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Jonge torenvalk uit Ramskapelle - Eveline Follet
4 torenvalken op een rij - Joost Schamp
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Zwaluwenborrel Veurne
In Veurne en de omliggende polders voelen de zwaluwen zich nog thuis. Maar de mens verandert snel zijn gewoontes en onze luchtacrobaten hebben moeite om ons tempo te volgen. Nochtans zijn zwaluwen levend erfgoed van
het polderlandschap. Vogelbescherming Vlaanderen, het Regionaal Landschap IJzer & Polder, Natuurwerkgroep de
Kerkuil en het Stadsbestuur Veurne sloegen de handen in elkaar om deze zwierige zomergasten in de aandacht te
brengen bij de inwoners.
In enkele straten van Veurne huist een mooie populatie
huiszwaluwen. Met dit zwaluw(t)huis in de polders krijgen
de inwoners er als eerste een origineel infopunt op bezoek waarbij ze eenvoudig op weg geholpen worden om
zorg te dragen voor de zwaluwen. Ook in Diksmuide is er
deze zomer zo’n mobiele zwaluwbox op een zwaluwrijke
locatie geplaatst.

Polder kwamen uitleg geven over hoe het project het levenslicht zag. Ook onze eigenste Frank Laleman heeft zijn
zegje gedaan over de zwaluwen van Veurne.

Op vrijdag 24 juni werd het zwaluw(t)huis met een gezellige zwaluwborrel onthuld en kregen de omwonenden de
kans kennis te maken met deze bijzondere bewoners van
de wijk.

Norbert Roothaert, Ringgroepoverste van Ringgroep 64
De Blankaart, is er enkele zwaluwen komen ringen. Een uiterst mooie gelegenheid om deze acrobaten van de lucht
eens van dichtbij te zien.

Burgemeester Peter Roose was van de partij en plaatste
een woordje, Inge Buntinx van Vogelbescherming Vlaanderen en Henk Schaut van Regionaal Landschap IJzer &
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Medewerkers van Natuurwerkgroep de Kerkuil stonden klaar om
zwaluwvragen van omwonenden
te beantwoorden en last but not
least, een speciaal dankwoord ging
uit naar Peter Mortier die het project praktisch heeft uitgewerkt.

Voorbije activiteiten

Nacht van de Vleermuis
Met 18 waren we, zaterdag 27 augustus 2016 in Lampernisse in zaal Zannekin, om deel te nemen aan Nacht
van de Vleermuis. Antoon Ternier, secretaris van Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw, heeft een passie voor deze
nachtelijke zoogdieren, en dat zullen de aanwezigen gemerkt hebben.
Alle aanwezigen werden overstelpt met informatie over
de vleermuizen. Niet enkel de lokale soorten kwamen aan
bod, het was een geheelpakket dat we van Antoon te zien
en te horen kregen. Uiteraard lag de nadruk wel op onze
inheemse soorten.

aangetoond met duidelijke videobeelden.

Antoon vertelde ons hoe vleermuizen gebouwd zijn. Dat
de handen van een vleermuis groter zijn in proportie dan
die van de mens, dat wisten de meesten wel, maar van
een spoorbeen had het merendeel van de aanwezigen
nog niet gehoord.
De jaarcyclus van een vleermuis deed dan ook weer wat
mensen in de haren krabben. De paring van de vleermuizen gebeurt in het najaar, maar het wijfje slaat de sperma
op en zet pas in het daaropvolgende voorjaar de zwangerschap (zelf) in gang.
Waar verblijven de vleermuizen? Zijn winter- en zomerverblijfplaatsen hetzelfde? Ook deze vraag werd duidelijk
beantwoord.
Dan kwamen we aan de soorten vleermuizen van onze
regio: de laatvlieger, de watervleermuis, de dwergvleermuis, de rosse vleermuis, de grootoorvleermuis, ... Al deze
soorten kunnen op naam gebracht worden door met een
batdetector op zoek te gaan naar de frequentie van de onhoorbaar hoge tonen die ze produceren om hun prooien
te localiseren. Droge en natte tokken mochten we auditief
waarnemen tijdens de presentatie.
Vervolgens werden de foerageertechnieken van de vleermuizen verduidelijkt: harken , struinen, vlucht-scheppen,
postjagen, bodemduiken.
Elke soort heeft zijn favoriete jachttechniek. Ook dit werd

