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	 	 	 	 en	Frank	Laleman	-	058	31	44	47	-	flv@telenet.be
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    Houthulst: Wim Desmidt - 0479 72 98 03 - wdesmidt@gmail.com
    Kortemark: Dieter Aneca - 0475 29 53 44 - dieter_aneca@hotmail.com
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    van Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw

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

Foto voorpagina: Grauwe gors - Wim Bovens
Foto achterpagina: Torenvalk in nestkast - Wim Bovens
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Op zaterdag 16 en zondag 17 april had natuurwerkgroep 
De Kerkuil zijn tenten opgeslagen in het Duinenhuis van 
Koksijde	 voor	 een	weekend	 dichtbijfotografie	met	 Karel	
De Blick.

De	voormiddag	was	een	theoretische	benadering	van	het	
onderwerp. Karel (niet Carels) omschreef wat we precies 
als	dichtbijfotografie	kunnen	beschouwen.	Hij	toonde	ons	
ook heel wat materiaal waarmee je aan de slag kan. De 
voor- en nadelen werden met elkaar afgewogen. Het grote 
voordeel	was	dat	je	uiteindelijk	zonder	enige	verplichting	
de twee beste oplossingen kon uitproberen: tussenringen 
voor wie met een bescheiden budget aan de slag wil, een 
echte macrolens voor wie een iets groter budget had.

Zowel	voor	micro-	macro-	als	close	up	kregen	we	tips	voor	
de	 juiste	 instellingen	 voor	 lichtmeting,	 beeldstabilisatie,	
scherptediepte,	iso	enz.	Karel	gaf	ook	tips	voor	belichting	
met	flits	en	eventuele	bijkomende	accessoires.

De	 cursisten	 genoten	 bij	 al	 deze	 tips	 en	 trics	 van	 een	
prachtige	powerpoint	met	allerlei	beelden	van	Karel	zelf.		
Allemaal pareltjes die nu en dan de nodige ah’s en oh’s uit 
de mond haalden.

Na de middag trokken we naar buiten. Ieder zijn eigen 
camera	en	objectief	aangevuld	met	het	materiaal	dat	we	
mochten gebruiken, en desgewenst konden kopen.   

Bloemen, grasjes, slakken, insecten, schelpen, aanspoel-
sels, kleine poppetjes… alles werd tot ieders tevreden-
heid, prima in beeld gebracht.

Tekst Frank Laleman, foto’s Patrick Debeuf

Macrofotografie

Voorbije activiteiten
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Stipt	8	uur	stapt	iedereen	de	auto	in	om	te	carpoolen	voor	
onze uitstap naar de bruine kiekendieven. Sommigen had-
den misschien liever wat langer uitgeslapen omdat het 
weekend is, maar het enthousiasme doet dit snel verge-
ten. We komen aan op de parking van De Roste Muis, een 
plaatselijke taverne/restaurant. Anny en Filiep zijn er ook 
al en ons meetjeslandse avontuur kan beginnen.

Handig, zo’n plan buiten aan De Roste Muis. We krijgen 
uitleg waar de kiekendieven zich bevinden en waar wij 
naartoe gaan. Al deze kreken tekenen het landschap toch 
op een heel andere wijze dan ons werkingsgebied.

We starten de voormiddag met een wandeling door en-
kele broedgebieden. Anny en Filiep hebben dat even-
tjes mooi afgesproken met de plaatselijke kiekendieven, 
want	we	krijgen	een	prachtige	show	te	zien	van	baltsen-
de mannetjes. Sierlijk doorklieven ze het luchtruim! Er 
grenzen hier 5 terrioria van broedkoppels aan elkaar en 
de zoektocht naar “nog meer” kiekendieven is begon-
nen.	Af	en	toe	laat	een	wijfje	zich	ook	eens	bekijken.	We	
krijgen een braamsluiper te horen en enkele minuten la-
ter kruist een koekoek ons pad. Je zou hier gerust heel 

de dag kunnen blijven staan genieten, als het weer maar 
meewerkt. Er komt een donkere wolk over ons af die niet 
veel	goeds	belooft.	Door	een	tactische	wijziging	in	de	af	
te leggen route, ontwijken we, gelukkig maar, de regen-

val. Na een gezellige wandeling waar we ook over koetjes 
en	kalfjes	kunnen	praten,	komen	we	aan	een	veld	waar	 
INBO-medewerker Kjell Janssen staat. Hij tracht hier een 
kiekendief te vangen om vervolgens een zender aan te 
meten. De vangmethode wordt grondig uitgelegd.

Voorbije activiteiten Voorbije activiteiten

Op stap met de bruine kiekendieven
Zaterdag 23 april carpoolen we met een enthousiaste bende richting het Meetjeslandse Krekenge-
bied. Anny Anselin en Filip T’jollyn van het INBO kennen het gebied als geen ander en bezorgen ons 
een uiterst interessante vormingsdag omtrent de bruine kiekendieven. Een topdagje!
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Door een kiekendief te zenderen, kunnen ze niet alleen 
het afgelegde traject naar en van de overwinteringsplaats 
monitoren,	maar	kunnen	ze	ook	de	 jachttechnieken	on-
derzoeken. Waar foerageert de kiekendief? Dan kunnen 
ze nagaan wat er op die plaatsen allemaal te eten valt. De 
zender	is	van	hetzelfde	type	die	Eric	Stienen	(	voordracht	
meeuwengeheimen) gebruikt bij zijn meeuwen, op de an-
tenne na. Meeuwen hebben de gewoonte om te probe-
ren die antenne af te bijten, kiekendieven doen dat niet.

We kunnen ook niet al het geluk in de wereld hebben, 
Kjell	heeft	helaas	geen	kiekendief	kunnen	vangen	tijdens	
onze aanwezigheid. Het mannetje, die een nest aan het 
maken is in de buurt van de vangpaal, was al wel op die 
paal	 komen	 zitten,	maar	 de	wind	was	 een	 ongewenste	
spelbreker. 
Hoogtijd	om	onze	lunch	op	te	eten.	We	worden	uitgeno-
digd	om	bij	Kjell	en	zijn	ouders	onze	maaltijd	te	nuttigen.	
Hier	worden	we	voorzien	van	lekkere	soep,	warme	koffie	
of een theetje. Voor ons is dit een welgekomen lunch-
plaats,	maar	al	snel	wordt	duidelijk	dat	deze	locatie	meer	
is	dan	enkel	dat.	Door	de	ideale	locatie	van	het	huis	ten	
opzichte van het krekengebied, fungeert dit huis ook als 
basis van de zendmasten. De ontvangers van de data die  
de zenders versturen, staan in een strategisch netwerk. 
Annie legt uit hoe de zenders werken en welke data je 
er	allemaal	 kan	uittrekken.	Tijdens	deze	uitleg	wordt	 ze	
bijgestaan door Filiep die eventjes als signaalontvanger 
fungeert.

Deze zenders kunnen hun data enkel overbrengen als ze 
binnen een bepaalde perimeter van een ontvanger ko-
men.	In	praktijk	moet	de	kiekendief	dus	bij	terugkeer	van	
zijn overwinteringsgebied naar hetzelfde broedgebied 
terugkeren om zo alle data van de trekroute te kunnen 
dowloaden.	Sterft	hij	onderweg	of	besluit	hij	een	ander	
gebied te kiezen om te broeden, zal de data niet bruik-
baar	zijn.	Tenzij...	Bruine	kiekendief	“Raymond”	heeft	dit	
jaar bij zijn terugtocht naar België het leven gelaten in 
Noord-Italië. Maar omdat er contactgegevens op de zen-
der staan, is de zender toch nog bij Annie geraakt! Ray-
mond is niet langer, maar zijn data kan toch helpen bij het 

onderzoek naar het gedrag van de bruine kiekendieven.
De	buitenlucht	roept	terug.	Ditmaal	gaan	we	flirten	met	
de	 grens	 met	 Nederland.	 Hier	 zitten	 verschillende	 ge-
wingtagde kiekendieven. We besluiten een poging te wa-
gen om de wingtags af te lezen zonder hulp van Anny of  
Filiep. 
Wingtags zijn kleurenflapjes met een symbool op. De 
combinatie van kleur + symbool, en dit op beide kanten 
van de vleugel, zorgt voor unieke combinaties zodat de 
vogels  opgevolgd kunnen worden. Wie dergelijke code 
kan aflezen, of er een foto van kan nemen, mag dit steeds 
naar info@natuurwerkgroepdekerkuil.be doorsturen.

Een	mooie	wandeling	 in	 een	 prachtig	 gebied!	 Deze	 na-
middag vliegen de kiekendieven niet zo massaal als deze 
voormiddag, dat is een feit, maar dat maakt het niet min-
der interessant! Elke keer als een kiekendief in het vizier 
komt, wordt er uitbundig gezocht naar wingtags. Helaas, 
het	heeft	niet	mogen	zijn,	alle	gewingtagde	kiekendieven	
blijven uit het gezichtsveld. Wel komt er één mannetje 
even paraderen met een redelijk grote prooi tussen zijn 
poten, mogelijks een mol. Ook een buizerd laat zich nog 
vrij mooi van dichtbij bekijken.

Tijd voor een drankje in De Roste Muis, waar we ons  
“oosterse” avontuur begonnen zijn. Hier kunnen we ons 
nog even opwarmen voor we aan de terugreis beginnen. 
Graag nog even Kjell Janssen en zijn ouders bedanken 
voor de mooie uitleg en de goede zorgen. Speciale dank 
aan Annie Anselin en Filiep T’jollyn om ons heel de dag 
op	sleeptouw	te	nemen	en	ons	met	 informatie	te	over-
stelpen.

Wim Bovens

Volg de bruine kiekendief op Facebook: 
https://www.facebook.com/Bruine-Kiekendief-293265680827006/
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De voormiddag begon heel kalm in De Panne, er was veel 
te doen in de streek, van wandelingen tot communiefees-
ten. Weinig kindjes passeerden de revue. Hier en daar 
een enkeling die wat interesse toonde in onze werking. 
Tot niemand minder dan Maya de Bij langs kwam om een 
uiltje	te	maken.	Het	mag	gezegd	worden,	Maya	heeft	de	
weinige kinderen die in de buurt rondliepen, tot bij ons 
gelokt. Maya maakte uiteraard een uiltje in de kleuren 
van een bij. Een uiltje dat aan mimicry doet, vrij uniek!

