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Birdathon was een groot succes!
Op zaterdag 9 mei vond de Birdathon XL plaats. Het is de
enige activiteit die in deze rare coronatijd heeft kunnen
plaatsvinden. Vogelwerkgroepen over heel de provincie
deden hieraan mee. Het opzet was duidelijk: probeer
zoveel mogelijk vogelsoorten in en rond uw kot te zien. De
datum was niet willekeurig gekozen, dit is de ideale periode om broedvogels te horen zingen en doortrekkers nog
waar te nemen. De verwachtingen lagen dan ook hoog.
In de hele provincie zijn er 197 soorten vogels gezien! Dat
zijn er ongeveer 25% meer dan op een normale dag in
mei. Het unieke aan deze activiteit was dat de nadruk niet
lag op de individuele score per werkgroep, maar op de
totaalscore van de dag over de hele provincie. Door de coronamaatregelen werd er ook niet in groep gekeken vanaf
de gekende trektelposten, maar werd er individueel naar
interessante plekjes in de buurt gewandeld of gefietst.

Leuke weetjes:

De acht vogelwerkgroepen motiveerden hun leden terwijl
onze natuurwerkgroep een overzicht verzorgde in real
time, aangeleverd door de data van waarnemingen.be.

Er is duidelijk een opmars van zuiderse soorten, zoals
Cetti’s zanger of kleine zilverreiger en zelfs bijeneter.

De regio van het Brugse Ommeland, waar Mergus actief
is met enorm enthousiaste vogelkijkers, zag het meeste
soorten. Maar liefst 171 soorten werden er gespot waaronder morinelplevier, grote karekiet, kuifaalscholver en
citroenkwikstaart.
In de Regio Roeselare en omstreken, waar Vogelwerkgroep Mandelstreke actief is, werden 75 soorten gespot.
Deze groentestreek is ook uitgesproken natuurarm. Zowel
vogels als vogelaars vinden deze regio minder aantrekkelijk. Toch hadden ook zij mooie waarnemingen van boomvalk, blauwborst en een broedgeval van kleine plevier!
Rond Kortrijk zorgden niet minder dan 70 vogelaars voor
2293 waarnemingen, goed voor 122 soorten. Alle lokale
records werden verpulverd.
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De eerste waarneming voor de Birdathon was ... onze projectvogel: de kerkuil. Waargenomen op 9 mei om 00:01.
Er werden 14 ‘exoten’ gezien: soorten die hier in gevangenschap leefden, ooit zijn ontsnapt en die zich hier nu
voortplanten.

Agrarische vogelsoorten doen het niet goed. Soorten als
ringmus, zomertortel en geelgors worden moeilijker te
zien, de grauwe gors werd zelfs niet meer in West-Vlaanderen gespot.
Soorten die maar 1 keer gezien werden: Noordse stormvogel, krooneend, eider, strandplevier, visarend, rode
wouw, middelste bonte specht, buidelmees, fluiter en
Europese kanarie.
Meest speciale soorten: roodpootvalk, citroenkwikstaart,
breedbekstrandloper en bijeneter.
Er hebben 332 waarnemers deelgenomen aan de
Birdathon die zorgden voor 11.754 geregistreerde waarnemingen!
Olivier Dochy (Vogelwerkgroep Westland)
en Wim Bovens (Natuurwerkgroep De Kerkuil)

Voorbije activiteiten

Roodpootvalk op moederdag!
10 Mei 2020. Mijn kinderen en ik hadden een uitgebreid
ontbijt voorzien op Moederdag. Samen gezellig aan tafel
met ondertussen de traditionele versjes en knutselwerkjes. Ook in de tuin viel Moederdag te vieren bij de pimpelmezen en de winterkoninkjes; voor de torenvalken was
het nog even wachten. Tussen deze 3 gezinnetjes was er
de dagen voordien geregeld burenruzie maar voor Moederdag hadden ze zo te zien even de strijdbijl begraven.
Dat laatste bleek echter ijdele hoop toen bij het opruimen
van het ontbijt zeer veel activiteit en lawaai te bespeuren
viel. De winterkoning maakte zich boos (krachtige triller)
en de pimpelmees reageerde geagiteerd (heen en weer
wippen op het kinderspeelhuisje in de tuin).
Het mannetje torenvalk was echter bijzonder agressief. Ik
dacht eerst dat onze poes de prille vrede had verstoord,
maar die was niet buiten. Plots stortte het mannetje torenvalk zich op een vogel die in het gras zat. Die ging onmiddellijk de lucht in en graaide met zijn poten richting
aanvaller. De ongenode gast had het silhouet van een
valk, een zwart verenkleed maar zijn rode ‘broek’ (zone
rond de poten) viel het meeste op. Dit was geen courante
vogel! Snel met mijn gsm een foto nemen maar meer dan
een silhouet stond er niet op.

foto Diederik D’Hert

Bij controle van mijn vogelgids bleek dat de koptekening
belangrijk was om de keuze te kunnen maken tussen
boomvalk en roodpootvalk. Een koptekening had ik niet
gezien waardoor ‘mannetje roodpootvalk’ de overblijver
was. Een roodpootvalk in de Waleweiden! Dat is zowat als
Justin Bieber die komt winkelen in de G. B. Jacquesstraat!
Dat zou fantastisch zijn!
Navraag bij een paar van mijn hulplijnen voor dergelijke
gevallen (Dieter Coelembier/Wim Debruyne) bevestigde
mijn vermoeden van roodpootvalk, al was er geen zekerheid. Ik hield het op een mooie en leuke ontmoeting. Tot
14.21h. Ik kreeg een berichtje terug dat er nog een melding was van mannetje Roodpootvalk in de Waleweiden,
ditmaal met duidelijke foto. (Later zouden er nog duidelijke foto’s komen).

foto Koen Devos
Whoehoew! Leuk dat mijn waarneming bevestigd was
maar fantastisch dat deze soort een bezoek brengt aan
de Waleweiden! Een bewijs dat natuur en landbouw kunnen samengaan. Met dank aan Diederik D’Hert en Koen
Devos voor de foto’s. Meer fratsen uit de Waleweiden op
“Natuurreservaat De Schorestraat” op Instagram en Facebook.
Ruben Dejonckheere

In de kijker
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Braakballen pluizen in de klas
Op 21 en 22 november kwam Patrick Claeys, contactpersoon voor Natuurwerkgroep De Kerkuil, naar jaarlijkse gewoonte op bezoek in het tweede leerjaar van school De
Negensprong in Koekelare met als activiteit ‘Het pluizen
van braakballen’. Tijdens deze namiddag werden onze
leerlingen enerzijds ondergedompeld in een bad aan informatie over uilen. Dit gaat van uiterlijke kenmerken van
een uil, tot de verschillende soorten uilen die in onze regio voorkomen. De leerlingen kregen hier de ruimte om
eigen ervaringen te delen of vragen te stellen. Anderzijds
kregen de leerlingen uiteraard uitleg over het pluizen zelf.
Deze activiteit wordt gekaderd binnen ons WO-thema.
Tijdens de maanden oktober en november werken wij in
klas rond het thema ‘licht en donker’. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar beroepen die ’s nachts moeten uitgevoerd worden, zoals dat van de bakker. Ook schenken we
aandacht aan dieren die ’s nachts op stap gaan. De uil is
hier één van. Al maakt Patrick de leerlingen elk jaar duidelijk dat dit onvolledig is. Niet alle uilen zijn enkel ‘s nachts
actief!
Uilen eten muizen. Dit was reeds duidelijk voor onze leerlingen. Maar dat ze enkele minuten later zelf echte muizenbotjes in handen zouden hebben, dit maakte hen vurig
enthousiast!
Het pluizen van de braakballen is werkelijk DE activiteit
van het jaar. Leerlingen vertellen hier jaren later nog over.
Opmerkelijk, want vooraleer Patrick begint en een braakbal toont aan de leerlingen, vinden ze dit toch maar vies.
Wanneer ze een braakbal op hun eigen plankje krijgen,
beginnen ze met enige twijfel aan het pluizen ervan. Eerst
als twijfelachtige leerlingen, dan als ongelofelijk gedreven
archeologen! De verwondering is groot. Vanaf dit moment hebben we vaak handen en oren tekort. “Juf, ik heb
iets gevonden!” of “Patrick, Patrick welk botje is dit? Is dit
het schedel van een spitsmuis of van een woelmuis?” Fantastisch om hen zo uitbundig bezig te zien. De kinderen
leggen de botjes op een afbeelding van een muizenskelet.
Zo kunnen ze hun puzzel vervolledigen.
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We lieten twee leerlingen aan het woord over deze leerrijke ervaring.
Kate Sys (klas 2A): ‘Donderdag hebben we braakballen
mogen pluizen. Patrick had een heleboel braakballen mee
voor de klas en er lag materiaal op onze banken. Er lag een
tandenborstel, 3 potjes, een pincet en een microscoop.
Voor we mochten starten met pluizen, kregen we eerst
wat uitleg over de kerkuil & de braakballen. Alle botjes die
we na het pluizen in de braakballen vonden, moesten we
apart leggen. Ik had een schedel van een vogel, verschillende kaken van verschillende soorten muisjes en nog wat
botjes. We kregen alle verzamelde botjes mee naar huis in
een envelop met een overzichtsblaadje bij. Thuis konden
we dan nog eens kijken wat de uil allemaal gegeten had.
Ik vond het een hele leuke en een leerrijke les!’
Nand Follet (klas 2B): ‘Op een vrijdag kwam een meneer
vertellen over de braakbal. Hij gaf uitleg over verschillende uilen met een PowerPoint. We hoorden meer over de
soorten, waar je ze vindt, wat ze eten, enzovoort. Daarna vertelde hij over de braakbal van de kerkuil. Er zitten 3
soorten muizen in. Die mochten we zoeken in de braakbal.
Ik vond er schedels, botten, tanden en haartjes.
Ik vond het super leuk en heb veel bijgeleerd, omdat ik het
zelf mocht ontdekken.’
juf Emily, juf Charlotte, Kate en Nand, Koekelare
kunstwerkjes van de leerlingen van juf Emily:

Voorbije activiteiten

Voorbije activiteiten
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Nieuwe ijsvogelwanden
Nadat we vorig jaar de eerste landelijke ijsvogeldag in Nederland hadden bijgewoond, wisten we het zeker: 2020
zou het jaar worden waarin we ons extra wilden inzetten
voor de ijsvogel! De ijsvogel, herkenbaar aan zijn opvallende blauwe en oranje kleuren, was jarenlang een bedreigde soort. Maar de laatste tijd gaat het gelukkig beter
en dat is mede het gevolg van actief natuurbeheer. Behalve van voldoende voedsel (voornamelijk kleine visjes) zijn
ijsvogels ook afhankelijk van voldoende broedplaatsen.

zet, ondersteund met een daarvoor speciaal gemaakte
brochure die zeker in de smaak viel. In overleg met De
Westkustpolder en de gemeentes konden we aan de slag.
Uiteindelijk was het plan om in ieder geval vijf wanden te
realiseren, twee in Veurne, twee in Koksijde en één in Kortemark. Waar nodig zou er bij de uitvoering ondersteuning gegeven worden door de gemeentes in de vorm van
het aanleveren van de aarde bij een kunstmatige wand en
soms ook een, zeer welkome, kraan met machinist.