Na de boeiende presentatie was het tijd om de benen te
strekken en op zoek te gaan naar vleermuizen. Met 2 batdetectoren in de hand zijn we achter de kerk van Lampernisse op zoek gegaan naar vleermuizen. Al snel hoorden
we de eerste vleermuis: de dwergvleermuis. Niet veel
later hadden we nog eens beet met de ruige dwergvleermuis. Ten slotte hebben we nog signalen opgepikt van de
grootoorvleermuis. Met een beetje geluk konden we de
vleermuizen in een schicht voorbij zien vliegen.

Wat eten vleermuizen? Wat zijn de bedreigingen van de
vleermuizen bij ons? Hoe kunnen we vleermuizen helpen? Al deze antwoorden zijn geen geheim meer.

Drie soorten, dat is niet slecht! Maar we hebben er nog
een vierde bijgehaald, de watervleermuis. Deze hebben
we zelfs heel mooi kunnen zien vliegen over het water
door met een straffe lamp boven
het water te schijnen eens we zijn
signaal oppikten.
Dit was de eerste keer dat we vier
soorten konden waarnemen op één
avond tijdens onze vleermuizenactiviteit.
Missie geslaagd en avond geslaagd!

Voorbije activiteiten
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Meerjarennota 2017-2021

De voorbije maanden is het bestuur van Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw druk in de weer geweest met het
opstellen van een meerjarennota en een jaarplan 2017 voor de vereniging. In december 2015 besliste de regering dat er een nieuwe regeling voor erkenning en subsidiëring voor Vlaamse natuur- en milieuverenigingen
in voege zou gaan. Deze erkenning zal 5 jaar geldig zijn: van 2017 tot 2021. Natuurwerkgroep De Kerkuil heeft
een aanvraag ingediend voor een regionale vereniging type 2 (d.w.z. dat de vereniging actief is in minstens
tien aaneengesloten Vlaamse gemeenten of deelgemeenten of districten die deel uitmaken van steden van
minstens 200.000 inwoners en dat de vereniging voldoet aan 10 modules). We bespreken de meerjarennota
in 2 artikels. Het eerste artikel geeft meer klaarheid over de missie en de eerste strategigsche doelstelling:
Agrarische natuur. Elke strategische doelstelling wordt opgevolgd door operationale doelstellingen.
De meerjarennota 2017-2021 is tot stand gekomen na
diverse inhoudelijke discussies in de schoot van de raad
van bestuur van Natuurwerkgroep De Kerkuil. Zowel de
voorzitter als de vaste medewerker namen deel aan het
sectortraject dat de Bond Beter Leefmilieu uitstippelde
i.v.m. de opstelling van de meerjarennota. Er is een beperkte externe bevraging geweest naar de voornaamste
partners toe om te weten hoe zij het werk evalueren.
Hieruit is gebleken dat zij de (samen)werking ten zeerste
appreciëren en willen voortzetten. De uiteindelijke nota
is het resultaat van een groepswerk van de bestuursleden en de vaste medewerker. Om vakjargon en evidenties
uit te sluiten, werd de nota nagelezen door 2 vrijwillige
medewerkers van NWG De Kerkuil. Als voorlaatste stap
volgde de goedkeuring door de algemene vergadering op
20 juni 2016, waarna de opmaak van de meerjarennota
afgewerkt werd. Tijdens de medewerkersvergadering van
4 juli 2016 werd voor alle medewerkers een toelichting
gegeven. De meerjarennota werd samengesteld aan de
hand van 5 hoofdstukken:
1) Totstandkoming meerjarennota
2) Missie, visie en waarden
3) Beschrijving van de organisatie
4) Strategische en operationele doelstellingen
5) Financiering
In dit artikel leggen we de focus op de missie en de eerste
(en belangrijkste) strategische doelstelling: De agrarische
natuur. Na overleg zij we tot de volgende formulering van
onze missie gekomen:
Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw is een regionale natuurvereniging, actief in 10 gemeenten in de Noordelijke West-
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hoek en richt zich op agrarische natuur via een projectmatige werking.
Met Natuurwerkgroep De Kerkuil boert de agrarische
natuur beter.
Natuurwerkgroep De Kerkuil wil het verschil maken
door het juiste te doen.
Strategische doelstelling 1: Agrarische natuur
Natuurwerkgroep De Kerkuil wil een agrarische natuurvereniging zijn met een projectmatige werking, gericht op
typische soorten uit het agrarische gebied. Hierbij staan
samenwerkingsverbanden met de bewoners van het buitengebied voorop met bijzondere aandacht voor de actieve landbouwers. Dit alles wordt gerealiseerd via een
degelijk gestructureerde organisatie alsook via een duurzame opvolging van de projecten.
Operationele doelstelling 1.1 Akkervogels
Op het plateau van Izenberge beoogt
Natuurwerkgroep De Kerkuil een populatie te bereiken van 50 territoria
geelgorzen en een winterpopulatie
van 250 geelgorzen. Daarnaast wordt
gestreefd naar de herkolonisatie van
de grauwe gorzen in De Moeren (Veurne) vanuit de Franse Moeren met een populatie in 10 territoria. Om dit na
te gaan wordt de populatie tijdens het voorjaar telkens
gemonitord en via de opvolging van wintervoedselmaatregelen geteld tijdens de wintermaanden.