In de namiddag stroomde het volk toe. Gelukkig waren 
er ook een pak meer medewerkers van De Kerkuil die de 
stand vrijwillig kwamen versterken. Vele kindjes deden 
hun uiterste best om een zo mooi mogelijk uiltje te ma-

ken, bijgestaan door onze goed opgeleide medewerkers 
natuurlijk. Missie geslaagd! Terwijl de kinderen de uiltjes 
aan het maken waren, hadden de ouders en grootouders 
de	tijd	om	een	praatje	te	slaan	met	onze	nieuwe	mede-
werker, Stef. Stef bleek een natuurtalent te zijn in het re-
cruteren van nieuwe leden. Onze vereniging is vijfentwin-

tig	nieuwe	zieltjes	rijk!	De	hoofdzaak	is	natuurlijk	dat	we	
onze	werking	 op	 een	 positieve	manier	 kenbaar	 hebben	
gemaakt. Graag nog een dankwoordje aan alle medewer-
kers die deze dag geslaagd hebben gemaakt! Dank aan 
Geert, Stef, Peter, Angélique, Sharon, Eline, Catherine, 
Eveline en Wim. Het was een topdag!

Flore@More
Zondag 22 mei 2016. Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw was aanwezig in De Panne met een stand op  
Flore@More. Misschien was het geen topweer, maar we maakten er wel een topdag van!
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Een pluim voor het geelgorzenproject!

Olivier Dochy is reeds 16 jaar medewerker biodiversiteit 
bij Provincie West-Vlaanderen. Hij treedt op als natuurad-
viseur voor verschillende diensten, maar zijn eigen dienst 
‘milieu-,	natuur-	en	waterbeleid’	(sectie	natuur-	en	land-
schapsecologie)	is	zijn	stek.	Hier	maakt	hij	soortactieplan-
nen op en zorgt hij, samen met andere partners, voor de 
regie ervan. 
Olivier: “Op dit moment lopen 3 soortactieplannen (de 
vinpootsalamander, de eikelmuis en de geelgors) en wordt 
een 4de rond de kamsalamander en boomkikker opge-
zet. Iedere regio van de provincie is dan bevoorraad met 
zo’n soortactieplan. Volgend jaar willen we een publieks-
campagne starten rond ‘zoemrijk grasland’, voorname-
lijk voor insecten. Zo’n actieplan is steeds een werk van 
lange adem: met betrekking tot dit grasland moeten we 
bijvoorbeeld kennis verzamelen rond de aanleg en beheer 
van deze zones. Het wordt een zeer leuke campagne, maar 
met veel werk achter de schermen.”
Daarnaast	 geeft	Olivier	 advies	 aan	 de	 groendienst	 rond	
het	beheer	van	de	domeinen	 (enkel	de	 lastige	gevallen)	
en	af	en	toe	werkt	hij	ook	nog	rond	natuureducatie.
Sander Ostyn is student Biologie in Gent. Hij werkt momen-
teel zijn laatste jaar (5de jaar) af tot master in de biologie 
met	afstudeerrichting	‘global	change	ecology’.	Hij	maakt	zijn	
thesis over zijn onderzoek naar de geelgorzen in de winter. 

Hoe kwam deze samenwerking tot stand? 

Het	soortactieplan	rond	de	geelgors	vond	zijn	start	al	een	
hele	tijd	geleden.	En	Sander,	die	zijn	thesis	rond	dit	onder-
werp maakt, kwam enkele jaren geleden reeds in contact 
met het project:
Sander: “Tijdens een winterakkervogeltelling enkele ja-
ren geleden was ik ter plekke met een lokale vogelwerk-
groep en Olivier was daar ook aanwezig. We raakten aan 
de praat en ik vertelde hem dat ik student biologie was. 
Olivier vertelde me over zijn inspanningen voor de geel-
gors en zei me dat ik in mijn laatste jaar bij hem mocht 
langskomen als ik een onderwerp zocht voor mijn thesis. 

Er waren namelijk genoeg onderwerpen die ze me konden 
voorschotelen om te onderzoeken. Zo ging de bal aan het 
rollen en heb ik Olivier 2 zomers terug gecontacteerd, want  
omdat dit een eigen onderwerp was (en dus niet door de 
unief aangeboden), moest in die periode (1ste master) 
reeds een voorstel worden geschreven, gebaseerd op de 
te maken thesis en dit moest dus veel vroeger worden in-
geleverd. Het voordeel was dan weer dat je heel veel over 
het onderwerp moet opzoeken en verwerken, en je dus  al 
volledig bent ingewerkt in het onderwerp.”
Daarnaast moest Sander ook op zoek naar een promotor 
met een academische achtergrond omdat Professor Luc 
Lens, die vooral met vogels bezig is, deze thesis niet onder 
zich	kon	nemen.	Door	tijdsgebrek	kan	hij	enkel	nog	pro-
motor zijn voor studenten met thesissen en doctoraten 
die volgen op zijn eigen onderzoek in Kenia.
Sander: “Zo kwam ik terecht bij Luc De Bruyn van het INBO 
(instituut voor natuur- en bosonderzoek). Luc Lens is wel 
akkoord gegaan om mijn co-promotor te zijn, voor het na-
lezen en om ervoor te zorgen dat de thesis aan de normen 
van “een goeie thesis” voldoet.”
“En dat is belangrijk”, valt Olivier in. “Het project van de 
grauwe kiekendieven in Groningen bijvoorbeeld, draait 
goed omdat ze goed wetenschappelijk onderzoek hebben 
die hun probeersels ondersteunt of afketst. Ook voor de 
geelgors zou het beter zijn om te zien of de inspanning 
werkt. We hadden dan ook een aantal vragen die we 
graag beantwoord wilden zien: waar broeden de vogels 
die we in de winter op de veldjes zien? Zijn dat onze vogels 
van de populatie van West-Vlaanderen of komen die van 
verder? Zijn de geelgorzen die we er zien, steeds dezelfde? 
Reizen ze rond? Gaan ze ver weg? Zit daar veel variatie 
op?”

Ik moet het toch vragen: Waarom geelgorzen en van-
waar dit onderzoek?

Olivier: “Daarvoor hadden we verschillende redenen: het 
is een mooie vogel met een hoge aaibaarheidsfactor, hij 

In de eerste Kerkuil van dit jaar lanceerde de Provincie West-Vlaanderen een oproep waarbij Geelgorstellers 
werden gezocht. Nu, een half jaar later, ben ik nieuwsgierig: Waren er voldoende vrijwilligers, werden er veel 
geelgorzen gezien, geringd en/of van een zender voorzien? Maar vooral: wat kunnen we leren van de gele-
verde inspanningen?
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heeft een herkenbare zang, hij is een ambassadeur van 
het kleinschalige landschap,... Ideaal als kapstoksoort dus. 
Daarnaast is het geen trekvogel, waardoor hij hier zomer 
en winter blijft.” 
“Het onderzoek dat we de afgelopen periode hebben ver-
richt, is ook haalbaarder dan onderzoek naar bijvoorbeeld 
broedterritoria, want dat vraagt veel meer tijd. Om zoiets 
uit te zoeken, moet je daar verschillende doctoraten aan 
besteden. We zouden veel koppels moeten opvolgen om 
daar statistische zekerheden uit te trekken. Idealerwijze 
zouden er zenders moeten zijn die uit zichzelf zeer nauw-
keurige GPS coördinaten kunnen doorsturen, zodat van-
achter je bureau alle verwerkingen onmiddellijk kunnen 
gebeuren. Voor zulke kleine vogels is de technologie nog 
niet rijp.”
“Klopt”, zegt Sander, “Je moet bij ‘onze’ zenders in de buurt 
zijn om het signaal op te kunnen pikken en dan nog… De 
vogel moet ‘bloot’ zitten; in dicht struikgewas heb je geen 
signaal meer. In theorie kan je het signaal oppikken tot op 
1 km. In heel open vlakten hebben we eens een signaal 
opgepikt op 3 km afstand. Er komt zeker een opmerking 
in mijn thesis hierover: Het feit dat bepaalde vogels niet 
gevonden zijn tijdens mijn bezoeken, betekent niet nood-
zakelijk dat ze er niet aanwezig waren. Met deze zenders 
hebben we het beste resultaat behaald dat we konden be-
halen.”

Olivier: “En betaalbaar ook. De provincie heeft de zenders 
aangekocht, de student heeft het werk gedaan. De univer-
siteit had er geen kosten aan. Mooie samenwerking!”
“Ook van buitenaf is er veel belangstelling voor dit pro-
ject”, merkt Sander op. “Het is een nieuw onderwerp, er 
is niets over geweten, dus we moesten vanaf 0 beginnen. 
Een voorbeeld zijn bijvoorbeeld de zenders die we gebruikt 
hebben; daar is onderzoek naar gedaan: welke zender, hoe 
zwaar mag die wegen, hoe moet die bevestigd worden… 
Er zijn duizend soorten, maar ik mocht zelf de beslissing 
nemen over welke zender aangekocht moest worden. Een 
grote hulp was de expertise van het bedrijf dat de zenders 
verkocht. Ik ben ook ten rade moeten gaan bij mensen die 
beter bekend zijn met, bijvoorbeeld, radiotelemetrie. Dit 
wekte ook de interesse op van velen, die me ondertussen al 
gevraagd hebben om hen op de hoogte te houden van mijn 
onderzoek en de resultaten ervan.”

Samenwerking met De Kerkuil.