Aan het laatste ontbreekt het nogal en daar komt Natuurwerkgroep De Kerkuil in beeld, want meer broedgelegenheden betekent nu eenmaal meer ijsvogels. Na eerst een
aantal mogelijke ijsvogelwandlocaties in kaart te hebben
gebracht, hebben we ons gebogen over een aantal uitvoeringsvormen. Hierbij gaan we er altijd vanuit dat we een
natuurlijke wand afsteken waar dit mogelijk is. De oever
moet hiervoor hoog en stevig genoeg zijn. Eventuele predatoren mogen niet de kans krijgen om bij het nest te komen. Waar het niet anders gaat, zullen we opteren voor
het maken van een kunstmatige wand. De wand bestaat
uit een rechtopstaande, stevige plaat met de zijkanten bevestigd aan houten palen.

De eerste ijsvogelwand die op het programma stond was
een natuurlijke, afgestoken wand in Eggewaartskapelle.
Langs een kronkelige gracht was een geschikte, al redelijk
steile oeverwand gevonden. Deze is afgestoken en met
een grondboor voorzien van gaten. Deze gaten vormen
hopelijk het begin van een door de ijsvogels verder uit
te graven nest. Tijdens de werkzaamheden kwamen De
Westkustpolder en de plaatselijke landbouwer ook nog
even een kijkje nemen en konden we onze werking nog
eens uiteenzetten. Nadat we nog een stok plaatsten vanaf
waar de ijsvogel kan vissen, was het werk hier gedaan.

Eens in elkaar gezet, vormt dit een soort doos met een
naar de waterkant gerichte voorzijde en daarin gaten voor
de nestopening. Vervolgens wordt deze gevuld met aarde
die zo goed als mogelijk aangestampt moet worden om
inzakken van het ijsvogelnest te voorkomen. In plaats van
betonplex hebben we als plaatmateriaal gekozen voor
een cementgebonden houtspaanplaat. De plaat is een
milieuvriendelijker alternatief voor een hardhout betonplexplaat en gaat ook nog eens langer mee. Hij is namelijk
rotvrij en is goed bestand tegen water.
Om een goede samenwerking mogelijk te maken met de
verschillende partners, zoals De Westkustpolder en de
verschillende gemeentes, hebben we daar eerst contact
mee opgenomen. We hebben onze plannen uiteenge-
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De volgende wand is gemaakt in de weide van Bart Goudeseune in Veurne. Door een mooi privé-initiatief ontstaat
hier vanuit een weide een prachtig stukje natuurgebied
waar we intussen ook al een nestkast voor de torenvalk
hebben opgehangen. Hier hebben we een kunstmatige
wand gemaakt. De platen waren vooraf op maat gezaagd

Artikels

om sneller te kunnen werken en ook omdat er op de plaats
waar de wand zou komen, geen stroom voorhanden was.
Omdat de aarde voor het vullen van de wand behoorlijk
los was, hebben we hier gebruik gemaakt van een kant
en klare betonnen nestkast. Tijdens het in elkaar zetten,
bleek dat ik de waterpas was vergeten en de vader van
Bart is er één gaan halen. Het bleef niet bij het halen van
de waterpas, want vol enthousiasme hielp hij ook mee bij
het opbouwen van de wand. Achteraf bedankte hij zelfs
dat ik de waterpas vergeten was, want hij had, net als wij,
een prachtige middag gehad!

Hierdoor ging alles zo vlot dat tegen de tijd dat ik aankwam - ik zou namelijk ‘iets later komen’ - het werk eigenlijk al zo goed als gedaan was. Toen iedereen na afloop
wilde vertrekken, was het voor de kraanmachinist geen
gemakkelijke opgave om met de kraan via de steile helling
de verharde weg weer te bereiken. Maar met genoeg geduld en vakmanschap kwam ook dit goed en was er een
mooi resultaat geboekt.

Helaas zette de corona-crisis voorlopig een streep door
onze verdere plannen. Hierdoor moeten de realisatie van
de ijsvogelwand op de golfbaan in Koksijde en in de gemeente Kortemark wachten totdat de beperkingen niet
meer van kracht zijn. Ook de controles en nazorg van de
al gemaakte wanden lopen hierdoor anders dan we graag
zouden willen en blijven beperkt tot ‘er eens een keertje
langs fietsen’. Daarbij hebben we tot nu toe nog geen bewoning kunnen constateren. We weten dat het toch wel
enige tijd kan duren voordat de ijsvogel de nestgelegenheid gaat vinden.

De derde wand zou weer een kunstwand worden op een
mooi plekje nabij dierenasiel Ganzeweide in Koksijde. Ook
nu waren de platen van te voren al op maat gezaagd en
was er ter plaatse hulp van een kraan van de gemeente
Koksijde.

Eerder is al de goede samenwerking met de verschillende
partners benadrukt. Maar we mogen ook zeker de eigen
medewerkers niet vergeten. Zoals altijd maken vele handen licht werk en dat is bij Natuurwerkgroep De Kerkuil
beslist niet anders. Alles wat we als WERKgroep doen,
valt of staat met het enthousiasme en de bereidheid om
ons steentje hierin bij te willen dragen. Het was dan ook
fantastisch om dit project samen met Wim Bovens, Frank
Laleman, Geert Martens, Hendrik Mijle, Jef Desaever en
Redgy Vergracht uit te kunnen voeren. Een dikke pluim
voor onze Kerkuilen.
Joop van der Laan

Artikels
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Kleurvariatie bij bruine kiekendief (man)
De meest voorkomende middelgrote roofvogel in onze
contreien is de buizerd. De Franstaligen noemen hem ‘La
buse variable’. Het variabele deel verwijst uiteraard naar
zijn verenkleed. Je kan hem van bijna spierwit tot bijna
pikzwart tegenkomen. Dat maakt het determineren van
de soort al wat moeilijker. Velen opperen daarom dat een
bruine kiekendief, en in het bijzonder de man, makkelijker
te determineren valt, maar klopt dat wel? Sla een roofvogelboek open en bij het mannetje bruine kiekendief kom
je steevast volgende kenmerken tegen:
* bruin lichaam
* lichtere kop en staart
* grijs-witte vleugels
* zwarte handpennen

Laten we deze ‘normale’ man bruine kiekendief als referentie nemen om de andere verenkleden te vergelijken.
Er zijn 4 grote groepen van afwijkende verenkleden die ik
hier zou willen bespreken:
* mannetjes in een vrouwtjeskleed
* gedeeltelijk afwijkend kleed
* extreem bleke mannetjes
* donkere vorm mannetjes
Mannetjes in vrouwenkleed

Dit lijkt veelbelovend om toch één roofvogelsoort met gemak te determineren en op geslacht te brengen. Was het
maar zo simpel.
Volwassen vogels moeten steeds op proporties beoordeeld worden, omdat het verenkleed van beide geslachten in sommige gevallen bijna identiek kan zijn. Vrouwtjes
zien er veel zwaarder uit, met bredere vleugels en een
kortere staart dan de mannetjes. Mannetjes zijn lichter
gebouwd met smallere vleugels en een langere, smallere
staart.
Het ‘standaard’ verenkleed zoals hierboven beschreven:

Bruine kiekendieven hebben als jong in beide geslachten
een donkerbruin ‘vrouwtjeskleed’. Sommige mannetjes
zullen hun hele leven een bruin kleed dragen. Hier zijn de
proporties dan extra belangrijk om uit te maken of het om
een man of een vrouw gaat als deze vogel voorbij vliegt.
Het inschatten van deze proporties vraagt uiteraard enige
ervaring.
man:

spanwijdte 115-128 cm / teenspan < 78mm
gewicht < 600 gram
Vrouw: spanwijdte 123-139 cm / teenspan > 78 mm
gewicht > 650 gram
Een handig weetje is dat de kleur van de iris van de mannelijke bruine kiekendief vanaf het tweede kalenderjaar
lichter wordt, tot zelfs geel. Vrouwtjes behouden een donkere iris. Op de foto hierboven zien we een gele iris, en
dus een mannetje.
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Gedeeltelijk afwijkend kleed

Donkere vorm bruine kiekendief
foto Bart Hoekstra

x

Als we deze mannelijke kiekendief vergelijken met ons
‘standaardmodel’, zien we toch al heel wat verschillen. De
lichte kop is hier duidelijk donker en de ondervleugeldekveren (x) zijn bijna spierwit. Deze ondervleugeldekveren
worden naarmate de vogel ouder wordt, meestal witter.
Toch is deze vorm vrij makkelijk te herkennen als mannetje bruine kiekendief door het bruine lijf, de witte ondervleugel en de zwarte handpennen.
Is dit ‘gewoon’ een kleurafwijking, of is dit een kiekendief
afkomstig uit meer oostelijke streken, waar de Oostelijke
bruine kiekendief Circus spilonotus leeft (met donkerdere kop, maar bleker lichaam) en heeft hij wat van dat genetisch materiaal in zich door kruising? Of zijn het oude
genen die bovenkomen uit een gemeenschappelijk verleden? Wie zal het zeggen?