Artikels

Oproep: Hier zoeken we nog extra medewerkers voor inventarisatie van de akkervelden in de winter en de localisatie van broedterritoria in de lente.
Operationele doelstelling 1.2: Bruine kiekendieven
Natuurwerkgroep De Kerkuil streeft
naar een stabiele populatie van 70
koppels bruine kiekendieven in het
werkingsgebied. Dit wordt gerealiseerd door een gestructureerde opvolging van de populatie gekoppeld
aan een actieve nestbescherming en deelname aan wetenschappelijk onderzoek omtrent de soort.
Oproep: Hier zoeken we nog extra medewerkers voor delocalisatie van nesten in graanvelden.
Operationele doelstelling 1.3: Grauwe kiekendieven
Natuurwerkgroep De Kerkuil zet zich
in om de grauwe kiekendief als broedvogel in het grootschalig akkergebied
van De Moeren en de Hemmepolder
te verwelkomen. Als doelstelling worden twee broedparen vooropgesteld
tijdens de beleidsperiode. Net zoals bij de bruine kiekendief doet NWG De Kerkuil dit door een gestructureerde
organisatie en actieve nestbescherming alsook via promotie van de zogenaamde ‘Vogelakkers’. NWG De Kerkuil
werkt actief mee aan de uitvoering van het soortbeschermingsprogramma “grauwe kiekendief” van de Vlaamse
overheid, in samenwerking met de stichting grauwe kiekendief (NL).
Operationele doelstelling 1.4: Kerkuilen
Natuurwerkgroep De Kerkuil wenst
in de beleidsperiode een populatie in
stand te houden van 60 broedparen in
muizenrijke jaren. Om dit te realiseren
wordt het volledig werkingsgebied
gebiedsdekkend voorzien van kerkuilennestkasten. Waar nodig wordt marterbescherming in
de nestkasten voorzien en worden de locatiehouders omtrent uilenvriendelijke muizenbestrijding gesensibiliseerd.
Oproep: Hier zoeken we nog extra medewerkers voor deregio’s Diksmuide, Alveringem en Lo-Reninge.
Operationele doelstelling 1.5: Steenuilen
Een volledige territoriumkartering van
het werkingsgebied in de beleidsperiode wordt als doel vooropgesteld. In
het poldergedeelte van het werkingsgebied wordt een actieve nestkastenactie georganiseerd. Op het grond-

Artikels

gebied van Veurne wordt het monitoringproject verder
ontwikkeld.
Operationele doelstelling 1.6: Weidevogels
In het weidevogelgebied Lampernisse
wordt de populatie grutto’s periodiek
gemonitord. Hierbij wordt een populatie van 60 koppels beoogd. Tevens
wordt er ondersteuning verleend aan
de opvolging van de beheerovereenkomsten weidevogels van de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM).
Oproep: Hier zoeken we nog extra medewerkers voor demonitoring van de weidevogels.
Operationele doelstelling 1.7: Torenvalken
De vereniging streeft om een populatie van 75 broedgevallen in het werkingsgebied met torenvalknestkasten
op te volgen.