Sommige velden die gemonitord werden zijn velden van 
ANB, Natuurpunt of de provincie. Daarnaast waren er ook 
velden van landbouwers met beheerovereenkomsten van 
de VLM. Hier werd Japanse haver ingezaaid waarvan men 
hoopte	dat	het	 in	zaad	zou	komen	tegen	de	tijd	dat	het	
zou beginnen vriezen. Die Japanse haver was vorig jaar 
trouwens al in beperkte mate getest, met succes. 
Olivier: “De afgelopen jaren zijn er, onder meer door de 
Kerkuil, ook al controles geweest van de geelgorzen op 
dergelijke velden. In 2003-2004 bijvoorbeeld had de pro-
vincie een winterakkertje op de Kemmelberg waar graan 
is blijven staan tijdens de winter als wijze van experiment 
naar een idee van Wim Mariéchal en Dirk Cuvelier. Maar 
liefst 40 geelgorzen werden er geteld op het akkertje die 
winter, toen een ‘nooit gezien aantal’. Diezelfde winter 
was er ook een gelijkaardig project in Hoegaarden met 
verschillende veldjes en daar zaten 800 geelgorzen, met 
een witkopgors er middenin, die veel vogelaars heeft aan-
getrokken toen. Afgelopen winter is het echter voor het 
eerst dat we echt systematisch en simultaan telden en het 
was onder andere mijn taak om zoveel mogelijk vrijwilli-
gers te mobiliseren voor dit project”.
“De keuze om met De Kerkuil samen te werken voor de 
monitoring van de noordelijke velden, was vanzelfspre-
kend: de provincie werkt al heel lang samen met de na-
tuurwerkgroep. De zuidelijke velden werden door de vo-
gelwerkgroep van Natuurpunt De Bron gemonitord.  
Het is wel de eerste keer dat ik zo uitgebreid mijn werk 
heb gemaakt om verslag uit te brengen met nieuwtjes 
en dergelijke. Er werd vlot gereageerd op de vraag wie 
wanneer kon tellen, dat was zeer aangenaam. Het was 
een succes om achter de telling samen op café nog iets te 
gaan drinken. De vrijwilligers kwamen samen, sommigen 
hadden leuke verhalen, ze motiveerden elkaar. Dat was 
een succesformule. We houden de vinger aan de pols en 
blijven dit verder opvolgen. De komende jaren gaan we 

dit niet op dezelfde manier herhalen, maar we gaan ons 
baseren op 2 vaste tellingen in december en januari voor 
de wintermaxima en eventueel bij speciaal weer nog een 
extra telling.”
”Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen vrijwillig deel 
zouden nemen aan die tellingen en hun zondagvoormid-
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dag daar helemaal aan zouden willen opofferen…”, zegt 
Sander dankbaar. “We hadden 30 velden die bemand 
moesten worden en liefst niet alleen; niet iedereen kijkt 
even goed vogels. Onder de thesis zal mijn naam staan, 
maar er hebben zoveel mensen aan meegeholpen…
Ik ga het project zeker ook mee verder opvolgen. Het zou 
spijtig zijn moest heel het verhaal hier stoppen. Voor elke 
vraag die opgelost is, zijn er 10 nieuwe bijgekomen… Spij-
tig dat ik al die andere vragen niet zelf ga kunnen oplos-
sen. Ik heb maar een klein stuk kunnen onthullen als je 
het geheel bekijkt. Versta me niet verkeerd, het was meer 
dan genoeg om allemaal te verwerken in mijn thesis hoor 

(lacht), maar ik hoop dat er nog thesisstudenten volgen 
om het verhaal verder uit te schrijven.”
Moeizame start

Sander: “Het grootste struikelblok was dat de vogels zich 
niet lieten vangen om te ringen of te zenderen. Het was 
eind december voor we er een paar hadden. De reden was 
eigenlijk ook terug te brengen naar het weer. Heel decem-
ber was het warm en kwamen de geelgorzen niet massaal 
op de velden zitten om te eten, dus slagnetten waren geen 
optie. Voor het gebruik van mistnetten bleek er teveel 
wind te staan en zagen ze de netten wapperen. Maar alles 
is toch goed gekomen, 29 geelgorzen kregen een zender 
en in totaal zijn 163 vogels geringd.”

Doel van dit project. 

Olivier: “De doelstelling van dit soortactieplan is dat in 
2020 nog altijd 100 broedkoppels aanwezig zijn, het ge-
middelde wintermaximum 500 geelgorzen bedraagt en 
het areaal in vierkante km niet daalt. Een stand-still, het 
behoud van de huidige aantallen, zou al een succes zijn.”
De data geven aan dat men met de wintermaxima al 2 jaar 
safe zit. Er is is hoogstwaarschijnlijk geen achteruitgang in 
de broedterritoria, maar ook (nog) geen vooruitgang. Het 
areaal gaat zo goed als zeker achteruit. Hopelijk kunnen 
we dat na deze zomer eens nagaan bij de kartering (=het 
in kaart brengen) van broedterritoria van de geelgorzen 
en inzoomen op wat hen precies aantrekt in dat landschap 
waar ze broeden. We zouden die dingen dan op andere 
plaatsen kunnen namaken. Het liefst zou ik alle zomerter-
ritoria opvolgen, maar dat is voorlopig onbegonnen werk: 

Hier hebben we weer nieuwe zenders voor nodig of een 
witte raaf, met enorm veel uren die alles ten velde op-
volgt. Liefst iemand met wetenschappelijke achtergrond 
die weet heeft van statistiek, want als je resultaten weten-
schappelijk gestaafd zijn, kan niemand dat van tafel vegen 
of negeren. Nu weten we bijvoorbeeld wel waar ze broe-
den, maar we weten niet waar ze gaan foerageren. Je kan 
niet gaan vergelijken met andere plaatsen zoals Engeland 
want wij hebben een uniek landschap. Je moet niet ver 
gaan, 500 meter over de grens zit het weer vol met geel-
gorzen. Wat is er zo verschillend in Frankrijk? Dat zal zeker 
in kleine dingen zitten, in het gebruik van sproeistof of zo, 
minder bemesting, andere bemesting, minder mais, meer 
graan, meer bloemen in de bermen,…”
“Tot nu toe hebben we intuïtief dingen gedaan waarbij we 
er van uit gingen dat dat wel zou helpen. Zoals bijvoor-
beeld hagen planten. Deze zomer gaan we toch eens kij-
ken hoeveel geelgorzen daar nu zitten”, beslist Olivier.

“Welke conclusies hebben jullie kunnen trekken uit het 
onderzoek?”, wil ik weten.

Sander: “Wel: alle velden hebben een nummer gekregen 
tussen 1 en 7 die de staat van het veld beoordeelt. Deze 
score hangt af van hoeveel graan er staat en hoe goed het 
zaad ontwikkeld is. Een goed kwaliteitsveld is een goed 
kwaliteitsveld, ongeacht of er graan of Japanse haver 
staat. Graan komt wel sneller tot rijping en is dus kwali-
teitsvol in het begin van de winter terwijl Japanse haver 
pas later zijn piek krijgt. Daarna hebben we eerst en voor-
al gekeken hoeveel keer we de vogel hebben gezien en of 
dat in relatie was met bijvoorbeeld hoe oud de geelgors is: 
Vliegen jonge vogels meer rond omdat ze meer op verken-
ning gaan dan adulten? Hieruit is gebleken dat jonge geel-
gorzen (eerste-winters) minder vaak werden gezien dan 
adulten. De eerste-winter-mannetjes werden het minst 
waargenomen. Deze relatie is niet significant, maar je ziet 
wel een trend. Een mogelijke oorzaak die bij me opkwam 
is dat adulten misschien een voorgeschiedenis met deze 
veldjes hebben: Als ze geen voedsel meer hebben, zouden 
ze gerichter naar deze velden vliegen wetende dat hier vo-
rig jaar veel eten te vinden was. Jonge vogels hebben deze 
kennis uiteraard niet en gaan misschien eerst op andere 
plaatsen zoeken. Dit is uiteraard een hypothese!”, verdui-
delijkt Sander, “Maar je zou verwachten dat, als het enkel 
om eerste-winters gaat, ook de vrouwtjes minder waarge-
nomen zouden worden… Gaan die jonge mannetjes mis-
schien al op zoek naar broedplaatsen? Dat zou heel vroeg 
zijn, maar het was een zachte winter. Tijdens een strenge 
winter vliegen ze ook veel minder rond, enkel wanneer het 
nodig is, omdat dit veel energie vraagt. En energie is eten. 
Door de zachte winter was er voedsel op overschot en 
hebben we gemerkt bij het ringen dat ze heel weinig vet 
aanlegden omdat dat niet nodig bleek. Hoe meer vet een 
vogel heeft, hoe minder mobiel hij wordt. Als de geelgors 
weet dat er binnen 2 weken nog meer dan genoeg voedsel 
zal zijn, zal hij zich niet volproppen.”
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Jullie hebben ook gekeken of er een verband was tussen 
geslacht, leeftijd en het aantal veldjes dat ze bezochten?

Sander: “Klopt, maar daar zat geen invloed op. Het is dus 
niet zo dat mannetjes 20 veldjes bezoeken in de winter 
en vrouwtjes steevast blijven zitten. Het is ook niet zo dat 
adulten of juvenielen veel plaats-vaster zijn. We zagen wel 
dat ALS ze naar een ander veld vertrekken, dit vaak be-
wegingen zijn tussen de meest kwaliteitsvolle plots onder-
ling. Wat we wel zagen is dat als het veld niet optimaal is, 
ze elders gaan, maar later wel terugkomen eens het zaad 
is afgerijpt. Dit betekent natuurlijk niet dat elk veld met 
kwaliteit ‘5’ evenveel kans maakt op geelgorzen, andere 
factoren spelen zeker een rol. Eigenlijk moeten we conclu-
deren dat, als mensen dergelijk veldje willen aanleggen, 
ze ervoor moeten zorgen dat het van goede kwaliteit is. Er 
mag wel bemest worden of onkruidvrij gemaakt worden. 
Ze moeten er enkel voor zorgen dat er veel graan in het 
veld staat tegen dat de winter begint. Ik moet er wel bij 
vermelden dat we bij deze conclusies enkel zijn voortge-
gaan op de zendergegevens, want als we zouden kijken 
naar de meldingen van de kleurringen, zou dat misschien 
een vertekend beeld geven omdat iedereen weet dat de 
meeste geelgorzen geringd zijn op de Scherpenberg. Dan 
gaat men uiteraard ook daar meer kijken en rapporteren.”

Wat hebben jullie nog onderzocht?

Sander: “Het volgende waar we naar gekeken hebben is 
de afstanden die ze overbruggen. In dit onderzoek is de 
gemiddelde afstand 0,5 km. Met een foutenmarge van 1 
km. Inderdaad, de foutenmarge is dubbel zo groot als de 
gemiddelde afstand. Dit betekent dat er erg veel individu-
ele variatie zit op de bewegingen. De maximale verplaat-
sing van een vogel gemeten in het noorden was 4.5 km, in 
het zuiden slechts 2 km. Ondanks de maximale waarge-
nomen afstand veel groter blijkt in het noorden, heeft de 
regio (noord of zuid) geen effect op maximale afstanden. 