Deze vorm komt in onze streek niet of nauwelijks voor,
maar meer oostelijk kom je hem af en toe wel tegen. Tijdens de roofvogeltelling in Batumi, Georgië (ten oosten
van de Zwarte Zee) worden elk jaar enkele exemplaren
waargenomen. Deze foto’s werden dan ook daar genomen. In Engeland zijn er ook waarnemingen bekend.
Dit verenkleed valt niet aan leeftijd toe te schrijven. Kenmerkend zijn de zeer donkere lichaamsveren, kopveren en
ondervleugeldekveren. De arm- en handpennen zijn dan
weer grijs met een dikke, donkere eindband.
foto Bart Hoekstra

Extreem bleke mannetjes

Naarmate bruine kiekendieven mannetjes ouder worden,
worden ze over het algemeen bleker van kleur. Is de vogel
voordien al een niet uitgesproken donker gekleurd type,
dan kan hij nagenoeg helemaal wit worden. Ook hier kan
je opmerken dat de ondervleugeldekveren helemaal wit
zijn. In close up zie je nog wat bruine schijn op de borst
en de buik, maar van zodra je de vogel vanop een beetje
afstand bekijkt, valt dat detail weg.
In dit verenkleed wordt hij wel fout gedetermineerd, zeker vanop enige afstand. Hier zou men de bruine kiekendief al kunnen determineren als een blauwe kiekendief,
hoewel hij de donkere eindband op de arm- en handpennen en de grijze kop mist. Een geoefend oog maakt er wel
een bruine kiekendief van, louter op basis van de bouw en
de vlucht van de vogel.

Veel is er nog niet geweten over deze donkere vorm. Aangezien er een donkere vorm van de mannetjes is, is het
maar logisch dat er ook een donkere vorm vrouwtjes bestaat. Maar hoe zien die er dan uit? Wel, aangezien het
vrouwtje al voornamelijk bruin is, valt dit sowieso minder hard op. Zou het kunnen dat onderstaande foto een
donkere vorm bruine kiekendief wijfje is? Het is alvast een
bruine kiekendief wijfje. We hebben nog zoveel te leren.

Voorbije activiteiten

Tekst: Wim Bovens
Foto’s: Wim Bovens, tenzij anders vermeld
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Birdwatching is hot vanuit uw kot
Ook vogelaars ontkomen niet aan de gevolgen van
de corona-crisis. Hierdoor is het aantal “huismussen”
dan ook spectaculair gestegen! Maar wat blijkt? Het
noodzakelijk meer thuis moeten blijven heeft ook
voordelen. Velen gaan nu op expeditie in eigen hof
of balkon en ontdekken dat er méér te beleven is dan
men dacht. Ook de interesse in vogels kijken neemt
nu bij een breder publiek toe. Berichten als “birdwatching is hot” en “meer vogels te horen door corona”
halen nu het nieuws. De vraag of er nu écht heel veel
meer vogels zijn, of dat men er meer voor open staat
om de natuur te beleven, laat ik in het midden. Feit is
wel dat de interesse voor birdwatching groeit en als
daarmee het respect voor de natuur mee groeit, dan
is dit een goede zaak.
Om te beginnen met vogels kijken heb je eigenlijk
niet veel nodig. Met een paar goede ogen en oren
kom je al een heel eind. Als je er de tijd voor neemt
en je er voor openstelt, dan zal je je verwonderen
over wat je allemaal ziet. Een verrekijker haalt de
vogels spectaculair dichtbij en maakt het spotten direct al een stuk leuker. Een verrekijker, bijvoorbeeld
8x42* of 10x42, laat een wereld voor je opengaan.
Verrekijkers zijn te koop in verschillende prijsklassen
en het hoeft niet direct de allerduurste te zijn om aan
een leuke hobby te beginnen. Koop echter ook geen
“speelgoedverrekijker”, want daar zal je niet veel aan
hebben. Je zal verbaasd zijn over de details die je dan
kunt zien en dat helpt ook om de verschillende soorten beter te onderscheiden.

die je kunnen helpen om
vogelsoorten te herkennen. Als je het vogelvirus
écht te pakken krijgt, is
een goed boek een prima investering. Een aanrader is de ANWB vogelgids van Europa. Hierin
staan ruim 770 vogelsoorten beschreven en
het boek is rijkelijk voorzien van gedetailleerde
tekeningen.
Wat helpt bij het vogel spotten vanuit uw kot, is de
aantrekkelijkheid van de omgeving. We willen graag
dat de vogels juist bij ons in de buurt neerstrijken.
Maak zo nodig uw hof of balkon extra vogelvriendelijk door een gevarieerde aanplanting met bomen,
struikjes en bloemen. Vergeet hier het principe van
“the circle of life” niet: Bloemen geven nectar af en
trekken bijgevolg insecten aan. Die kriebelbeestjes
zijn dan weer een lekkernij voor vele vogeltjes. Alles hangt aan elkaar vast als je er even over nadenkt.

Natuurlijk wil je ook weten wáár je naar kijkt en hier
zijn verschillende hulpmiddelen voor. Om te beginnen zijn er diverse (gratis) apps voor de smartphone
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Een gemillimeterd gazon is niet aantrekkelijk voor vogels of insecten. Een ruiger stukje hier en een struikje daar zorgen voor meer biodiversiteit en komt het
aantal vogeltjes in uw tuin ten goede. Hierbij mogen
ook een vogelvoederplaats, een drinkgelegenheid en
één of meerdere nestkastjes natuurlijk niet ontbreken.
Niet alleen kan je dan zelf van een fijner uitzicht genieten, maar de vogels - en natuurlijk ook andere dieren - zullen er graag willen vertoeven. Dit geeft dan
weer de kans om meer te zien. Net als in het open
veld is de regel “hoe minder de vogels jou zien, hoe
meer vogels je zult zien” van toepassing. Waarom
niet een tentje in de tuin opzetten om van daaruit de
vogels te beloeren? Om het met kinderen extra spannend te maken kunnen ze misschien zelf hun schuilhut maken om van daaruit zoveel mogelijk verschillende vogelsoorten af te kunnen strepen. Hiervoor
zijn op het internet gratis afdrukbare zoekkaarten te
vinden (bijvoorbeeld op www.jasperderuiter.com).
Op die manier wordt het een heuse expeditie, eentje
die ze niet snel zullen vergeten!

ven het weidse landschap. Hopelijk blijven we allemaal gebiologeerd door onze streekeigen natuur en
kunnen we weer snel genieten van onze buitenactiviteiten. Wij kunnen dan onze kennis en plezier weer
vergroten door bijvoorbeeld lezingen en cursussen
bij te wonen. Natuurwerkgroep De Kerkuil organiseert deze altijd met veel plezier, zoals de cursus
roofvogelherkenning of de cursus uilen. Maar ook
van het op stap gaan met een (meer) ervaren vogelaar of natuurgids kan je veel leren. Voor sommigen
zal deze periode misschien de kennismaking met een
ander aspect van een vertrouwde hobby betekenen.
Maar voor anderen zal het misschien de interesse opwekken voor het beoefenen van birdwatching
als een totaal nieuwe hobby, die tegelijkertijd zowel
spannend als ontspannend is. In ieder geval heel veel
plezier toegewenst!
Joop van der Laan

*: 8x42 betekent dat je verrekijker 8x vergroot en een
objectief met diameter 42mm heeft. Hoe hoger de
vergroting, hoe dichterbij je de vogels te zien krijgt,
maar ook hoe meer trillingsgevoelig je kijker wordt.
Natuurlijk hopen we dat we ook niet al te lang in ons Hoe groter de diameter van je objectief, hoe meer
kot moeten blijven, want er gaat natuurlijk niets bo- licht er binnenvalt en hoe helderder je beeld dus is.
<- nestkastje koolmees
mussenhotel ->

takkenwal

Ruig hoekje

insectenhotel

bloempjes
drinkgelegenheid

langer gras

Artikels
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Moord in Veurne!
Bij klaarlichte dag werd in Veurne, dan nog rechtover het
politiebureau een moord gepleegd! Gelukkig waren er
twee getuigen (Marleen & Etienne) die het gebeuren wisten vast te leggen voor de eeuwigheid. Nadat de duif wat
gepikt had in onze tuin, was hij tegen het venster gevlogen en helemaal versuft in de tuin van de buren beland.
En toen kwam de sperwer… Ik heb er geen woorden voor,
maar ja, dit is de natuur. Het was spannend tot het einde.
Foto: Marleen Bliek & Etienne Ocquet
Tekst: Willy Dela Ruelle

De blauwborst doet zijn best
In tegenstelling tot veel andere moerasvogels gaat het
best goed met de blauwborst. Blauwborsten kunnen
prachtig zingen en zijn ook nog eens mooi om te zien. Dat
blauwe borstje bij de mannetjes doet zijn naam eer aan,
vrouwtjes hebben geen gekleurd borstje. Er zijn twee ondersoorten: de witsterblauwborst heeft een wit vlekje in
zijn blauwe borst, terwijl de roodsterblauwborst daar een
rood vlekje heeft. Blauwborsten leven vooral in waterrijke
gebieden met veel begroeiing. Ze eten insecten, larven en
ook wel zaden. Ze broeden op de grond.
Foto: Erik Wackenier
Tekst: Willy Dela Ruelle

De Ransuil, wat een naam!
De namen Kerk-, Bos- en Velduil spreken voor zich. De ransuil is wat ingewikkelder. Een ‘rans’ of ‘rantse’ was vroeger
een muts met kap die in plooien afhing. Deze uil werd dus
genoemd naar zijn uiterlijk dat aan een muts doet denken.
Deze foto werd dit jaar genomen in Koksijde, bij valavond
in het begin van mei, al lijkt het op dat uur nog bijna klaarlichte dag. Opvallend aan het uiterlijk van de Ransuil zijn
de lange oorpluimen, die overigens geen echte oren zijn
en tijdens de vlucht niet waar te nemen zijn. Ransuilen
worden vooral bij schemer waargenomen. Het geluid van
de Ransuil is al bijna even onopvallend. Het geluid van net
uitgevlogen jongen echter, kan late wandelaars of fietsers
de stuipen op het lijf jagen. Het bestaat uit rauwe kreten
en ijselijk geschreeuw.
Willy Dela Ruelle
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Vier op een rij!
De ree is een schuw dier. Hij is vooral actief in de avondschemering en in de vroege ochtenduren. Dan komt hij uit
zijn beschutte plek om te foerageren. Zoek dan de overgangen tussen bos en weiland af met een verrekijker. Zo
heb je de meeste kans om een ree te zien. Overdag verschuilt hij zich om te rusten en te herkauwen. Toch kan je
in een rustige omgeving ook overdag reeën zien. Dit viertal werd rond de middag gespot in Stavele. In de winter
leven ze samen in kleine groepjes en zijn reeën minder
territoriaal omdat ze dan soms hun territorium moeten
verlaten om te zoeken naar voedsel. In de lente en de
zomer hebben zowel de bokken als de geiten een eigen
territorium.

