toevalstreﬀer
Tijdens mijn zoektocht naar territoria of mogelijke nestlocaties voor bruine (of misschien wel grauwe?) kiekendieven, kwam ik deze knapperd tegen langs de kant van de
weg. Ik kon hem met de wagen behoorlijk dicht benaderen en toen leunend uit het raampje deze foto maken. Een
‘gewone’ tapuit, maar toch telkens weer een bijzondere
ervaring.
Filip Declerck

Vliegpauze
We hadden al een tijdje een nest van boerenzwaluwen bij
ons thuis. Tot een paar dagen geleden dachten we dat er
maar twee jongen waren, maar het blijkt dat er vier zijn!
Ondertussen beginnen ze al volop rond te vliegen, maar
soms is het toch eens tijd voor een pauze.
Natuurlijk onder toezicht van één van de adults, soms van
beide.
Emily Taverne

Kippevel van rode wouw
Ik had net een paar overvliegende buizerds gefotografeerd en was op weg naar de parking om huiswaarts te
keren, toen plots deze rode wouw zeer laag overvloog.
mijn camera-instellingen stonden perfect, het licht was
ok, de vogels speelde perfect model... soms mag het al
eens meezitten! Kippevel!
Tom Bovens
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Door u gespot

Drielandengaai
Deze foto is genomen tijdens een wandeling in Gemmenich, een klein dorpje in Plombières. Dit dorpje is gelegen
in het uiterste noordoosten van de Waalse provincie Luik,
België, bij het drielandenpunt met Nederland en Duitsland. Gemmenich bevindt zich in de buurt van Moresnet.
Er is een interessant boekje over het voormalige mini-statje Moresnet: “Zink”. Dit boekje is geschreven door David Van Reybrouck. Ik heb het thuis liggen, het is een dun
boekje dat je in één avond kan lezen. In die buurt vind je
ook nog het zinkviooltje.
Jef Desaever

Bouwvakkers
Tijdens een nestkast controle van kerkuilennestkasten in
Lo-Reninge, kwam ik deze huiszwaluwen tegen.
Ik had het geluk dat ze af en toe op de grond kwamen zitten zodat ik een paar foto’s van hun kon nemen. De landbouwer van deze locatie maakt zelf modder aan, zodat
zijn zwaluwen bouwmateriaal hebben voor hun nestjes.
Emily Taverne

Blankaartreetjes
Wie stil kan zijn tijdens een vroege ochtendwandeling,
heeft de kans om prachtige waarnemingen te doen in eigen streek! Deze reetjes liepen rond het kasteel van De
Blankaart in Woumen. Bij het minste gerucht, verdwijnen
ze in het gewas om daar verder te gaan ruisen. Bij deze is
het mysterie van Toon Hermans opgelost...
Wim Bovens

Torteldui�e in actie
Dit tortelduifje doet zijn naam alle eer aan. Hij is dan ook
druk in de weer om zijn liefdesnestje te maken in een
steeneik.
Jef Desaever

Door u gespot
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Roofvogelcursus Koekelare

BBQ
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Komende activiteiten

Uitleg VOC

Cursus uilen

Komende activiteiten
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Topografie van de vogel

Activiteitenkalender
Wanneer

Wat

Waar

19u00

Roofvogelcursus

huis Proot, Noordomstraat 2, Koekelare
Volzet

04/09/19

19u30

Daguitstap / Weekenduitstap
Biesbosch
Medewerkersvergadering

07/09/19

18u30

BBQ

11/10/19

19u30

Uitleg VOC

30/10/19

19u00

Cursus uilen

06/11/19

19u30

Medewerkersvergadering

15/11/19

19u30

Topografie van de vogel
Gerald Driessens

20-27/08 en
3-7/09/19

Uur

30-31/08 en
01/09/19
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BC De Blankaart, Iepersteenweg 56,
8600 Diksmuide
BC De Blankaart, Iepersteenweg 56,
8600 Diksmuide
OC Volcraven
8600 Oostkerke
Duinpanne, Olmendreef 2
8600 De Panne
BC De Blankaart, Iepersteenweg 56,
8600 Diksmuide
Zaal Callicanes
Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne

Komende activiteiten

Extra
p 26

p 26
p 27
p 27

p 28

Als de lente opnieuw zomer
wordt ... Dan zien we ze vliegen!
Roosfien

Wie? Wat? Waar? De zwaluwen natuurlijk!
De mens heeft al sinds mensenheugenis een bijzondere band met de zwaluw. Lang voordat Frank Deboosere ons het mooie weer op tv voorspelde, waren de zwaluwen eigenlijk de eerste weermannen en
– vrouwen. Er zijn heel wat weerspreuken met zwaluwen erin vermeld. Hoewel de eerste boerenzwaluwen al eind maart naar ons land terugkeren, ‘maakt
één zwaluw de lente niet’. De zwaluwen blijven bij
ons tot het einde van de zomer. Eind juli beginnen
enkele al opnieuw aan hun trektocht richting Afrika
om daar de winter door te brengen. De laatste zwaluwen vertrekken rond eind oktober. Maar ‘blijven de
zwaluwen nog lang zwieren, dan zal de winter ons
niet kunnen verstieren’.

zien we meestal de boerenzwaluw en/of de huiszwaluw. Heel vroeger maakten zij hun nesten in rotswanden en grotingangen. Met de komst van de mens begonnen ze ook hun nesten te maken aan gebouwen,
liefst zo hoog mogelijk. Hun nesten zijn vooral van
modder. Weet je dat het nest van een huiszwaluw uit
meer dan 1.000 modderpakketjes bestaat? Ze moeten dus heel wat heen en weer vliegen om één nest
te bouwen. De boerenzwaluwen vliegen na duizenden kilometers terug naar hun vast broedplekje. Hun
jongen van het jaar ervoor, broeden meestal in de
straal van 30 km rondom het ouderlijke nest.