Ook leeftijd speelt hier geen rol. 
Hieruit kunnen we concluderen dat we veldjes toch wel 
wat uit elkaar kunnen leggen als het niet anders kan. Hoe 
minder ver ze moeten vliegen hoe beter. Het is ook niet 
nodig om massaal veel velden te hebben, een overaanbod 
is geldverspilling.”, vult Olivier aan.
Sander: “In Groot Brittannië hebben ze ook die afstanden 
bekeken tussen de velden. Daar kwam men ook 0,5 tot 
1 km uit als resultaat. Maar hun landschap is helemaal 
anders. Soms moeten ze ook wel grotere afstanden afleg-
gen. Als ze te koppig zijn om te vliegen naar een ander 
veld als er geen eten meer is, komen ze om van de honger. 
Als ze een voorgeschiedenis hebben en weten dat als ze 
1,5 km vliegen, ze aan een veld met eten komen, zullen 
ze deze actie makkelijker ondernemen. In Groot Brittannië 
bleek trouwens ook dat in het begin van de winter afstan-
den veel groter waren. Vanaf januari werden ze standvas-
tig. Bij ons konden we dit niet echt vergelijken omdat onze 
eerste geelgors pas op 20 december gezenderd werd.”
Olivier: “Bij ons zullen de veldjes met Japanse haver elk 
jaar andere veldjes zijn. Bij die veldjes moeten we er dus 
op letten dat ze vrij dicht bij elkaar liggen. Bij de vaste 
graanveldjes maakt het dus niet uit als er eentje wat ver-
der ligt. Eens ze het gevonden hebben en weten dat het 
elk jaar bingo is daar, komt dat wel goed. Op deze weetjes 
kunnen wij onze acties dus toespitsen.”
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Het is eens iets anders. Als stagair van Ringgroep De 
Blankaart, werd ik gevraagd om mee te gaan om blauwe 
reigers te ringen op grondgebied Middelkerke. Natuurlijk 
ging ik hier op in. Ringers van dienst zijn Jeroen Arnoys 
en Stefaan Beydts. Reigers broeden in kolonie in bomen 
en met een beetje geluk, bevinden de nesten zich niet te 
hoog.	Deze	kolonie	bestond	uit	een	dertigtal	nesten.	De	
nesten zijn nogal slordig gebouwd, maar ze zijn niet echt 
moeilijk te vinden. In tegenstelling tot wat je zou denken, 
hoef je niet omhoog te kijken om een nest te ontdekken, 
maar kijk je best eerst naar de grond. Losgekomen takken, 

uitwerpselen, gebroken eieren en veren verraden de loca-
tie	van	een	nest.

Reigers ringen

De resultaten van de simultaantelling

Sander: “Bij de resultaten van de simultaantelling zit ik 
wat vast bij de statistische verwerking, dat is voor na de 
examens. De grootste aantallen zijn waargenomen aan de 
beste velden. Hier moet in de statistieken rekening gehou-
den worden met de totale populatie. Als er in het begin 
75 geelgorzen geteld zijn op een populatie van 200, is dit 
redelijk veel, maar is de totale populatie echter 800, dan 
is dit weinig. Gedurende de hele winter hebben we ook 
onze gezenderde geelgorzen teruggevonden, met andere 
woorden, we hebben geen doortrekkende geelgorzen ge-
zenderd. De beste dag was de koudste dag, dan heb ik 14 
van de 15 gezenderde geelgorzen in Heuvelland terug ge-
vonden. Mogelijks zijn koude temperaturen dus een drijf-
veer om actiever het voedsel op de aangelegde veldjes te 
gaan gebruiken.”
Olivier: “Er wordt ook vastgesteld dat de populatie groeit 
tijdens de winter. Van waar die extra geelgorzen komen, 
is natuurlijk de vraag. Daarvoor dienen die kleurringen 
en we hopen dan ook op terugmeldingen om te weten te 
komen waar ze nu zitten. Er is nog maar 1 terugmelding 
geweest tot nu toe, maar die geelgors zat nog steeds aan 
het akkertje waar hij werd geringd. Zo veel nieuws leren 
we daar niet van. Trouwens: Bij sommige soorten vogels 
is het zo dat ze elkaar moeten horen zingen om in broed-
stemming te komen, dit is onder andere het geval bij de 

ortolaan en zelfs de huismus. Misschien geldt dit ook voor 
de geelgors? Het zou leuk zijn nog een student vast te krij-
gen die dit wil uittesten in een volgend project. Door af 
en toe een geluid af te spelen op in onze ogen geschikte 
plaatsen, zoals de Kemmelberg, kunnen we vaststellen of 
geelgorzen zich daar zouden vestigen. Dit is redelijk mak-
kelijk uit te werken. Een nabije opvolging is wel nodig om 
geen averechts effect te krijgen van het afspelen van zang. 
Maar voor dit en volgend jaar ligt de prioriteit bij het uit-
voeren van de terreinacties van het soortactieplan.”

Uiteraard wil ik ook nog weten wat Sander van plan is na 
zijn studies.

Sander: “Mijn droomjob is eigenlijk een job bij het INBO, 
in het onderzoek. Tijdens mijn stage afgelopen zomer heb 
ik enkele weken mogen meedraaien in het onderzoek van 
Anny Anselin op kiekendieven en dat was een fantastische 
ervaring. Helaas zijn die jobs niet dik gezaaid. Ik ga wel 
eerst nog een extra jaartje studeren. Dit onderzoek was 
een zeer waardevolle ervaring met een heel interessant 
onderwerp. Wel veel werk, niets voorgekauwd, maar het 
was top.”

Succes verder en dank voor het interview!
Eveline Follet
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Daarna kwam er heel wat klim-
werk aan te pas om aan het 
nest te geraken. Sommige jonge 
blauwe reigers vluchten uit het 
nest in de wirwar van takken 
om niet in de handen van onze 
ringers te belanden. Vandaag 
viel het heel goed mee, slechts 
een tweetal reigers hebben zich 
tijdig	 kunnen	 uit	 de	 “voeten”	
maken. Andere keren komt er 
heel	 wat	 meer	 acrobatie	 (lees	
apentoeren) aan te pas.

De jonge reigers braken hun 
laatste	maaltijd	vaak	uit	tijdens	het	ringen.	Dit	is	een	inte-
ressant moment om te weten wat deze jonge knapen alle-
maal te eten krijgen van hun ouders. De meeste mensen 
zien blauwe reigers vooral op jacht naar vis in een lokale 
vijver of gracht, maar ook van een muis, rat, kikker of een-
dekuiken zijn ze niet vies. En wat is er nu makkelijker dan 
een gedekte tafel? Een klein tuinvijvertje met goudvissen 
of	koi	wordt	in	geen	tijd	leeg	gevist.	

De juvenielen zijn niet moeders mooiste onder de vogels. 
Toch groeit dit lelijke eendje uit tot één van mijn meest 
favoriete inlandse vogels.

De volgende stap is het ringen van de blauwe reigers. Hier 
maken	 ze	 gebruik	 van	 een	 “K-ring”	 oftewel	 een	17	mm	
ring. Enkel wat oppassen want ze durven wel proberen te 
pikken naar je ogen, maar voor de rest zijn ze niet echt 
agressief. De ring wordt geplaatst boven de hiel, dit om 

te verhinderen dat ze blijven vasthangen bij hun tochten 
door het water en/of veld. Indien de jonge vogels te klein 
zijn om te ringen, wordt er een tweede sessie voorzien 
een	week	of	twee	later.	Dat	geeft	hen	de	kans	om	te	groei-
en zodat de ring niet meer over hun hiel kan schuiven. 
Ringnummer	en	conditie	van	de	vogel	worden	genoteerd,	

waarna ze terug in het nest worden geplaatst. 
Tijdens de eerste ronde werden er 22 blauwe reigers ge-
ringd. Hier kwamen er op de tweede ronde nog 10 bij. Dit 
komt dus op een totaal van 32.

Bij controle van het voorlaatste nest, ontdekte Stefaan 
nog een nest van vier jonge kraaien. Deze soort had Je-
roen nog nooit geringd. Van de vier aanwezige pulli, was 
er één die een poot miste en eentje met een misgroeide 
poot. Deze mogen bijgevolg niet geringd worden, enkel 
gezonde vogels mogen van een ring voorzien worden. Vo-
gels gebruiken soms ongeschikt materiaal om hun nest 
te bouwen, ik denk hierbij vooral aan draad. Dit kan dan 
verwikkeld geraken rond het pootje van een jong en zo 
de	bloedtoevoer	afsnijden	waardoor	de	poot	 afsterft	of	
misgroeit. Dit is bij mezen soms ook het geval.

Ook in de Blankaart ben ik al meegeweest om reigers te 
ringen, daar werd ik meteen gedoopt met een duik in het 
moeras. Spectaluaire ervaring, maar ik heb het er voor 
over! Deze keer hield ik het droog!

Soetkin Moors
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Bioluminescentie	bij	kerkuilen: 
Spookverhalen, werkelijkheid, mogelijke 
verklaringen?

Bioluminescentie,	het	produceren	van	licht	door	levende	
organismen, is een gekend verschijnsel zowel bij planten 
als dieren. Schimmels (vb. Honingzwam), ééncelligen (vb. 
Zeevonk), glimwormen, vuurvliegjes, (diep)zeedieren,… 
vertonen het fenomeen.
Hoger ontwikkelde dieren hebben vaak speciale licht-
gevende organen, zogenaamde fotoforen, waarin ze de 
lichtproductie	via	het	zenuwstelsel	reguleren.	Doorgaans	
zijn het de fotoforen zelf, die licht produceren, maar er 
zijn ook soorten met organen waarin dit gebeurt door 
lichtgevende bacteriën.

Aan de basis van het verschijnsel ligt een biochemische 
oxidatiereactie,	hier	in	sterk	vereenvoudigde	vorm	weer-
gegeven:
 Luciferine + O2 oxyluciferine + licht 

Luciferine is een verzamelnaam voor pigmentsoorten die 
licht	 (kunnen)	geven.	De	oxidatie	kan	enkel	doorgaan	 in	
aanwezigheid van een enzyme (luciferase) en energie (op-
geslagen	in	de	eveneens	bij	de	reactie	betrokken	molecu-
le	ATP),	maar	verloopt	in	die	omstandigheden	zeer	effici-
ent.	De	reactie	gaat	enkel	door	in	het	donker	(bij	daglicht	
gebeurt net het omgekeerde).

Het uitgezonden licht varieert van blauwgroen tot geel. 
We kunnen het waarnemen als een schijnsel, of in de 
vorm	van	lichtflitsen.	Dit	laatste	gebeurt	vooral	onder	in-
vloed van mechanische prikkels. 

Een spectaculair voorbeeld is het ook aan onze kust ge-
kende verschijnsel: “het lichten van de zee”. Dit wordt 
veroorzaakt door een ‘s zomer vaak massaal voorkomen-
de	eencellige,	de	Zeevonk	(Noctiluca	miliaris).	Het	lichten	
treedt	vooral	op	bij	krachtige	waterbewegingen	zoals	het	
breken van golven op het strand.

foto Luc David
Bioluminescentie bij kerkuilen?

Peter	J.	Herring	(editor	van	“Bioluminescence	in	action”)	
stelt dat er geen principiële reden is waarom er geen 
zelf-luminescerende	 vogels	 (of	 reptielen	 of	 zoogdieren)	
zouden zijn, maar dat er geen wetenschappelijk geconso-
lideerde gevallen gerapporteerd zijn.