Foto: Roos Van de Kerckhove
Tekst: Willy Dela Ruelle

Fietspomp of bijmees?
De Koolmees heeft zijn Nederlandse naam te danken aan
de zwarte kleur op zijn kop en in zijn borststreep. Deze zijn
namelijk zo zwart als steenkool. In andere talen is de naam
ongeveer hetzelfde: Kohlmeise in het Duits en Mésange
charbonnière in het Frans. Zijn bijnamen zijn ‘fietspomp’,
vanwege het geluid van zijn zang, en ‘bijmees’, een koolmees lust nog wel eens een lekker bijtje. Dit kunnen dode
bijen zijn die bij de bijenkorf liggen, maar voor een levende bij draait de vogel zijn hand (poot?) ook niet om. Gewoon even tegen de korf aan tikken met de snavel … een
bij komt naar buiten en … hap!
Foto: Willy Meerschaert
Tekst: Willy Dela Ruelle

De Wulp
De Wulp is een van de grootste steltlopers van West-Europa, die wel twintig jaar oud kan worden, én met de langste
snavel. Jammer genoeg gaat het niet goed met de soort
en staat ze voor het eerst op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Om deze vriendelijke kromsnavel beter te
leren kennen en dus beter te kunnen beschermen, is 2019
uitgeroepen tot Jaar van de Wulp. De Wulp heeft een heel
poëtisch wetenschappelijke naam, namelijk Numenius arquata. Dat betekent ‘(vogel met) boogvormige snavel. Zijn
voedsel bestaat uit regenwormen, kreeftachtigen, schelpdieren en andere ongewervelde bodembewoners. Hebben ze een krab gevangen, dan schudden ze net zo lang
met de poten, totdat deze afbreken, waarna de romp in
zijn geheel wordt doorgeslikt. Door de gevoelige punt van
de lange snavel kan de wulp dieper in de bodem foerageren dan de andere steltlopers.

Gespot in en rond uw kot

Foto: Karine Vanbeveren
Tekst: Willy Dela Ruelle
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Een inwoner van Veurne
Sedert begin april zijn de Bruine Kiekendieven terug in
de suikerputten van het Veurnse natuurpark. Hier zien
we het mannetje dat nestmateriaal aanbrengt. Zowel het
mannetje als het vrouwtje bouwen het nest. Zij deponeert blauwachtig witte eieren waaruit na 33 dagen jongen tevoorschijn komen. Eenmaal de jongen er zijn mag
het mannetje niet meer op het nest komen. Hij komt wel
de prooien aan het vrouwtje geven, en dat is spectaculair!
De voedseloverdracht gebeurt meestal in de lucht, tijdens
de vlucht. Het mannetje roept het vrouwtje van het nest
om de prooi over te nemen. Het wijfje draait zich even
op haar rug terwijl het mannetje boven haar vliegt en de
prooi laat vallen in de poten van het wijfje. Dat zou iedereen eens moeten kunnen bewonderen!
foto: Johan Boonefaes
tekst: Willy Dela Ruelle

De Waterral laat zich zien!
De Waterral is een koddige en schuwe vogel die je niet
vaak te zien zal krijgen. Hij verschuilt zich in het riet of
in dichte begroeiing en komt daar niet of nauwelijks uit
te voorschijn. Te horen is hij wel, met piepende en soms
gillende geluiden die wat aan het gekrijs van een biggetje
doen denken. Vooral ’s nachts kan de Waterral van zich
doen horen. Zijn contactroep is minder heftig en doet aan
een kip of een Meerkoet denken. Je hebt veel geluk als
een Waterral zich even buiten zijn schuilplaats waagt en
dat je hem ziet, en dat overkwam Freddy.
Foto: Freddy Candaele
Tekst: Willy Dela Ruelle

Een Eider in haar eenDje
Dinsdag 31 maart 2020. Ik slenter op een strandhoofd in
Nieuwpoort-Bad, blik naar beneden gericht (zulke rare
zeepokken!). Ik kijk op en op enkele meters van me zie
ik een eend. Even denk ik dat ik flip. Die eend verschiet
meer van mij dan ik van haar en vliegt op. Ik probeer haar
te volgen. Ze maakt een grote bocht en landt in een woelige zee. Even Luc David optrommelen... Ondertussen is
de eend op het strand beland. Gewapend met zijn camera
duikt Luc even later op en wordt de eider vastgelegd op
de gevoelige plaat.
Tekst: Sharon Kesteloot
Foto: Luc David
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Ooievaar met juweeltjes
Onlangs spotte ik een ooievaar in Houthulst die achter
een tractor van aan landbouwer liep. Een gedekte tafel
moet hij of zij gedacht hebben, want hij heeft zijn buik
goed vol kunnen eten met kleine zoogdieren.
Deze ooievaar draagt een groene kleurring en zou uit
Frankrijk afkomstig zijn. Hij vertoeft in een groep met 4
andere ooievaars en ze zijn regelmatig in Houthulst tot
aan de Blankaart te zien.
Emily Taverne

Verrassende ontmoeting
Soms word je tijdens het zoeken naar nestlocaties van
bruine kiekendieven onverwacht op iets compleet anders
getrakteerd. In een pas gemaaid hooiland, waar het gras
net in rijen was gelegd kwam deze kleine rover mijn richting uit gehuppeld. Af en toe hield de hermelijn, want dat
was het, even halt en keek speurend om zich heen. Daarna stak hij met gestrekte sprongen de vlakte over naar de
beschutting van de volgende grashoop. Prachtig om te
zien!
Filip Declerck

Grutto-distancing
Waar in corona-tijden iedereen in zijn kot moest blijven,
konden deze grutto’s rustig pootje baden in een geul in
een natte weide. Ook al hebben ze een zeer lange bek, de
social distancing werd hier zeker niet gerespecteerd. Maar
ja, voor grutto’s ging het leven gewoon door en moest er
toch wat geflirt worden om tot voortplanting te komen.
Hopelijk lopen er tegen de tijd dat dit artikeltje verschijnt,
kleine gruttootjes rond in de natte weide en mogen wij terug pootje baden. Maar dan liefst in volle zee en...slechts
op grutto-distance.
Foto: Marc Vandamme
Tekst: Marianne Vanlanduyt

Gespot in en rond uw kot
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Een tijger en een beer in de tuin!
Toen Tine de oproep zag om op zoek te gaan naar al dan
niet vliegende stukjes natuur, kwam ze met een fantastisch idee op de proppen. Gespot in mijn tuin: een tijger
en een beer (zalig toch)!
Een mendicabeer en een witte tijger zijn beide prachtige
nachtvlinders. Nachtvlinders vangen en determineren is
een boeiende activiteit voor jong en oud. Je zal verbaasd
staan van de prachtige kleuren en vormen die deze nachtvlinders kunnen hebben.
Foto’s: Tine Lamaire

De grote wolbij
De grote wolbij heeft eenzelfde vlucht als sommige zweefvliegen, het is een goede vlieger die snel en behendig is,
maar aan de typische bij-achtige vleugels, en vooral de
ogen is te zien dat het niet om een vlieg gaat. De ogen zijn
smal, en hebben een metaalachtige glans.
Foto: Hannelore Theite

Blauwe metselbij
In een klein tuintje midden in een stad, kan je de mooiste
insecten tegenkomen op voorwaarde dat je je tuin een
beetje bijvriendelijk inricht. Daar kan Patje van meespreken. Tijdens de lock-down was hij vooral terug te vinden
plat op zijn buik in zijn tuin. Hadden we daar ook maar
een foto van.
Foto: Patrick Debeuf

Torenvalk op nest?
Toch even twee keer kijken, maar dit is geen nest van een
torenvalk hoor. Jan kon dit wijfje vastleggen op de gevoelige plaat terwijl ze even aan het rusten was na een intense
jachtpartij op muizen.
Foto: Jan Vanbaelenberghe
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Speel eens in uw kot!
Bij Wingspan draait alles om vogels. Dit gezelschapsspel kan je
spelen met 2 tot max. 5 spelers, er zijn in totaal 5 speelkaarten.
Je kan Wingspan echter ook alleen spelen. Dan gebruik je de
Atoma met bijleverde handleiding en enkele aangepaste kaarten. Waar gaat dit spel over?
Elke speler heeft een eigen speelkaart met 3 verschillende
leefgebieden: moeras (blauw), weide (geel) en bos (groen). De
bedoeling is dat je die speelkaart vult met diverse vogelkaarten. Op elke vogelkaart staat vermeld waar ze leven, wat ze
eten, hoeveel eieren ze gemiddeld leggen én hun spanwijdte
(=wingspan). Die informatie heb je nodig tijdens het spel. Je
vindt trouwens op de speelkaart een leuk weetje over die specifieke vogel, waardoor je ook iets extra te weten komt. Het
spel bestaat uit 4 opeenvolgende rondes. Bij de start van elke
ronde worden de dobbelstenen, waarop de 5 voedseltypes afgebeeld staan, doorheen het schattige vogelhuisje gegooid.
Tijdens jouw speelbeurt kan je 4 acties ondernemen. Of je legt
een vogelkaart uit je handen of je verzamelt voedselfiches. Je
kan ook eieren leggen of nieuwe vogelkaarten nemen. Elke actie levert aan het einde van elke ronde bepaalde punten
op. De scores van de verschillende spelers kunnen genoteerd worden op een blaadje met een handige puntentabel.
Met de bonuskaart kan je extra punten verdienen als de vogels op je speelkaart aan die bepaalde voorwaarden voldoen. Daarnaast heb je 4 doefiches, waar je toch even je aandacht moet op richten bij het kiezen van je vogelkaarten.
Je kan er namelijk nog eens extra punten na elke ronde mee verdienen. De speler die op het einde van de 4de ronde
de meeste punten heeft, wint het spel. Om te winnen ben je deels afhankelijk van welke vogel- en/of bonuskaarten je
uit de blinde stapel trekt. Het is echter veel belangrijker wát je precies doet met de kaarten die je in je handen houdt,
weglegt of kiest uit de display. Het vergt wel enige spelervaring om tot een dergelijke uitgekiende strategie te komen.
Elke keer je Wingspan speelt, zijn er steeds andere kaarten in gebruik. Hierdoor is geen enkele spelsessie dezelfde en
verveelt het nooit. Mocht dit wel het geval zijn, dan is er goed nieuws!
In 2019 kwam er een eerste uitbreiding voor dit spel met Europese vogelsoorten, nl. Wingspan Europa. Deze nieuwe vogels voeg
je gewoon toe aan de stapel vogelkaarten uit het basisspel. Naast
vogelkaarten zitten er ook een nieuwe set kleine eitjes (paarse!),
extra voedselfiches en een doosje om alles netjes te bewaren.
Het was de bedoeling dat er in 2020 een 2de uitbreiding zou
uitgegeven worden: Wingspan Oceanië. De releasedatum blijft
voorlopig onbekend. Volgens insiders zorgden de bosbranden in
Australië (heel wat vogelsoorten zouden de branden niet overleefd hebben) en de wereldwijde Coronacrisis voor vertraging.
Eerlijk gezegd, ondanks het zeer gedetailleerd spelregelboekje
ziet het spel er bij de 1ste kennismaking een beetje ingewikkeld uit. Online kan je echter ook instructiefilmpjes bekijken, waarin het spel stap per stap wordt uitgelegd. Na een aantal keer spelen heb je de spelregels echt niet meer nodig.
Wingspan is met andere woorden makkelijker dan het op het 1ste gezicht lijkt. Dus, spelen maar!!