Vlaanderen heeft wel 10.000 koppels huiszwaluwen,
zo’n dertigtal per gemeente. Ook in onze gemeenten
gaan elk jaar medewerkers van NWG De Kerkuil op
Er zijn ook gezegden waarin zwaluwen de komst van pad om zwaluwen te tellen. Ze doen dit in de maand
goed of slecht weer zouden voorspellen. Denk maar juni omdat de kopjes van de jonge vogeltjes dan uit
aan: ‘Scheert de zwaluw over water en wegen dan het nest koekeloeren. Het is belangrijk om te kijken
komt of blijft er wind en regen.’. Of ‘vliegt de zwaluw wat wij kunnen doen om de zwaluwen te helpen.
hoog, ‘t blijft overwegend droog. Vliegen de zwalu- Hier alvast enkele tips:
wen laag, dan nadert een regenvlaag.’ Zwaluwen ja- -Wees fier dat zwaluwen kiezen voor jouw huis of
gen immers op insecten en die vliegen hoog bij goed stal!
en mooi weer. Is er slecht weer op komst, dan vlie- -Zorg goed voor de modderplekjes in de tuin of in de
gen de insecten laag. Maar die insecten zien wij niet buurt!
zo goed en de zwaluwen natuurlijk wel... Trouwens
wanneer zwaluwen jongen hebben, vangt een ou- En dan heb ik nog een doe opdracht voor jullie:
derpaar wel tot 9.000 insecten per dag!
ergens in ons werkingsgebied staan zwaluwboxen. In
die box vind je allerlei nuttige info over de zwaluwen.
Ver vóór mijn tijd, nl de tijd van de telefoondraden, Maak een leuke selfie in/bij de zwaluwbox en stuur
daar zaten de zwaluwen vaak bijeen als noten op die door naar info@natuurwerkgroepdekerkuil.be en
een notenbalk. Nu zijn er bijna geen telefoondraden wie weet...
meer te zien en zijn er ook jammergenoeg
steeds minder zwaluwen. In onze streek
Groetjes, Roosﬁen!

Bezoek ons ook op onze Facebookpagina: www.facebook.com/DeKerkuil

Jonge kerkuiltjes
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Goens Verzekeringsburo Veurne
Ooststraat 54, 8630 Veurne
T 058 31 16 66
info@goensverzekeringsburo.be
www.goensverzekeringsburo.be

Noordweststraat 10, 8647 Noordschote
Tel 051/54 52 77; GSM 0498/43 32 38
info@deblauwespie.be
Biologische Dynamische landbouw
Agriculture Biologique Dynamique
EEG-controlesysteem Controle Blik BE – BIO – 02

Metaal- & Houtconstructies voor huis en tuin Burgmolenstraat 31 | 8690 Alveringem TEL 058 62 46 47 | info@mw-creations.be

www.mw-creations.be

verse vegetarische voeding • kruiden
• voedingssupplementen
• natuurcosmetica • geschenkartikelen
• Voor ieder probleem een natuurlijke
oplossing

“U bent in goede handen”
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Natuur- en Dieetwinkel

Bedrijvenlaan 1, 8630 Veurne
058 311 444

Pannestraat 63/65
8630 Veurne
058 31 29 40

www.pgcars.be

Sponsors

alles voor de vakman
Bruggesteenweg 112, 8830 Gits
Tel 051 72 57 26 Fax 051 72 55 76
info@claerbout.be
www.claerbout.be

AVEVE Veurne BVBA
Celien & Stijn

DVV GoWest

VE R Z E K E R I N G E N

Vaartstraat 16 - 8630 Veurne
058 31 10 09
aveveveurne.bvba@aveve.be

Tuin - Dier - Bakplezier

Pannestraat 10 - 8630 Veurne

T. 05 777 77 77

marktplein 8 • nieuwpoort • 058 24 20 88
www.gallery34.be

63x47.indd 1

31/05/13 18:06

Geertrui Decrock

Grote markt 5, 8630 Veurne
058 31 36 02

Bestel via onze WEBSHOP!
www.natuurkijkers.be

Met gratis verzending.

Dé speciaalzaak voor al uw
optische instrumenten
Nederstraat 25
9700 Oudenaarde
+32 (0)55 61 33 13
info@natuurkijkers.be
www.natuurkijkers.be

Verrekijkers, telescopen, sterrenkijkers, microscopen, loupes, ...
Demonstraties op aanvraag

Natuurkijkers.be is een merknaam van
Optiek Van Ommeslaeghe, Nederstraat 20

Sponsors
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