Er is anderzijds wel een overvloed aan rapporteringen uit 
landbouwgebieden, van nachtelijke “lichtverschijnselen” 

Onlangs was er in de marge van het TV-programma “Dublin Zoo” een verhaal dat mij verraste en 
benieuwd maakte. Er werd gesteld dat kerkuilen soms “licht” uitstralen en dat dit te maken heeft met 
besmeuren van hun veren met rottende houtresten uit boomholtes waar ze in vertoeven. Een beetje 
zoekwerk leverde het volgende op:
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die in hun “gedrag” erg sterk doen denken aan de be-
wegingen van een jagende kerkuil. In Australië staat het 
fenomeen bekend als “Min Min light” (voor het eerst ge-
rapporteerd in 1838), in Engeland kent men het als “Jack 
o’ Lantern” of als “Will o’ the Wisp” en in Noord-Amerika 
als “Prairie Light”. Zouden de “waarnemingen” enkel kun-
nen te wijten zijn aan spookverhalen van “die gekke Grote 
Britten”	in	hun	thuisland	en	hun	(vroegere)	kolonies?

Er is mogelijk toch wel meer aan de hand. In enkele ge-
vallen is het bewegende lichtverschijnsel fysisch kunnen 
gelinkt worden aan de kerkuil. Het kerkuilengeluid werd 
gehoord, het licht kwam uit het nest gevlogen, het licht 
verdween	bij	heftig	geluid	of	belichting	en	men	zag	een	
bruine vogel opvliegen, het licht ging op een weidepaal 
(of	een	grafzerk!)	zitten,	een	“lichtfenomeen”	werd	gezien	
bij het vangen van een knaagdier,… Een ondernemende 
engelse “farmer” ging zelfs zo ver om (in 1908) op het 
“heldere licht” te schieten, waarna hij ter plaatse een 
dode kerkuil vond die volgens de man nog enkele uren 
een	“lichte	gloed”	uitstraalde.	Genoeg	evidentie	dus	om	
te proberen enkele mogelijke verklaringen voor het feno-
meen “tegen het licht te houden”.

Meer vragen dan antwoorden zo blijkt! 

Fred	Silcock	schreef	overzichtsartikelen	zoals	“A	Review	of	
accounts of luminoscity in Barn Owls Tyto alba” in “Aus-
tralian Raptor Studies II – Birds Australia Monograph 3” 
in 1997 en in 2003 een boek met alle verzamelde “feiten” 
in dit verband: “The Min Min light: The Visitor Who never 
arrives”.

Als	intrinsieke	bioluminescentie	een	plausibele	verklaring	
is, moet dit fenomeen verder kunnen onderzocht wor-
den. Nochtans is er voor zover ik kon nagaan verder niet 
veel aandacht aan dit fenomeen gegeven sinds het ver-
schijnen van dit boek tot heel recent. Ik vond inderdaad 
een oproep van 9 aug 2015 van diezelfde Fred Silcock via 
de “Warrnambool Wildlife Rescue Group” CALL OUT FOR 
DEAD BARN OWLS (permit No. 10007651) met als expli-
ciet gestelde doelstelling om aan de hand van dode dieren 
het fenomeen te proberen verklaren… of te weerleggen!
Het	blijft	intrigerend!

Leo Alaerts

1.	 Reflectie	 van	 omgevingslicht	 op	 de	 soms	
erg lichte voorzijde van de kerkuil, is de meest ge-
makkelijke uitleg, maar verschillende waarnemin-
gen werden gedaan in zeer donkere nachten zonder 
maanlicht. Daarenboven verklaart dit niet waarom 
het	licht	klaarblijkelijk	actief	kan	uitgeschakeld	wor-
den (vb. bij opschrikken door lawaai).

2. Besmeuren van de veren met lichtgevende 
schimmels	 (honingzwam)	uit	 rottend	hout	 in	nest-
holtes, zoals in het “Dublin Zoo” programma werd 
aangehaald, wordt tegengesproken door een aantal 
“feiten”. De externe delen van de schimmel, die ge-
makkelijk aan de veren van de uil zouden kunnen 
kleven, zijn niet lichtgevend, het lichtgevende deel 
van de schimmel is het mycelium dat in het hout 
groeit; de honingzwam komt wel in Engeland voor 
maar niet in Australië; het waargenomen licht is 
soms aanzienlijk sterker dan de schimmel zou kun-
nen produceren; sommige waarnemingen zijn ge-
linkt aan vogels die niet in boomholtes broedden; 
het licht leek meestal enkel te komen van de borst 
en de onderzijde van de vleugels, wat niet logisch is 
als een schimmel uit boomholtes over het ganse lijf 
meegevoerd wordt.

3. Lichtgevende bacteriën dan? Die komen 
frequent voor, vnl. in de koude diepzee maar zou-
den niet overleven op warmbloedige dieren. Er zou 
ook een mechanisme moeten zijn waarmee de uil 
de lichtgevende bacteriën snel zou moeten kunnen 
“verbergen” om het licht uit te schakelen.

4.	 Intrinsieke	bioluminescentie,	met	dus	aan-
wezige	organen	en	stoffen	om	licht	te	produceren,	
in (delen van) de uil? Er zijn veel meer kerkuilen dan 
waargenomen	lichtfenomenen,	dus	niet	alle	kerkui-
len luminesceren. Misschien een jachthulpmiddel 
dat enkel occasioneel wordt ingezet? Bij meer dan 
één gelegenheid werd op de plaats van de waarne-
ming	enige	tijd	 later	een	kerkuil	 gevonden	 in	 zeer	
zwakke	conditie	of	 reeds	gestorven.	Luminesceren	
alleen oude/verzwakte dieren? Er bestaan vissen 
die alleen bioluminesceren op plaatsen waar ze de 
juiste prooien vinden als bron voor Luciferine. Mis-
schien ook de kerkuil?
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De zwaluwbox in opbouw:
Vanaf 24 juni is hij te bewonderen in Veurne aan de hoek van de Rodestraat en de Esdoornlaan.
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Enige	tijd	terug	kwam	de	vraag	van	Jelle	Quartier,	milieu-
raadslid in Kortemark, wat gedaan kon worden voor de 
gierzwaluwpopulaties	 in	 Kortemark.	 Na	 een	 avondje	 op	
zoek te gaan, hebben we een redelijk aantal gespot in 
Kortemark centrum, het centrum van Handzame en in de 
kerk van Edewalle, waar ze onder de vensterbank van de 
kerk een holletje hebben gevonden om in te broeden.

De late vogeltjes hadden geen plaats om te gaan nestelen, 
dus er moest iets aan gedaan worden.

Ik kwam enkele maanden geleden als vertegenwoordiger 
van NWG De Kerkuil in de milieuraad. Daar werd op regel-
matige	tijd	gesproken	over	mogelijkheden	om	nestkasten	
te plaatsen, doch er wist niemand precies hoe dit aan te 
pakken.

Zo kwam NWG De Kerkuil in zicht. Ik bracht Jelle in contact 
met Kris Degraeve, en na een bezoekje ter plaatse werd 
afgesproken om op zaterdag 14 mei 2016 de koe bij de 
horens te pakken (of liever gezegd, de gierzwaluw bij de 
staart) en een 3-tal nestkasten te hangen onder de dak-
goot van de gemeentelijke basisschool in Edewalle, op 
een 50-tal meter van de kerk verwijderd.

Het project werd gedragen door de milieuraad van Korte-
mark, gesteund door het schepencollege die zorgde voor 
logistieke	 ondersteuning	 door	 de	 brandweer	 te	 vragen	
met hun ladderwagen. Daarnaast zorgde nwg de Kerkuil 
voor de nestkasten en het plaatsen van het microfoontje 
en geluidsopname van een gierzwaluw.

Uiteindelijk	heeft	alles	zo’n	6	maanden	geduurd.

We hopen natuurlijk om zo vlug mogelijk de nestkasten 
bevolkt te krijgen en wie weet, kunnen we over enkele 
jaren een paar bakken bijhangen.

Jan Vanbaelenberghe

Gierzwaluwen in Kortemark 
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Een Koekoek van dichtbij op foto krijgen is niet makkelijk. 
Het zijn schuwe beestjes die bij de minste onraad maken 
dat ze weg zijn. Voortgaan op het geroep lukt het soms 
een wel een mannetje te vinden en te fotograferen. Een 
vrouwtje vinden is echter nog veel moeilijker. Groot was 
dan ook mijn vreugde toen het me op 16 mei lukte. Ik 
zat	 in	 de	 kijkhut	 van	 de	 Kleiputt	en	 in	 Ploegsteert	 met	
de bedoeling de Geoorde Futen en de daar aanwezige 
Witoogeend te fotograferen toen er plots een vrouwtjes-
koekoek (in dit geval te herkennen aan de wat bruinere 
veren in de nek; er bestaat ook een volledig bruine vorm 
van vrouwtjeskoekoeken) voor de hut in het riet landde. 
Het beest had niets in de gaten en begon wat onbehol-
pen tussen de rietstengels te kruipen. Ze was duidelijk op 
zoek naar nest van vermoedelijk Kleine Karekiet om haar 
ei in te deponeren. Uiteindelijk verdween ze helemaal in 
het riet. Een klein minuutje later vloog ze plots weer op. 
Zou ze een gastgezin gevonden hebben?

Wim Duran

Vrouwtjeskoekoek op zoek naar 
gastgezin

Afgelopen	 paasvakanti	e	 trokken	mijn	 vrouw	 en	 ik	 terug	
naar het zonnige Gambia. Het warme weer, de couleur 
local, de vriendelijke mensen en de mooie natuur maken 
het	voor	ons	tot	een	mooie	vakanti	ebestemming	met	heel	
wat mogelijkheden om te fotograferen. Tussen de opna-
mes van verschillende soorten gieren, bijeneters, glans-
spreeuwen, ijsvogels … dit jaar ook twee uilen. De pearl 
spott	ed	owlet	of	de	geparelde	dwerguil	en	de	Verreaux’s	
Eagle owl of Verreaux’ oehoe. Het kleinste uiltje was het 
beste model van de twee en liet zich gemakkelijk fotogra-
feren. Bij deze laat ik jullie meegenieten van dit Afrikaanse 
neefj	e	van	onze	Steenuil.

Frank Laleman

Geparelde dwerguil

Blauwborst
Je	hoeft		niet	naar	afgelegen	natuurgebieden	trekken	om	
mooie vogels te zien, zoals deze blauwborst. Deze pracht-
vogel is gefotografeerd op een 150 meter van de dorps-
kern van Ramskapelle. Ik weet niet wie het meest genoten 
heeft		 van	deze	 fotografi	esessie,	 de	blauwborst	 of	 ikzelf.	
Laat ons er maar van uitgaan dat we er allebei van geno-
ten hebben.