PS Als tip voor de allerkleinsten is er ook dit superleuke geheugenspelletje: Vogel
Memory. De bedoeling is dat je het mannetje en het vrouwtje van eenzelfde vogelsoort bijeen zoekt. Wie de meeste duo’s kan vormen, is de winnaar!

In de kijker

19

Steenuilen 2019
Na al het goede nieuws uit de hoek van de andere projectsoorten, bevat dit rapport niet enkel opbeurende cijfers.
2019, een recordjaar voor o.a. de bruine kiekendief en
kerkuil, leek niet meteen het jaar van de steenuil. NWG
De Kerkuil had nochtans verschillende steenuilkasten
hersteld en vervangen, en bij het begin van het broedseizoen waren er in het werkingsgebied 131 nestkasten
beschikbaar voor onze kleinste uiltjes. Aan locaties leek
geen alvast geen gebrek. In 2018 was ruim een derde van
de beschikbare locaties bezet en konden we 74 pulli uitwuiven. Het minder goede nestgemiddelde van 2 pulli per
kast was dan weer een indicator voor de blijvende uitdaging die het in stand houden van een soort wel is. Dat cijfer is namelijk onvoldoende om een populatie op peil te
houden. Zou dit zijn gevolgen hebben voor de cijfers van
2019?
Aantal broedgevallen neemt sterk af
In 2019 stelden de medewerkers van NWG De kerkuil
maar op 28 locaties een broedgeval vast. Dit is een drastische terugval van meer dan 30% na de 40 van 2018, en dit
cijfer brengt ons terug naar het peil van 2015. Onrustwekkender nog is het feit dat deze daling een ware trendbreuk
betekent. Voor het eerst sinds 2005 stellen we een daling
vast in het aantal broedgevallen. De bezettingsgraad van
de nestkasten neemt bij deze vanzelfsprekend mee af, en
komt in 2019 op 25%. In 2018 was dit nog 36%. Ook hiermee komen we terug in de buurt van het cijfer uit 2015.
Het lijkt alsof het steenuilenproject even vier jaar terug
in de tijd is gekatapulteerd. Naar de oorzaken voor deze
opvallende afname is het voorlopig nog raden, maar het
cijfer onderstreept nog eens hoe moeilijk de steenuil het
in ons werkingsgebied blijkt te hebben.

Aantal nestkasten versus broedgevallen
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Minder, maar wel grotere nesten
Gelukkig is er ook positiever nieuws te melden. Het gemiddelde aantal pulli per nest nam in 2019 met zo’n 20%
toe tot 2,36. Dit getal ligt boven de 2,2 die nodig zijn om
een populatie in stand te houden, en geeft toch wat hoop
voor 2020. In totaal werden 61 pulli geteld, iets minder
dan de 74 van 2018, maar wel in de lijn van het totaal
van 65 in 2017. Meer jongen vorig jaar (2019) betekent dit
voorjaar (2020) hopelijk meer broedgevallen en opnieuw
een toename in het totale aantal pulli in het werkingsgebied.
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In de gecontroleerde nestkasten werden in 2019 ook minder mislukte broedgevallen aangetroffen. Slechts in 11%
van de controles merkten medewerkers van NWG De Kerkuil een mislukt broedsel vast. In 2018 bedroeg dit cijfer
nog het dubbele: 20%, wat ook precies het gemiddelde
percentage is over de laatste 16 jaar.
Mislukte broedgevallen
60%

50%

50%

44%

43%
40%

33%
30%

29%

25%

26%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

15%

14%

14%

10%

0%

20%

19%

20%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

11%

2019

Verder inzetten op broedlocaties
Zoals in het vorige rapport (tijdschrift nr.84, juli-augustus
2019) en in de inleiding hierboven al te lezen was, blijven de medewerkers van NWG De Kerkuil onvermoeibaar
energie stoppen in de plaatsing van nieuwe nestkasten.
Het aantal natuurlijke broedlocaties, bv. oude knotwilgen
of hoogstamfruitbomen, wordt elk jaar schaarser en aangepaste steenuilkasten op geschikte locaties worden dan
ook bijna onontbeerlijk. Medewerkers in het veld blijven
altijd uitkijken naar mooie, begraasde weilanden of kleinschalige en gevarieerde landbouwpercelen met aantrekkelijke, kleine landschapselementen waar een nestkast
weleens een steenuil zou kunnen verleiden. Waar mogelijk wordt contact gezocht met de bewoners of de eigenaars en lichten de medewerkers het steenuilenproject
toe.
In Lo-Reninge en Koekelare kwamen zo intussen 5 nieuwe
kasten bij, en bereiden we ons voor om in Houthulst verschillende nieuwe nestkasten te plaatsen. In totaal zouden in 2019-2020 30 steenuilkasten vernieuwd worden of
op een nieuwe locatie moeten worden geplaatst.

Monitoring territoria
NWG De Kerkuil maakt ook werk van een territoriumkartering van de steenuil van het volledige werkingsgebied,
een doelstelling die ook in de meerjarennota vooropgesteld werd. Daarvoor trekken medewerkers vanaf eind
februari – begin maart op windstille en niet té koude
avonden op pad om verschillende plaatsen de typerende
roepjes van de steenuil te gaan waarnemen. Dat is namelijk de periode waarin territoria worden afgebakend en
koppeltjes worden gevormd.
In 2019 werden Pervijze, Lampernisse, Oostkerke,
Houthulst en Koekelare (hoofdgemeente) gemonitord. Zoals te verwachten bleken in de polders veel minder steenuilterritoria te vinden. Het gebrek aan geschikte broedlocaties en de uitgestrekte monocultuurpercelen maken
het voor de steenuil moeilijker om voedsel te vinden en
jongen groot te brengen. In Pervijze werden 4 territoria
geteld, in Lampernisse 1 en in Oostkerke 2. In het zuidoosten van het werkingsgebied zijn gelukkig meer steenuilen
te vinden: in Koekelare telden medewerkers 13 territoria,
en in Houthulst waren dat er 12. Dat er op deze locaties
toch zo weinig, of zelfs geen, succesvolle broedgevallen in
kunstnesten vastgesteld worden, doet vermoeden dat er
hier (gelukkig) toch nog voldoende natuurlijk nestplekken
te vinden zijn.
Hoop voor de toekomst
Lag het lage nestgemiddelde van 2018 aan de basis van
het verminderde aantal broedgevallen? Zijn er meer
broedgevallen geweest op natuurlijke nestlocaties? Waren de broedsels in 2019 zo uitzonderlijk vroeg dat een
aantal pulli al de deur uit waren bij de controles? In ieder
geval zijn de cijfers van de vastgestelde broedgevallen wel
heel hoopgevend, en kijken we al uit naar de controle van
2020.

We herhalen ook graag nog eens de oproep van vorig jaar:
landbouwers of bewoners van het buitengebied in de regio’s Veurne en Nieuwpoort die de steenuilen mee willen helpen ondersteunen, worden vriendelijk uitgenodigd
contact op te nemen met projectcoördinator van NWG
De Kerkuil, een lokale medewerker of het Regionaal Landschap Westhoek. Onder het motto ‘Ieder erf zijn steenuil!’
komen we graag langs om na te gaan of en welke maatregelen we kunnen nemen om deze kleine muizenpakkers
te helpen. Nu al een oprechte dankjewel!
Filip Declerck
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De kievit (Vanellus vanellus)
Foto: Dela Ruelle Willy.
De Kievit. (Vanellus vanellus)
Franse benaming: Vanneau huppé
Engelse benaming: Northern Lapwing
Duitse benaming: Kiebtz
Lengte: 28 tot 31 cm, Spanwijdte: 67 tot 72 cm, Lichaamsgewicht: 150 tot 300 gram.
Algemeen:
Bij het doorlopen van de namenlijst van alle inheemse
vogels, gebeurt het meer dan eens dat we ons de vraag
stellen: “Hoe is die vogel in hemelsnaam aan zo’n zonderlinge naam gekomen?” Voor sommige is er dan inderdaad
een verklaring, voor andere is de oorsprong helemaal niet
meer te achterhalen. Voor de Kievit, net als voor de Koekoek, de Tjiftjaf, de Kluut, De Tureluur enz., is de verklaring wel eenvoudig. Het dier werd genoemd naar het geluid dat hij of zij maakt (klanknabootsing of onomatopee).
De Kievit is een typische vogel van het boerenland. Wie
er rond deze tijd op uittrekt door onze Vlaamse polders,
langs een vers omgeploegde akker en zelfs in de duinen,
krijgt af en toe het hoge Kievit-geschreeuw te horen. Hoe
behoedzaam Kieviten ook zijn, vaak krijgen we bij het geroep ook meteen de vogels te zien.
De Kievit is een prachtvogel en ook al kenden we hem van
het gekleurde plaatje in ons vogelboek of van de opgezette vogel in het kasteel van de Blankaart, als we hem te
velde tegenkomen, is hij op zijn mooist!
Hoe kan je de Kievit herkennen?
Van op afstand lijkt het een zwart-wit-zwart vogel, zo
groot als een duif. Kan je hem echter van dichterbij bekijken, dan krijgen we een vogel te zien met een exotische
kleurenpracht, de rug is in werkelijkheid staalblauw en
glinstert met een groenig-paarse metaalglans. Daartegen
schittert fel de sneeuwwitte buikzijde die aan de onderzijde van de staart in kaneelbruin overgaat, en valt zijn bre-
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de zwarte borstband op die opnieuw contrasteert met de
witte buikzijde en de witte staart met zwarte eindband.
Een bijzonder kenmerk van de Kievit, en ook het meest
opvallende, blijft evenwel zijn kuif, die zich van boven op
het kwieke kopje tot bijna op de rug uitstrekt. Hij bestaat
uit bronsgroene, langgerekte veertjes, die als horentjes
recht op het kopje staan. Soms wapperen de kuifveertjes
als vlaggetjes in de wind en soms ook wipt de kuif sierlijk
op en neer, wanneer de Kievit op zijn tenen door het gras
rondspringt.