Catherine Sergooris
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Het virus breidt verder uit...
Sinds	ik	er	met	De	Kerkuil	en	NP	af	en	toe	op	uitt	rek	ti	jdens	
verschillende	acti	viteiten,	ontdek	ik	voortdurend	nieuwe	
streken, gebiedjes, en soms zelfs doodlopende straten, 
waar	er	alti	jd	wel	leuke	vogels	te	spott	en	zijn.	Eén	van	die	
plaatsen is het broekengebied in Noordschote, waar ik re-
gelmati	g	eens	naartoe	rijd	ti	jdens	enkele	vrije	uurtjes.	
De Rietzanger heb ik daar kunnen vastleggen, vanuit de 
auto, toen hij op enkele meters van mij af uit de rietkraag 
opvloog.	Hij	landde	parmanti	g	op	een	weidepaal	en	ging	
daar	verder	met	 zijn	 concert.	 Ik	kon	een	kleine	ti	en	mi-
nuten blijven luisteren, tot hij wat verder terug tussen de 
rietstengels dook. 

Tijdens hetzelfde bezoek zag ik ook enkele mooi gekleurde 
Grutt	o’s	foerageren	in	de	weides.	Toen	eentje	op	één	van	
de palen van een scheefgezakte omheining ging staan, en 
mij	nauwlett	end	in	het	oog	hield,	kon	ik	deze	foto	maken.	
Misschien had ik de foto een stuk kunnen bijsnijden, maar 
de omgeving maakt dit plaatje voor mij completer. 

Op	de	terugweg	van	Noordschote	richti	ng	Diksmuide,	be-
sloot ik om even te stoppen op het bruggetje net buiten 
het dorp. Het plan was om met de verrekijker de broe-
ken af te speuren. Misschien ontdekte ik wel een roof-
vogel?	Toen	ik	de	motor	sti	llegde,	zag	ik	aan	de	overkant	
van	de	weg	deze	Witt	e	Kwikstaart.	Hij	wipte	voortdurend	
heen en weer over de reling van de brug, af en toe naar 
een passerend insectje happend. Ik kreeg ruim de kans 
om foto’s te nemen, het leek wel een modeshow. Toen 
de vogel daarna ook nog net boven de opvallende ‘Niet 
aanraken’-sti	cker	ging	zitt	en,	was	de	fotoshoot	helemaal	
compleet ... 

Toen ik halfweg april nog eens besloot in het Blankaart-
domein te gaan wandelen, werd ik verwelkomd door het 
overweldigende gezang van verschillende Rietzangers. Ik 
kon enkele foto’s maken, en ook van enkele Rietgorzen. 
De	zon	scheen	prachti	g	en	de	dag	werd	nog	beter,	toen	ik	
van tussen het riet een koppeltje Steltkluten opmerkte. 
Hoewel ze erg ver weg bleven foerageren, kon ik toch en-
kele	foto’s	maken.	Wat	een	prachti	ge	dieren	zijn	dat	toch,	
zo hoog op hun knalrode poten ... 

Filip Declerck
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Deze sperwer, een mannetje, kon ik met het nodige geluk 
in volle vlucht op foto vastleggen. Uit het niets dook hij op 
ti	jdens	een	zondagse	wandeling,	om	voorbij	te	zoeven	en	
vervolgens weer in het niets te verdwijnen. Ik ben geen 
groot vogelkenner, maar was wel blij dat ik in een oog-
opslag doorhad dat het om een roofvogel ging. Mikken, 
scherpstellen, afdrukken, en dan even de adem inhou-
den. Staat hij er op? Is de foto voldoende scherp? Wat 
heb ik eigenlijk getrokken?
Sociale	 media	 zijn	 een	 fantasti	sche	 hulp	 voor	 wie	 niet	
sterk is in het determineren. Vlug een berichtje met de 
foto naar een ‘kenner’ en dan komt het antwoord: ‘Sper-
wer, mannetje, knappe foto!’. 
Mijn dag kon niet meer stuk! De sperwer heb ik nadien 
niet meer gezien, maar wie mij die dag tegenkwam, zag 
dat ik straalde. 

Tom Bovens

Sperwer

Door u gespot

Winterkoning
Op 19 mei is een nestje (in onze winterjasmijn) winter-
koningen	uitgevlogen.	Wat	zijn	ze	toch	schatti		g	hé!

Eerder deze week is een nestje ringmussen uitgevlogen 
uit een nestkast waar normaal koolmezen in broeden. We 
hadden de voorbije winter heel wat ringmussen in onze 
tuin.

Maar hier is alvast een foto van de winterkoning.

Jef Desaever

Deze foto van een fuut met jong is onlangs genomen aan 
de Lovaart ter hoogte van Fortem.

Eti	enne	en	Marleen	hebben	vorig	jaar	met	succes	samen	
de	cursus	fotografi	e	en	Lightroom	gevolgd,	georganiseerd	
door NWG De Kerkuil.

Let vooral op het jong van de fuut die mee mag varen op 
de rug van één van de ouders. Ze vallen niet fel op, maar 
je ziet dit fenomeen meer dan je zou denken. Een hele 
mooie waarneming.

Ocquet Eti enne en Blieck Marleen

Fuut met jong
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De kraanvogel is groter dan de ooievaar, met zijn span-
wijdte van tussen de 2 en de 2,3 meter is hij één van de  
grotere vogels die ons luchtruim doorkruisen. Hij kan wel 
1,20 meter groot worden. De kraanvogel is makkelijk te 
herkennen aan zijn verenkleed dat overwegend grijs is 
met een blauwe schijn. Zijn keel is zwart terwijl de achter-
kant van zijn kop wit is. De bovenkant van zijn kop kleurt 
zwart met een donkkerrode kruin. De jonge exemplaren 
missen deze kleurpatronen nog en hebben een egaal 
grijsachti	ge	nek	en	kop.

De kraanvogels die over België vliegen, broeden in Scandi-
navië in uitgestrekte moerasbossen en hoogvenen. 
Het overgrote deel overwintert in Zuid-Spanje en noorde-
lijk Afrika. Tijdens hun trek blijven grote aantallen enige 
ti	jd	pleisteren	in	het	Hornborgameer	(Zweden),	het	eiland	
Rügen in de Oostzee, Diepholz (Duitsland) en in Lac du 
Der	(Frankrijk).	Lac	du	Der	is	het	tweede	grootste	arti	fi	ci-
ele meer in West Europa en het voorziet de kraanvogels 
van een open gebied met predatorvrije eilanden, waar 
duizenden kraanvogels kunnen overnachten. Rond het 
meer	 liggen	vele	maïsvelden	waar	deze	 fantasti	sche	vo-
gels	kunnen	gaan	foerageren.	Door	de	combinati	e	van	al	
deze	gunsti	ge	omstandigheden	 is	Lac	du	Der	de	belang-
rijkste stopplaats geworden voor deze trekvogel. Elk jaar 

stoppen hier tussen de 200.000  en 350.00 exemplaren 
om enkele uren of dagen te rusten. Ongeveer een 20.000 
tot	30.000		kraanvogels	overwinteren	regelmati	g	in	Lac	du	
Der. Het recordaantal kraanvogels geteld aan dit meer be-
draagt een duizelingwekkende 206.000 exemplaren toen 
ze op 11 november 2014 het meer vroeg in de ochtend 
verlieten om door te trekken of te gaan foerageren. Het 
is zeker aan te raden een bezoekje te brengen aan Lac du 
Der, niet enkel voor de grote aanwezigheid van kraanvo-
gels,	maar	er	zijn	tal	van	andere	prachti	ge	vogels	waar	te	
nemen, ik denk maar aan waterral, rode en zwarte wouw 
en	de	niet	te	vergeten	machti	ge	zeearend.

Het	 is	 prachti	g	 om	 een	 kraanvogel-
paartje te zien baltsen. Hoewel ze 
een gezel hebben voor het leven, 
wordt er elke lente gebalst. Als één 
van	de	twee	sterft	,	kan	het	zijn	dat	
de partner het jaar daarop een nieu-
we partner zoekt. Tijdens de balts 
roepen	het	wijfj	e	en	het	mannetje	
luidruchti	g	 naar	 el-
kaar en springen 
met uitgestrekte vleugels om elkaar 
heen. Soms bereiken ze hiermee 
zelfs enkele meter hoogte. Het 
broedsel bestaat meestal slechts 
uit twee eieren en wordt nor-
maal gezien in mei gelegd. De 
incubati	eperiode	 is	 onge-

Vogel in de spotlight

Kraanvogel (Grus grus)
De kraanvogel, met zijn onmiskenbaar geluid, wordt ook in onze contreien waargenomen ti jdens zijn 
trek van en naar zijn zomergebied. Deze prachti ge vogel wordt bij ons het meeste waargenomen in 
de maanden maart en april en in het najaar in de maanden oktober, november en december.

Vogel in de spotlight

adult jong
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veer	30	dagen	en	wordt	vooral	door	het	wijfj	e	uitgebroed.	
Eens uitgekomen, is het kuiken reeds voldoende ontwik-
keld om binnen de 24 uur het nest te verlaten en op ei-
gen kracht de ouders te volgen. Vliegen kan het kuiken 
nog niet op dit moment. Pas als ze een 9-tal weken oud 
zijn, kunnen ze korte vluchten uitvoeren. De kraanvogel 
is dus een nestvlieder en geen nestblijver. Dit zou in hun 
voordeel spelen om predatoren te snel af te zijn. Als een 
predator toch in de buurt komt, wordt die aangevallen 
door beide ouders. De ouders blijven bij hun kuiken op 
de grond tot het in staat is om te vliegen en zelf eten te 
vinden. 

Als ze niet aan het broeden zijn, zijn de kraanvogels vrij 
sociale vogels en kunnen ze gezien worden in groepen van 
wel enkele honderden exemplaren. Hier moet wel ver-
meld worden dat ze geen onderlinge sociale band hebben 
met elkaar, maar dat ze elkaars gezelschap opzoeken om 
de veiligheid te verhogen door aantal.

Kraanvogels zijn alleseters. In hun broedgebied of in het 
overwinteringsgebied bestaat hun voedsel voornamelijk 
uit	grote	insecten,	wormen	en	amfi	bieën.	Tijdens	hun	trek	
en op pleisterplekken, schakelen ze over op achtergeble-
ven maïs, granen en aardappelen. In Spanje eten ze voor-
al eikels van de eikenbomen die naast de akkergronden 
staan. 

Kraanvogels hebben het echter niet makkelijk. Door ver-
snippering van uitgestrekte moerasbossen en hoogvenen 
door infrastructuur, toerisme en intensivering van land-
bouw, is het moeilijk geworden om nog geschikte broed-
plaatsen te vinden. In Zuid-Europa en Noord-Afrika wordt 
er	nog	veel	op	deze	prachti	ge	vogels	geschoten.	De	leef-
ti	jd	waarop	ze	sexueel	acti	ef	worden,	varieert	van	3	tot	6	
jaar. Zonder al te grote tegenslagen, kunnen ze in het wild 
wel 30 tot 40 jaar oud worden.

tekst en foto’s
Wim Bovens

Vogel in de spotlight

magische zonsopgang in Lac du Der

6 kraanvogels met aan de kop een grote zilverrreiger
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In de vorige uitgave van de Kerkuil kon u lezen hoe de brui-
ne	kiekendief	zich	gedraagt	tijdens	de	 trek	en	het	broe-
den.	In	dit	artikel	gaan	we	iets	dieper	in	op	het	leven	van	
de roofvogel in Afrika. Ben Koks, oprichter en teamleider 
van de werkgroep grauwe kiekendief in het Nederlandse 
Groningen,	is	expert	in	dit	gebied.	Dit	artikel	werd	dan	ook	
mede dankzij hem mogelijk gemaakt. De werkgroep Grau-
we	Kiekendief	 is	daarnaast	ook	zeer	actief	bezig	met	de	
bescherming van akker- en weidevogels. Zij voeren heel 
veel veldwerk uit en steunen hiervoor ook vaak op en-
thousiaste vrijwilligers.  

Waar in Afrika overwintert de bruine kiekendief?

Het merendeel van de in Noordwest-Europa broedende 
bruine kiekendieven overwintert in West-Afrika, ten zui-
den	van	de	Sahara	(zie	figuur	1).	De	meer	oostelijk	broe-
dende vogels, verkiezen eerder Oost-Afrika. Ook zijn er 
waarnemingen dat de bruine kiekendief overwintert in 
India en Myanmar. Een kleiner deel overwintert in Zuid-
west-Europa. De neiging om in Europa te blijven overwin-
teren, neemt af van zuid naar noord.

Figuur 1: kaart van de overwinterings- en broedgebieden van 
de bruine kiekendief. Blauw = overwinteringsgebied, lichtgroen 
= broedgebied en donkergroen = gebieden waar ze het hele jaar 
door kunnen gevonden worden

Levenswijze van de bruine kiekendief in Afrika

Het habitat van de bruine kiekendief in Afrika verschilt ei-
genlijk weinig met die van hier. Wel is het zo dat vrouw-
tjes	iets	nattere	gebieden	bezetten	en	de	mannetjes	eer-
der drogere. Dit is blijkbaar het gevolg van het gemene 
karakter	van	de	vrouwtjes:	als	zij	 in	de	nattere	gebieden	
toekomen, eisen ze dit helemaal op. In onze contreien is 

de	bruine	kiekendief	een	vogel	die	graag	alleen	leeft:	Ze	
hokt haast nooit samen met andere soortgenoten (zoals 
de grauwe kiekendief). In Afrika daarentegen hebben ze 
wel de neiging om samen te gaan slapen. Daar jagen ze 
overdag ook alleen en leven ze solitair, maar ’s avonds ko-
men de kiekendieven samen op een gemeenschappelijke 
slaapplaats. Die slaapplaatsen vervullen een belangrijke 
rol voor de overleving van deze vogels. Het zijn plekken 
waar	ze	informatie	uitwisselen	over	goede	voedselgebie-
den.	Dit	doen	ze	door	elkaars	conditie	in	de	gaten	te	hou-
den	en	fitte	vogels	met	gevulde	kroppen	te	volgen.	Nog	
opvallend is dat er op de grond wordt geslapen. Dat is ui-
teraard veel riskanter dan in een boom, waardoor samen 
slapen ook een extra voordeel biedt. De slaapplaatsen zijn 

Bruine kiekendieven in Afrika
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Op 10 mei 2016 is in het college van burgemeester en 
schepenen te Nieuwpoort de vraag goedgekeurd om de 
Nieuwpoortse kern van Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw 
te erkennen als Nieuwpoortse vereniging.

Op zich verandert er niet zodanig veel voor onze werk-
groep. Onze projecten op Nieuwpoorts grondgebied lo-
pen gewoon door, maar de erkenning brengt wel enkele 
voordelen met zich mee:

	•	Een	acti	viteit	van	de	kern	van	Nieuwpoort	kan	aange-
kondigd worden in Nieuwpoort uw Stad, het gemeentelijk 
ti	jdschrift		dat	4	maal	per	jaar	verspreid	wordt.
 • Een verslag kan gepubliceerd worden in bovengenoemd 
ti	jdschrift	.
 • Bij de huur van Nieuwpoortse zalen en materialen zul-
len wij vanaf heden gebruik kunnen maken van het meest 
voordelige tarief.

Artikels

Erkenning als Nieuwpoortse vereniging

ook vaak gelegen in moeilijk toegankelijke of geïsoleerde 
gebieden. Opvallend is dat de bruine kiekendief bijna al-
ti	jd	eerst	 toekomt	op	deze	plekken,	voor	de	andere	kie-
kendievensoorten. Er zijn data dat er tot zo’n 1000 kieken-
dieven samenkomen op dergelijke plaatsen.

Dieetonderzoek

Figuur 2: op deze foto zie je  braakballen van bruine kiekendie-
ven in Senegal. Zoals vermeld in de tekst eten bruine kieken veel 
meer zoogdieren en sprinkhanen in Afrika.

Een andere vraag die we ons kunnen stel-
len, is of ze al dan niet hetzelfde voed-
sel eten in Afrika. Hiervoor worden de 
braakballen van deze roofvogel onder-
zocht	 (zie	 fi	guur	 2).	 Een	 interessant	
verschil is dat de bruine kiekendief in 
Afrika zeer vaak sprinkhanen eet. Ook 

staan er kleine zoogdieren en vogels 
op het menu. Ben Koks vertelde mij 
ooit een vondst te hebben gedaan in 

Marokko van bruine kiekendieven 
die een soort egel van 4-5cm 
groot hadden opgegeten. Het 

moet alvast niet simpel zijn 
om al die stekels naar bin-
nen te spelen! 

Ben je benieuwd naar het onderzoek dat onze Nederland-
se buren uitvoeren, ga dan gerust eens kijken op hun site 
www.werkgroepgrauwekiekendief.nl. Ik dank alvast Ben 
Koks om al zijn ervaringen te delen! 

Ben J. Koks (1963) is een Nederlandse ornitholoog (autodidact) 
en natuurbeschermer, tevens oprichter van Werkgroep Grauwe 
Kiekendief

Eline Vermote

Een andere vraag die we ons kunnen stel-
len, is of ze al dan niet hetzelfde voed-
sel eten in Afrika. Hiervoor worden de 
braakballen van deze roofvogel onder-
zocht	 (zie	 fi	guur	 2).	 Een	 interessant	
verschil is dat de bruine kiekendief in 
Afrika zeer vaak sprinkhanen eet. Ook 

staan er kleine zoogdieren en vogels 
op het menu. Ben Koks vertelde mij 
ooit een vondst te hebben gedaan in 

Marokko van bruine kiekendieven 
die een soort egel van 4-5cm 
groot hadden opgegeten. Het 
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Beste sympathisanten, 

Leo Alaerts meldt ons alweer heuglijk nieuws uit Mortsel: 
voor het achtste jaar op rij zijn er slechtvalken geboren in 
de nestkast op de schoorsteen van Agfa-Gevaert! 

Een maand geleden werd een legsel van 4 eieren vastge-
steld: daarvan zijn er 3 uitgekomen. 
Zoals	je	ziet	zijn	de	jongen	al	flink	opgegroeid	en	minimum	
3 weken oud. Ze zullen eerstdaags geringd worden. 

Hierbij een overzicht van de broedresultaten van het  
koppel slechtvalken: 

Slechtvalken bij Agfa-Gevaert Mortsel

Nieuw bestuurslid: Geert Martens
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Slechtvalken bij Agfa-Gevaert Mortsel

eieren uitgevlogen juvenielen

Geert Martens uit De Panne vervoegt het bestuur van 
Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw na het ontslag van Leo 
Alaerts. Geert is van jongs af aan lid van De Torenvalk uit 
regio	Tielt.	Dag	van	de	Natuur	is	altijd	zijn	stokpaardje	ge-
weest: “De natuur heeft mij zoveel gegeven, dat ik graag 
mijn steentje terug bijdraag en bovendien werk ik graag 
met mijn handen!”
Ook trok Geert verschillende malen met De Torenvalk 
richting	Spincourt	in	Frankrijk	om	daar	aan	nestbescher-
ming te doen voor de grauwe kiekendief. Mooie ervaring 
die voor onze werkgroep ook van nut kan zijn! 

Toen	Geert	een	vijftal	jaar	geleden	naar	de	kust	verhuis-
de, bezocht hij de Moeren op zoek naar bruine kiekendie-
ven. Daar kwam hij een promostand tegen van NWG De  
Kerkuil. Hij is onmiddellijk lid geworden van de werkgroep 
en	tegelijkertijd	medewerker	van	de	kern	in	De	Panne.	

“Ik wil de mensen dichter bij de natuur brengen.” zegt 
Geert gemeend en benadrukt nogmaals hoezeer de na-
tuur hem aan het hart ligt. We wensen Geert veel succes!
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NWG	De	Kerkuil	vzw,	Natuureducatief	centrum	Duinenhuis	en	Carels	Photography

slaan de handen opnieuw in elkaar voor een

Basiscursus Digitale Fotografie : Focus op Mens en Natuur
De lessen gaan door op zondagvoormiddag van 9:00 tot 12:30

2 - 9 - 16 - 23 - 30 oktober en 6 november

De lessenreeks telt 6 afzonderlijke lessen :
1. Basistheorie met oefeningen
2.	In	de	praktijk:	Compositie	/	scherpstellen	/	lichtmeting	/	witbalans
3.	Gebruik	van	histogram	/	kleurenleer	/	zwart-wit	en	initiatie	landschapsfotografie		
4.	Gezamenlijke	praktijkoefening	landschapsfotografie
5.	Bespreking	resultaten	praktijkoefening	/	andere	facetten	van	de	fotografie	
6.	Portretfotografie	(kunst-	en	natuurlijk	licht)	en	bespreking

De	lessen	gaan	door	in	Natuureducatief	centrum	Duinenhuis,	Bettystraat	7	te	8670	Koksijde

Behalve	 een	 theoretische	 benadering	 van	 de	 fotografie,	 maken	 we	 tijdens	 de	 lessen	 ruim	 tijd	 voor	 het	 begeleid 
oefenen met je eigen fototoestel. Ervaren fotografen begeleiden u hierbij. Om alle kennis en vaardigheden bij te 

houden	voorziet	de	organisatie	een	digitale	cursusmap.