Op het eerste gezicht is het verschil tussen mannetjes en
wijfjes niet zo duidelijk, maar het wijfje is wat kleiner en
de veren zijn ook doffer, terwijl de typische kuif ook korter is. Bij een wijfje van gevierde leeftijd is de kuif echter
langer en kan hij zelfs groter zijn dan die van jonge mannetjes.
De opvallendste kenmerken in de vlucht zijn de witte onderdelen en de van andere steltlopers afwijkende brede,
afgeronde vleugels. De vlucht is dikwijls bijzonder grillig,
met een trage vleugelslag tijdens de trek, maar een snelle en verbazingwekkende acrobatische baltsvlucht in het
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voorjaar. Mannetjes hebben een spectaculaire zangvlucht
waarbij ze zich (om de vier à vijf vleugelslagen) van de
ene zijde op de andere gooien waardoor de opvallende
onderzijde naar alle kanten zichtbaar wordt en de handpennen tegelijkertijd een opvallend, ritmisch, zoemend
geluid voortbrengen. Zo krijgen we afwisselend de witte
onderzijde en dan de zwarte bovenzijde te zien, wat een
flikkerend effect geeft.
Het geluid van zijn kenmerkende roep is een luid snijdend
en scherp kiè-wi waar hij zijn naam aan te danken heeft.
Of een langer kie-r-wie met varianten gedurende de acrobatische baltsvlucht.

De leefwijze van de Kievit
Bij zijn eerste liefdesbetuigingen wil het mannetje zich
doen opmerken en voert hij tuimelingen uit in de lucht.
Geen vogel vliegt zo grillig als de Kievit, het lijkt wel of er
iets met de vleugels niet in orde is. In veel vogelboeken
spreekt men bij de Kievit van een “zwoegende vlucht”,
omdat het toch wel lijkt of hij moeizaam vliegt.
Zijn Engelse naam ‘lapwing’, wat zoveel als ‘floddervleugel’ betekent, verwijst naar het moeilijke, haast ongecontroleerde gefladder van de Kievit, maar dat is het zeker
niet. Al zit het wijfje er maar stil bij, toch schijnt ze wel
bekoord door al het gedartel van haar toekomstige echtgenoot. Terwijl ze zich geleidelijk van de troep afzondert,
komt het mannetje meer en meer in een vreugderoes en
gaan zijn buitelingen hoger en hoger de lucht in. Naast zijn
typische geluid, laat hij nog andere vreugderoepen horen
en weldra daalt hij weer tot op de grond om dansend om
zijn wijfje heen te lopen. Het wordt een hele ceremonie,
waarbij vooruit en achteruit wordt getrippeld, terwijl het
gekuifde kopje op- en neergaat en vaak kleine uitnodigende buigingen worden uitgevoerd. Het wijfje moet wel een
hart van steen hebben om voor al dat lokken en verleiden
niet te bezwijken.

op korte afstand van elkaar. Het woordje ‘nest’ is in voor
Kieviten niet echt van toepassing, want vaak blijft het bij
een naakt kuiltje. Soms wordt het bekleed met grassprietjes of kleine stokjes, een bekleding die eerder dunnetjes
uitvalt. Hoe dan ook, dit zeer primitieve nest vormt door
zijn eenvoud reeds een bescherming op zichzelf. Men
verwacht nu eenmaal geen vogelnest in een putje op de
grond. Betreedt men een weide, dan loopt men vaak de
Kievitnesten ongemerkt voorbij.
Wat is het verhaal van het ei?
Lang blijven de ondiepe nestkuiltjes niet leeg en gauw
verschijnen de eerste eieren. Ze zijn door hun schutkleur
tegen mogelijke eierrovers beschermd. De eieren zijn dofgroen gekleurd en dragen bruine of donkere vlekjes en
stipjes en vallen hierdoor nauwelijks op. Meestal ligt een
eierviertal heel keurig met de spitse punten bij elkaar, net
als de eitjes in de paasetalage van de banketbakker. In Nederland was het een folkloristische gebruik om het eerstgevonden Kievitsei naar de Koningin te brengen, waardoor men dan ook de Kievit, de Koninginnenvogel noemt.
Aan deze traditie kwam in 1969 een einde. Het is in de
Europese Unie verboden Kievitseieren te rapen. Friesland
had echter een uitzonderingspositie op cultuurhistorische
gronden.
Sinds 2006 was het rapen toegestaan om tussen 1 maart
en 9 april, met een maximum van 15 eieren per persoon.
Zo werden er in 2014 nog 5939 eieren geraapt.
In 2015 werd de Kievit door de International Union for
the Conservation of Nature (IUCN) op de Europese Rode
Lijst geplaatst in de categorie ‘kwetsbaar’. In 2015 werd
het rapen weer verboden door de Raad van State, in een
uitspraak van 14 januari 2015. Zo is de handel in Kievitseieren volledig verboden.
Wat is de broedduur?
Het broeden op de eieren duurt ongeveer 26 tot 29 dagen en gebeurt doorgaans hoofdzakelijk door het wijfje.
Zij lijkt bijzonder geduldig en van op afstand lijkt ze een
rustende vogel, want van het nestkuiltje met de eieren
is niets te bespeuren. Meestal houdt ze de vleugels even
uitgeslagen, zodat alles goed bedekt is. Drie weken is een
lange tijd, maar het mannetje blijft in de buurt. Hij hangt
bij het broedende wijfje rond, staat wakend bij het nest of
schreeuwt en dreigt naar ieder mogelijke indringer. Eigenlijk kunnen we nauwelijks geloven, dat het Kievitmanne-

Hoe ziet het nest eruit?
Eens het broedgebied afgebakend is, blijft het kuiltjes
maken niet lang meer uit. Er worden door het mannetje
soms meer dan tien nestkuiltjes in de bodem gedraaid,
alvorens het vrouwtje er één van die aangeboden kuiltjes
definitief als nest uitkiest. Doorgaans is het woongebied
van een Kievitenpaar zowat een duizend vierkante meter groot. Meestal is het veel kleiner en waar er zich een
dichte populatie Kieviten bevindt, zitten de nestkuiltjes
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tje zo’n aanvallerig diertje is. Alles wat beweegt of maar
enigszins gevaarlijk lijkt, wordt meteen achterna gezeten.
Elke Bruine kiekendief die overvliegt, zal het geweten hebben!
De Kievit kan zoveel lawaai maken, dat zelfs de Blauwe
reiger voor hem op de loop gaat.
Inmiddels is de reiger als rover van piepjonge Kievitkuikens zeker niet te onderschatten, al volgt nog een ganse
reeks belagers, zowel van de eieren als van de jongen. Wezels en bunzings, hermelijntjes en ratten, komen op een
weide met broedende Kieviten beslist aan hun trekken.
De eieren zijn gegeerd door vossen, de kuikens door roofvogels en kraaiachtigen.
Na 35 à 40 dagen sluipen de kleine jongen uit en lopen ze
rond in hun donskleed. Wanneer het eerste pluimenkleed
komt, voelen de jongen zich onafhankelijk en trekken ze er
alleen op uit. Zo stilaan komt dan het echte Kievitenkleed
en gaan ze op hun ouders lijken, al verraden vooral de korte kuifjes en de vaalwitte vlekken aan de kop de leeftijd.

Wanneer onraad dreigt drukken de kleintjes zich tegen de
grond, gaan roerloos stilzitten, zodat je de grootste moeite hebt ze nog te ontdekken. Meestal gaat het gevaar op
deze wijze dan ook aan de jonge vogeltjes voorbij. Kom je
nog dichter bij de doodstille vogeltjes, dan komt er plots
beweging in het hele geval en gaan de jonge diertjes, er
piepend en roepend als de wind vandoor. Meestal lopen
of vliegen de bezorgde ouder er angstig rond. Het is trouwens een onbegonnen en vermoeiende taak voor de oudervogels om de vier beweeglijke jongen steeds bij elkaar
te houden. Vooral roepen en schreeuwen helpt hierbij,
zodat de jonge vogeltjes steeds een leidraad hebben om
bij elkaar en bij de oude vogels te hokken. Toch worden
nog veel van de Kievitkuikentjes door vijanden gesnapt en
komen er heel wat om van kou en honger.
Weldra gaan ze zich aansluiten bij de rondzwervende
vrijgezellentroepen en in augustus krijgen ze er nog het
gezelschap bij van de Kieviten, die reeds uit de meer noordelijke gebieden terugkeren.
Wat eet de Kievit?
Alles wat maar enigszins kruipt of rondwroet in de aarde, gaat bij de Kievit door de slokdarm, of het nou poten
heeft of niet. Naast allerlei larven, kevers, spinnetjes en
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slakken zijn dan vooral de aardwormen hun lievelingsvoedsel. De enorme droge voorjaren van de laatste 2 jaar
vormen dan ook een gevaar voor de Kievit om voldoende
eten te kunnen vinden. Allerlei methodes proberen ze om
de aardwormen uit hun schuilplaats te krijgen. Ze lokken
de prooi door met één poot snel op grond te trommelen
(oogjager), en net als bij Merel en Lijster wordt het gehoor
gebruikt om de prooi te vinden in de aarde. Hij foerageert
ook tijdens nachten met veel maanlicht. Daarnaast eten
ze ook onrijpe zaden.
Wat voor een nuttige vogels de Kievieten zijn, hebben jullie ondertussen al gemerkt. Alleen zijn de giftige insectenverdelgende middelen, die door sommigen tegenwoordig
nog altijd zo kwistig rondgestrooid worden, wel eens de
spelbreker. Toch zijn de Kieviten, samen met talrijke andere vogelsoorten, belangrijkere verdelgers van bodemongedierte dan de gevaarlijke scheikundige gifstoffen.
Hoe verloopt de trek van de Kievit?
In zachte winters overwinteren grote aantallen in ons
land. De IJzervallei heeft een grote aantrekkingskracht
op Kieviten in de winter. Kieviten zijn in België en Nederland deels standvogels, deels trekvogels. Tot de eerste,
behoorlijke vorst komt, blijven de Kieviten op onze weiden en akkers rondhangen, dan krijgen ze het moeilijk en
wijken ze uit naar streken waar het klimaat ietsje zachter
is. Zij proberen de voortschrijdende vorstgrens voor te
blijven. Dit fenomeen staat beter bekend als de vorsttrek.
Kieviten uit noordelijker gelegen broedgebieden overwinteren hier wel!
Wat zijn de oorzaken van de achteruitgang van de Kievit?
De soort heeft vooral te lijden van intensivering van landbouw (vaak en vroeg maaien, lage waterpeilen, toenemende eenvormigheid van graslanden). Nevenoorzaken
van de achteruitgang zijn stadsuitbreidingen en predatie.
Ze worden ook nog steeds bejaagd in Frankrijk. Experten
trekken dan ook aan de alarmbel. Uit een rapport bleek al
dat er nog nauwelijks jonge kieviten bijkomen in Vlaanderen. Slechts 1 op de 10 onderzochte nesten in Vlaams-Brabant was succesvol. Voor een vogelsoort als de Kievit, die
soms 20 jaar oud kan worden, is één jaar met een laag
broedsucces op zich geen ramp, zolang dergelijke jaren
maar afgewisseld worden met goede jaren. Maar daar
knelt het schoentje. De zwart-witte vogel met kenmerkende kuif is nu al onze meest bedreigde landbouwvogel,
zowel op de Europese als Vlaamse Rode Lijst. En het lijkt
erop dat hij nu echt op weg is naar de uitgang, zoals de
Grauwe gors. Laat ons hopen dat we fout zijn met deze
stelling.
Tekst: Dela Ruelle Willy
Bronnen: Hamster, Natuurpunt, De Standaard, vogelbescherming.ne, De vogelgidsen Petersons & De slimste vogelgids van Jan Rodts en Verkeersbureaus.info/
nieuws/2020/03/03.
Foto’s: Dela Ruelle Willy en Bovens Wim
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In het hoofd van Begijn
Verwondering en verontwaardiging. Twee woorden die
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn als je tegenwoordig iets wilt zeggen over de natuur. Kevin Lambeets,
consulent bij Natuurpunt, leerde mij over deze balans die
voortdurend overhelt naar de ene, dan naar de andere
kant. Sta je te kijken naar het baltsritueel van een bruine
kiekendief, één van onze mooiste roofvogelsoorten in ons
land, dan is er op de achtergrond wel de klimaatdreiging
of het verlies aan habitat dat om de hoek loert. Het zijn
twee zijden van eenzelfde medaille geworden.
Toen ik 2 jaar geleden de podcast Fwiet! Fwiet! begon,
een audiouitzending over vogels in de Lage Landen, wilde
ik het eigenlijk alleen maar over verwondering hebben.
Een beetje leuteren over vogels kijken en wat soorten
bespreken met iemand die even gek was dan ik. Alle vogelsoorten zijn namelijk de moeite omdat ze hun eigen
verhaal hebben. Ik ben geen expert die veel soortenkennis op zak heeft. De gesprekken met ornithologen en wetenschappers uit binnen- en buitenland gaven me dus de
kans meer te leren, en de gasten kregen de gelegenheid
hun expertise en liefde voor vogels te tonen. De podcast
is, met andere woorden, gebaseerd op deelgenootschap.
Er ontstond via sociale media een netwerkje van zowel
beginnende als ervaren vogelkijkers en ik kreeg zelfs de
kans om de roofvogeltrek in Georgië te gaan bekijken, een
reis die me nog lang zal heugen. Tenslotte bracht het mij
naar mijn eigen kern: natuurbeleving is ook zingeving.
Maar gaandeweg leerde ik dat onze vogelpopulatie er
slecht voor staat zodat ik besloot ook daar aandacht aan
te geven. Ik zou anders een verkeerd beeld geven van de
stand van zaken. Ik kan het niet over de schoonheid van
een grauwe gors hebben zonder te vermelden dat deze
vogel wegkwijnt op onze akkers. Omdat de problematiek
rond akkervogels mij aanbelangt, besloot ik Werkgroep
Grauwe Gors bij te staan. Als iets bekender gezicht kon
ik het schrijnende verhaal van de akkervogels meesmokkelen in het Vlaamse Radio 1- programma Interne Keuken
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of De Bende van Annemie en mocht er een artikel over
schrijven in het populair-wetenschappelijke Eos- magazine. De passie kreeg opeens meer zin.
Toen ik een artikel las van George Monbiot, een Britse
zoöloog en schrijver die bekend is om zijn ecologisch en
politiek activisme, werd ik moreel gesteund door deze visie. Monbiot bekritiseerde David Attenborough zelfs.“Attenborough heeft de levende wereld waar hij van houdt,
verraden” schreef hij met scherpe pen. Monbiot vond dat
de alom geliefde natuurcineast in zijn werk de nadruk legde op de verwondering in de adembenemende documentaires maar dat de verontwaardiging vaak achterwege
bleef waardoor hij een verkeerde perceptie van de stand
van zaken gaf. De bedreiging van onze biodiversiteit kwam
nauwelijks ter sprake. Monbiot vervolgde: “Sinds 1985
legde ik bij de BBC de nadruk om de werkelijke toestand
te onthullen over onze leefomgeving, maar zonder resultaat.” In het artikel laat hij het niet na te vertellen over
hoe een TV-format over ons bedreigde leefmilieu van de
tafel werd geveegd omdat het volgens de producer nu
eenmaal niet de show was waar het grote publiek op zat
te wachten. David Attenborough heeft op mooie wijze de
handschoen die Monbiot hem toesmeet, opgeraapt. De
94-jarige bioloog toont zich de laatste tijd strijdbaarder
dan ooit als het om onze bedreigde planeet gaat. En dat
is nodig.
Nederland kent al jaren het mooie radio - en televisieprogramma Vroege Vogels en pakte uit met het vogelprogramma Baardmannetjes. De media in België hebben
daarentegen de laatste jaren berichtgevingen of programma’s rond eigen natuur stiefmoederlijk behandelt. Daar
komt hopelijk stap voor stap verandering in, maar ze hinken achterop. Wie kent het natuurprogramma Leven en
Laten Leven van de BRT nog? Op zijn hoogtepunt kende
het een miljoen kijkers. Er wordt na elke nieuwsuitzending ruimschoots aandacht besteed aan de sportuitslagen. Tijdens de coronacrisis werd het zelfs een hilarisch,
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zeg maar kafkaiaans, item. Het lijkt me daarom meer dan
gepast om bijvoorbeeld ook een natuur- of milieupraatje
te houden na het nieuws. De band met de natuur en de
zorg die we daarvoor moeten dragen zal door zulke initiatieven geschraagd worden. Het zal direct weerslag hebben
op onze levens. Er zal begrip komen voor fenomenen, zoals de huidige droogte, waar nu nog steeds discussie over
is omdat sommige klimaatontkenners ruime fora krijgen
in de pers. Niet dat het een eenzijdige visie moet worden.
De discussies dienen nu eenmaal gevoed te worden. Maar
graag op een deskundige en volwassen manier.
Ik ga er van uit dat de lezers van dit artikel allemaal ja knikken tijdens het lezen van mijn pleidooi. Er zijn dan ook, hal-

lelujah, duizenden vrijwilligers die zich inzetten voor onze
natuur die ondertussen een lappendeken van diversiteit
is geworden. Het vogelweekend van Natuurpunt kreeg dit
jaar ruime media-aandacht en CANVAS plant een nieuwe
reeks, Onze Natuur genaamd, om te laten zien dat we ook
trots mogen zijn op wat er zich in ons land afspeelt. Jammer genoeg is de aanleiding waarschijnlijk de teloorgang
van heel wat natuur. Maar er is nog werk aan de winkel.
Natuur zou, net als sport, een bewuste en dus blijvende
aanwezigheid moeten zijn in ons leven. Respect en dankbaarheid spelen daarbij een belangrijke rol. Dat klinkt belerend en dat is het ook.
Begijn Le Bleu

Fwiet! Fwiet! is een podcast over vogels in de Lage Landen,
gemaakt door birdnerd Begijn Le Bleu. Vogelspotters, natuurliefhebbers en leken die meer willen weten over alles wat vliegt
en pluimen heeft: haal uw hartje op. Beluister alle afleveringen
gratis op Soundcloud of iTunes.
U vindt hier ook de podcast met onze projectverantwoordelijke
Wim Bovens, grauwe kiekendievenkenner Ben Koks en schrijfster Elvira Werkman. Deze podcast kwam er naar aanleiding
van het broedgeval van grauwe kiekendief in 2018 in Diksmuide.
Op 3 juni lag het boek Fwiet! Fwiet! De passie van het vogelkijken, in de rekken. Begijn deelt graag één van zijn geschreven
kortverhalen met ons. Het kortverhaal van een bezoek aan ons
bruine kiekendiefproject dat anders liep dan gepland was. Het
boek is te bestellen via www.birdnerd.be of via de betere boekhandel.

BEGIJN
LE BLEU

FWIET!
FWIET!