Nodig:	een	fototoestel	waarbij	je	zelf	diafragma,	sluitertijd,	ISO	en	witbalans	kunt	instellen	…	
en weten hoe deze instellingen te veranderen (handleiding voorafgaandelijk doornemen is wenselijk).

Inschrijvingen en betaling: 
• € 55 voor de volledige lessenreeks

• Onze leden (of nieuwe leden) betalen € 35 voor de reeks
• Inschrijven kan via onze website: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

• Betalen kan op rekening van natuurwerkgroep De Kerkuil, vzw BE58 8285 9851 9879 (BIC HBKABE22XXX)
•	Na	betaling	ontvangt	u	een	bevestigingsmail.	

Hebt u nog bijkomende vragen, dan kunt u deze steeds via mail of telefonisch stellen :

info@natuurwerkgroepdekerkuil.be	-	058	33	05	34	voor	administratieve	vragen
carelsphotography@skynet.be  –  www.carelsphotography.net – 0495 59 81 01 voor inhoudelijke vragen
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Cursus Lightroom

Wanneer Uur Wat Waar Extra

04/07/2016 19u30 Raad van Bestuur &  
Medewerkersvergadering

Callicanes, Zuidkapelweg 16 
8630 Veurne

28/08/2016 20u00 Nacht van de Vleermuis Zannekin, Zannekinstraat 20 
8600 Diksmuide (Lampernisse)

p 28

2-9-16-23-
30/10/2016 
+ 6/11/2016

09u00 - 
12u30

Cursus	Fotografie Duinenhuis,	Bettystraat	7,	8670	
Koksijde

p 27

13-20-
27/11/2016 
+ 4-11-
18/12/2016

09u00 - 
12u00

Cursus Lightroom Duinenhuis,	Bettystraat	7,	8670	
Koksijde

p 28

Komende activiteiten

Aansluitend	op	de	cursus	fotografie	is	er	een	 
cursus Lightroom voorzien in het Duinenhuis - Koksijde

Zondag 13 - 20 - 27 november + 4 - 11 - 18 december
Van 09u00 tot 12u00

Lesgever: Walter Carels
Maximaal aantal deelnemers : 15
Annulering bij minder dan 12 deelnemers 
Kostprijs: 40 euro voor leden / 60 euro voor niet-leden
inschrijven via www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Voorwaarden tot deelname cursus Lightroom:
- eigen draagbare computer (met Windows Vista of 7 met service pack 1 of recenter, minstens 2gb ram geheugen, 1 gb 
vrije ruimte op de schijf, cd speler voor installatie software)
- software (opleidingsversie 4) wordt tijdens de cursus ter beschikking gesteld

Activiteitenkalender

Nacht van de Vleermuis
Dit jaar gaat “Nacht van de Vleermuis” door in Lampernis-
se op 28 augustus 2016.
Wij nodigen jullie uit in zaal Zannekin, Zannekinstraat 20.
De voorstelling begint om 20u00.

Wat kan u verwachten: 

•	 Een	prachtige	PowerPoint	over	de	vleermuizen
• Een korte wandeling om vleermuizen op te sporen 
 met batdetectors
• Mogelijkheid tot vragenstelling
• Een aangename babbel

Alvast tot dan! foto Bram Conings
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Toch zijn ze heel goed in staat om boodschappen naar 
elkaar en naar dieren te sturen. Zonder taal is het voor 
bomen en planten zelfs onmogelijk om te overleven. Zo 
vertellen	 ze	 hun	belagers	 dat	 ze	 gift	ig	 zijn	 en	 lokken	 ze	
insecten om die voor hen te laten werken. En ze waar-
schuwen elkaar zelfs voor gevaar. Ze verstaan elkaar 

dus prima. Maar hoe doen ze 
dat zonder mond en oren?
Bomen en planten lijken het 

maar moeilijk te hebben. 
Wat kan een boom doen 
als een hert van zijn blade-
ren eet? Wegrennen is on-
mogelijk. Of wat moet een 
maïsplant als er rupsen 
aan zijn bladeren knagen? 
Hij kan ze niet van zich 

afschudden. Bomen en planten 
kunnen wel een beetje bewe-

gen, maar doen dat heel langzaam. Ze 
bewegen vooral om hun bladeren beter op de zon te rich-
ten. Het kruidje-roer-mij-niet is één van de snelste plan-
ten. Dat kan bij gevaar in een paar seconden zijn bladeren 
intrekken. Verder zijn er maar weinig planten die zo van 
hun belagers af kunnen komen. En vriendelijk vragen of 
de	vraatzuchti	ge	dieren	ergens	anders	willen	dineren,	zit	
er	ook	niet	in.	Je	zou	dus	verwachten	dat	het	slecht	afl	iep	
met de bomen en planten, en dat ze allemaal werden kaal-
gevreten door herten en rupsen. Maar zo is het niet. Je 
ziet overal gezonde beuken, eiken en varens. Hoe kan dat?
Allereerst krijgen bomen en planten hulp van buitenaf. 
Planteneters hebben zelf ook vijanden. Vogels en men-
sen zorgen dat er niet teveel rupsen komen, en herten 
hebben ook hun belagers. Daarnaast hebben bomen 
en planten ook zelf hun manieren om zich te bescher-
men. Acaciabomen zijn uitgerust met grote lange ste-
kels, zodat een beest een paar pijnlijke prikken riskeert 
als hij ervan wil eten. Sommige moerasplanten hebben 
zo’n vieze geur en smaak dat bijna geen dier ze lust. En 
brandnetels hebben duizenden kleine naaldjes die een 
pijnlijke stof in het lichaam van hun belagers spuiten.
Toch zijn al die middelen niet voldoende. Met scherpe 

doorns schrik je wel herten af, maar geen luizen. Geiten 
hebben geen enkele moeite met de stekels van de aca-
ciaboom.	Er	zijn	toch	nog	een	paar	lie�	 ebbers	van	moe-
rasplanten. En rupsen eten gewoon om de stekels van 
de brandnetel heen. Daarom hebben 
bomen en planten 

nog een strategie. Een uitstekend middel 
waarmee ze elk dier de baas zijn. Belangrijker nog, ze ver-
tellen hun vijanden vaak ook dat ze die afweer hebben in-
gezet. En die begrijpen de boodschap zo goed dat ze veilig 
op een afstand blijven. Want dieren verstaan de bomen en 
planten perfect. Het was onderzoekers al opgevallen dat 
sprinkhanen die met miljoenen tegelijk een groene vlak-
te plunderen, vaak 
ineens stoppen met 
eten. En dat terwijl er 
nog voldoende te vin-
den is. Ook rupsen, 
herten en konijnen 
laten hun voer vaak 
plotseling links liggen. 
Het lijkt alsof ze zich-
zelf van het ene op 
het andere moment 
nog liever doodhon-
geren dan door te 
eten. Hoe komt het 
dat die dieren hun 
lievelingskostje laten 
staan? Zelfs de knap-
ste koppen stonden voor een raadsel. Totdat ze de reden 
ontdekten	:	bomen	kunnen	zichzelf	gift	ig	maken.	En	dat	
doen ze met allerlei soorten gif. Met tannine bijvoor-
beeld, dat is een stof die de bladeren taai en onverteer-
baar maakt. Die bladeren komen wel in de maag van het 
dier, maar worden niet opgenomen door de rest van het 
lichaam.	Het	dier	blijft		dus	hongerig,	hoeveel	hij	ook	eet.
(wordt vervolgd)

Jonge Kerkuiltjes

Komende activiteiten Jonge kerkuiltjes

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

Neen, bomen en planten praten niet met elkaar over wat ze allemaal beleefd hebben. Een eikenboom kletst niet met 
een	kastanje	over	het	weer,	en	een	roos	geeft		geen	schoonheidsti	ps	aan	een	azalea.	Een	brandnetel	klaagt	er	niet	
over dat hij maandelijks 600 prikken moet geven om zijn vrouw gelukkig te maken. Tenminste, niet zover we weten.

dus prima. Maar hoe doen ze 
bomen en planten 

Ludo Leper
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www.boonefaesnv.be

De Blauwe Spie
Noordweststraat 10

8647 Noordschote (Lo-Reninge)
Tel: 051 54 52 77 GSM: 0498 43 32 38

e-mail: deblauwespie@euphonynet.be

Groenten- en fruitpakketjes van 
Biologisch Dynamische landbouw. 

Kies elke week voor zuivere, verse en 
gezonde groenten & fruit van 

biologische teelt.

verse vegetarische voeding • kruiden 
• voedingssupplementen 

•	natuurcosmeti	ca	•	geschenkarti	kelen	
• Voor ieder probleem een natuurlijke 

oplossing

Natuur- en Dieetwinkel

Pannestraat 63/65
8630 Veurne
058 31 29 40

“U bent in goede handen”
Bedrijvenlaan 1, 8630 Veurne

058 311 444

www.pgcars.be

Bruggesteenweg 112, 8830 Gits
Tel 051 72 57 26 Fax 051 72 55 76

info@claerbout.be
www.claerbout.be

Sponsors

Metaal-	&	Houtconstructi	es	voor	huis	en	tuin - 
Burgmolenstraat 31 | 8690 Alveringem -
	TEL	058	62	46	47	|	info@mw-creati	ons.be

www.mw-creati ons.be

alles voor de vakman
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AVEVE Veurne BVBA
Celien & Sti jn

Vaartstraat 16 - 8630 Veurne
058 31 10 09

aveveveurne.bvba@aveve.be

Tuin - Dier - BakplezierDEKEYSER BERND - INTERIEURCENTER

Verkoop van vloeren, parket, wandtegels, plafonds en blauwsteen
Afvalcontainers
Rodestraat 5 - 8630 Veurne - 0477 32 36 18
Open op zaterdag van 13u tot 18u, zondag van 10u tot 13u,
van maandag tot vrijdag op afspraak

Interieurbouwers en meubelmakerij 
in Kortemark sinds 1830

051 566 444

www.meubelmakerijverlinde.be

Geertrui Decrock
Grote markt 5, 8630 Veurne

058 31 36 02

Sponsors Sponsors

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

Steiner verrekijkers  
aanbevolen door Natuurkijkers.be  
voor zijn uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

voordeleN 
• robuuste kijker 
• met geïntegreerde ergonomische oculairrubbers
• optimale beeldkwaliteit. 
Verkrijgbaar in: 10 x 26 , 8 x 32 , 10 x 32, 8 x 42 en 10 x 42



Verschijnt driemaandelijks
Verantwoordelijke uitgever: Kris Degraeve, Wulpendammestraat 26, 8630 veurne
Afgift	ekantoor:	8630	Veurne,	erkenningsnummer	P206346