De passie van het vogelkijken
STERCK & DE VREESE

Bruine Kiekendief 2
Ik stap uit een graanveld nabij Diksmuide en houd voor
het eerst in mijn leven twee bruine kiekendieven vast. Ik
had wel eens een slechtvalk vast en zelfs een kerkuil, maar
dit is een bijzonder momentje. Kiekendieven zijn acrobaten in de lucht. Ze verwonderen me iedere keer als ik ze
zie vliegen. Dit is dus een voorrecht.
In mijn handen houd ik twee van de vier jongen die binnen
dit en een paar dagen zullen uitvliegen en geringd moeten
worden. We proberen ze te redden want er klopt iets niet.
Jeroen, de ringer, merkte dat het vrouwtje een paar meter
van het nest zat. Dat is niet de gewoonte. Bij zo’n toenadering vliegt het volwassen dier normaal gezien weg. Jeroen keek bezorgd om naar Wim Bovens, projectcoördinator van Natuurwerkgroep De Kerkuil. Wim zweette als een
rund en zag er bedrukt uit na een aantal hectische weken.
Met zo’n zeventig koppels kiekendieven heeft hij de handen vol met het organiseren van controles en ringsessies
die kort op elkaar volgen. Hij moet toestemming vragen

26

aan de landbouwer, vrijwilligers aanspreken en erkende
ringers engageren. Het zijn maar een paar van de taken
die Wim voor elkaar moet krijgen, want de jongen groeien
snel en de kans om ze te ringen is beperkt.
Jeroen nam het vrouwtje voorzichtig van het nest, voelde
aan het borstbeen en zei Oei, oei, oei! Hij merkte meteen
dat het beestje te mager was en keek daarna naar de onderkant van de vogel waar sporen van ontlasting te zien
waren. Het dier had diarree en dat was nog minder goed
nieuws. Ze moet mee, zei Jeroen zonder te verpinken. De
jongen zijn ook te mager! Hoorde ik vanuit het graan. Ik
bleef op een afstand kijken en hield me zo discreet mogelijk op de achtergrond. Ze moeten ook mee antwoordde
Wim en keek naar mij.
Wim en ik lopen nu met de jongen naar de auto waar een
paar vrijwilligers ons staan op te wachten. Het benaderen van de nesten en het ringen moet volgens een strict
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protocol gebeuren, voorgeschreven door het KBIN, het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.
Dat is maar goed ook want anders zou het gegeven kun-

nen afglijden. Jeroen probeert het volwassen exemplaar
zo rustig mogelijk te houden maar ik zie dat de vogel zit te
happen. Dat heftig ademhalen is geen goed teken. Haar
bek staat open en de borst, buik en zelfs de staart bewegen mee van de inspanning. Dat ze door ons van het nest
wordt gehaald is geen ideaal scenario omdat vogels daar
toch de nodige stress van krijgen. Het is kiezen tussen de
pest of de cholera. Hij steekt ze snel in een doos waar ze
wat tijd krijgt om rustig te worden en ontfermt zich daarna over de jongen. In de verte zie ik het mannetje vruchteloos zoeken naar de jongen. Hij heeft een prooi vast zegt
Wim en hij knijpt zijn ogen tot spleten tegen de priemende zon. Dat was eigenlijk één van onze doelstellingen van
vandaag. We gingen samen de prooioverdracht bekijken
van deze soort. Het mannetje komt dan aangevlogen met

de buit en het vrouwtje vangt het op in de lucht terwijl ze
op haar rug draait in volle vlucht.
Het doet even pijn om te zien dat hij een leeg nest aantreft en een tijdlang blijft cirkelen rond deze plaats, maar
het mannetje kan de vogels niet alleen grootbrengen. Jeroen ringt de jongen niet. Enkel bij vrijlating mogen ze geringd worden volgens het KBIN. Als dat maar goed komt.
Hij plaatst ze in een katoenen zakje om ze samen naar het
Vogelopvangcentrum in Oostende te brengen. Als hij het
vrouwtje nog eens wilt checken merkt hij dat ze gestorven is. Iedereen van ons groepje is aangeslagen. Hij haalt
het pakketje veren uit de doos en bekijkt de kiekendief
nog eens goed. Op het eerste zicht lijkt de vogel niet vergiftigd omdat de poten en de houding van het beest niet
verkrampt zijn. Het voeden en zorgen voor een nest kiekendieven eist veel van een vogel. Bovendien is het heel
warm en dat zorgt voor een uitputtingsslag als ze niet fit
genoeg zijn. Dit mag hard lijken voor ons maar zo gaat dat
dan.
De vier jongen kijken alert en vrank de wereld in. Het VOC
verzorgde de dieren een aantal weken tot ze zelfstandig
konden jagen en ze werden alsnog geringd, getagd (een
label aanbrengen aan de vleugels) en losgelaten in De
Blankaart in Diksmuide waar nog andere juvenielen rondvlogen. Op die manier konden ze wat prooien meepikken
via de prooioverdracht van een aantal volwassen mannetjes. Kleptoparasitisme noemen wetenschappers dat. Het
onderscheid tussen eigen kroost en dat van een ander
wordt blijkbaar niet strikt opgevolgd tijdens deze voedselrondes. De doodsoorzaak van de moeder is niet achterhaald.
Begijn Le Bleu

Speciale terugmelding bruine kiekendief
Op 1 juni bezorgde Wim Debruyne ons een eerste terugmelding van één van de kiekendieven waarover
Begijn het had in het vorige artikel! Deze bruine kiekendief werd teruggezien in de omgeving van de komgronden van Lampernisse. Deze kiekendief is nu een tweede
kalenderjaar vogel. Je kan al duidelijk zien dat het een
mannetje bruine kiekendief is aan de geruide staartveren (de grijze exemplaren). Wim vermelde er nog bij dat
het hier om een vrij agressieve kiekendief ging die andere roofvogels frontaal aanviel. Onderstaand foto is een
puberfoto van deze vogel.
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Sociale media
NWG De Kerkuil gaat mee met zijn tijd en is ondertussen actief op Facebook en Instagram en sinds kort ook
op Twitter! Jawel, u leest het goed, De Kerkuil tweet!
Op Facebook komen alle belangrijke mededelingen en worden activiteiten aangekondigd. Volg
ons hier en u blijft ongetwijfeld op de hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging.
Heeft u een vraag, dan kan u ons ook via Facebook contacteren. Wij beantwoorden uw vraag zo
spoedig mogelijk. Account: DeKerkuil
Op Instagram ziet u veel foto’s verschijnen van de werking van de vereniging, vooral tijdens het
broedseizoen wordt er veel gepost! Maar ook van events en infostandjes zal u hier een beeld
krijgen. Wie een mooie natuurfoto neemt en bij het posten op Instagram de hashtag #nwgdekerkuil zet, maakt kans om zijn/haar foto in het tijdschrift te zien verschijnen. Aan jullie om dit
tijdschrift nóg mooier te maken! Account: nwg_de_kerkuil
Op Twitter worden vooral rapporten en resultaten gepost. Ook retweets (postjes van andere
organisaties) die betrekking hebben op onze werking, zullen hier verschijnen. NWG De Kerkuil
is nieuw in twitterland, maar zal weldra haar stekje goed bemannen! Vergeet ons zeker niet te
volgen! Account: @NwgDeKerkuil

Kalender
Wanneer

Uur

Wat

Waar

di 07-07-20

19.30

Medewerkersvergadering

De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

wo 02-09-20

19.30

Medewerkersvergadering

De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

za 05-09-20

18.30

BBQ

De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

do 05-11-20

19.30

Medewerkersvergadering

De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide

Extra

Door de coronamaatregelen zijn onze activiteiten niet verder uitgewerkt voor het komende najaar. In het volgende tijdschrift zal u normaalgezien weer een groot en divers aanbod van activiteiten terugvinden.

Terwijl dit boekje in druk gaat, zijn wij
druk in de weer met nest(kast)controles
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Komende activiteiten

Zwaluwtjes
Dag Kerkuiltjes, hier ben ik weer.
Nu we in ons kot moeten blijven, zit ik vaak in mijn tuin. Dan zie ik verschillende vogels passeren, maar de vogel die ik het meeste zie, is toch wel de zwaluw. Dat bracht me na een tijdje
op een knutselidee! Als jij ook zin hebt om een halfuurtje iets creatiefs te knutselen, dan leg
ik het graag even voor je uit. Hieronder zie je wat je nodig hebt, vervolgens lees je wat je dan
moet doen.
Wat heb je nodig?
• potlood en gom
• gekleurd papier: zwart, wit, oranje
• hobbylijm
• wiebeloogjes
• touw
• schaar
• dunne takjes
• wasknijpers
• nietjes
download het zwaluwsjabloon op onze website: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
STAP 1:
Teken het lijfje van de zwaluw met potlood op het zwarte papier. Klaar? Dan teken je ook de vleugels. Maak ook ovalen in wit papier. Maar let wel op dat de ovalen aan elke kant evenveel papier hebben, want later moet je ze in twee
plooien. PAS OP!! Zorg voor de natuur, en wees zuinig met het papier die je gebruikt.
STAP 2:
Plooi het lijfje op de lijn en vouw dan vervolgens de kleine flapjes naar binnen, zodat het kopje een bolle vorm krijgt.
Dan plooi je ook de vleugel op de lijn. Je draait het lijfje om en plak je met de hobbylijm, de vleugels er vanonder aan.
Als de lijm te vloeibaar is, zoals bij mij, dan kan je hulp krijgen van wasknijpers die je erop plaatst om het allemaal
bijeen te houden tot het droog is.
STAP 3:
Vouw dan de grote flap om zodat je het gezichtje creëert.
STAP 4:
Je plooit de witte ovaaltjes in twee, er zij telkens 2 ovaaltjes nodig per Zwaluw. Je kleeft die dan op de zwaluw, want
dat is de witte borstkas.
STAP 5:
Je knipt kleine driehoekjes uit het oranje papier, dat moeten de snavels voorstellen. Vervolgens kleef je de wiebeloogjes erboven, want nu zijn de zwaluwen af.
STAP 6:
Neem het touw en de dunne takjes erbij. Je verbindt de takjes met elkaar door het touw op een of andere manier eromheen te wikkelen. Nu niet je de zwaluwen samen met het touw. ( zo lijkt het of ze erlangs vliegen)
Zo! Klaar is kees! Ik hoop dat je hebt meegedaan, en hopelijk is het gelukt!!
Groetjes,
Roosfien. (12 jaar)

Bezoek ons ook op onze Facebookpagina: www.facebook.com/DeKerkuil
en volg ons op Instagram: nwg_de_kerkuil

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

Sights Of Nature
Natuurpunt Optiekshop
Vlamingveld 89
8490 Jabbeke
050 31 50 01
www.deputter.be

OFFICIEEL PARTNER

www.goensverzekeringsburo.be

Koop uw instrument met ledenkorting bij Sights Of Nature , officeel partner en steun zo Natuurpunt
VERREKIJKERS | TELESCOPEN | MICROSCOPEN | ACCESSOIRES

Adv_Kerkuil2020.indd 1

www.kite-optics.be

17/12/2019 12:26:59

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

alles voor de vakman

Natuur- en Dieetwinkel

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

Pannestraat 63/65
8630 Veurne
058 31 29 40
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Sponsors

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

Dé speciaalzaak voor al uw
optische instrumenten
ERKEND PARTNER

Nederstraat 25
9700 Oudenaarde
+32 (0)55 61 33 13
info@natuurkijkers.be
www.natuurkijkers.be

Verrekijkers, telescopen, loupes,
sterrenkijkers, microscopen, ...
Demonstraties op aanvraag
Bestel via onze webshop
www.natuurkijkers.be
met gratis verzending.

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

Sponsors
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Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw
p/a Iepersteenweg 56
8600 Diksmuide
RPR:
E-mail:
Website:
Ond.nr. :

Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Veurne
info@natuurwerkgroepdekerkuil.be
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
0842.493.302

IBAN:

BE58 8285 9851 9879
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