Operationele doelstelling 1.8: Zwaluwen (boerenzwaluw, huiszwaluw en oeverzwaluw)
Natuurwerkgroep De Kerkuil monitort
de populatie huiszwaluwen in heel
haar werkingsgebied en streeft naar
een populatie van 1750 nesten.  Daarnaast wordt de bestaande monitoring
van boerenzwaluwen in een beperkt
aantal gemeenten verdergezet. Voor de oeverzwaluwen
worden projecten ondersteund waarbij zowel duurzame
als éénmalige nestgelegenheid wordt aangeboden voor
de soort.
Oproep: Hier zoeken we nog extra medewerkers voor de
tellingen van de regio Diksmuide en Houthulst.
Operationele doelstelling 1.9: Gierzwaluwen
NWG De Kerkuil wenst in haar volledig werkingsgebied de nestlocaties
van gierzwaluwen in kaart te brengen
om deze op die manier actief te beschermen bij restauratie en afbraak.
Tevens wordt voorzien in extra of vervangende nestgelegenheid in de vorm van nestkasten.
Al deze operationele doelstellingen worden nogmaals
onderverdeeld in actiepunten. Deze actiepunten dienen
allemaal, al dan niet gefaseerd over de periode van 2017
- 2021, opgevolgd te worden. Aangezien Natuurwerkgroep De Kerkuil een natuurwerkgroep is waar continuï-

7

teit een kernwaarde is, wil dit zeggen dat het overgrote
merendeel van deze acties jaarlijks dienen opgevolgd te
worden. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het controleren en herstellen van nestkasten, monitoring van
zwaluwnesten,... Dat deze acties tijd en moeite kosten,
is waarschijnlijk geen wereldschokkend nieuws. Daarom
staat Natuurwerkgroep De Kerkuil steeds open om nieuwe, gemotiveerde medewerkers aan te trekken. De werking van Natuurwerkgroep De Kerkuil staat of valt met de
ondersteuning door actieve vrijwillige medewerkers.

In deze samenwerking neemt NWG De Kerkuil vzw
steeds een andere rol voor zijn rekening.
NWG De Kerkuil vzw als initiatiefnemer
De NWG bekijkt welke vogels in het agrarische gebied een achteruitgang in populatie of
broedgelegenheid ondervinden en neemt initiatief om een project uit te werken ten voordele
van deze vogels.
NWG De Kerkuil vzw als expert
Door de jarenlange ervaring kunnen burgers,
landbouwers, verenigingen, bedrijven, gemeenten, steden en provincie grondig geïnformeerd worden inzake optimalisatie van agrarische natuur in de regio.
NWG De Kerkuil vzw als bemiddelaar
De NWG treedt op als tussenpersoon onder
de diverse partners en zoekt een oplossing ten
voordele van het project zonder een partner
met een slecht gevoel achter te laten.

Van de medewerkers wordt er niet verwacht dat het allemaal wandelende encyclopedieën zijn met jarenlange
ervaring. Natuurwerkgroep De Kerkuil staat open voor iedereen, ongeacht zijn/haar kennis of vaardigheid. Iedereen is welkom en draagt een steentje bij naar zijn of haar
eigen kunnen.

NWG De Kerkuil vzw als uitvoerende kracht
De NWG zorgt voor de uitvoering van projecten
in het veld. Of dit nu een eigen project is of niet,
als het project onder de visie en missie van de
NWG valt en de mogelijkheid bestaat om eraan
mee te werken, zorgt NWG De Kerkuil voor de
realisatie ervan.

Natuurwerkgroep De Kerkuil bestaat in 2017, wanneer
nieuwe regeling voor erkenning en subsidiëring voor
Vlaamse natuur- en milieuverenigingen in voege zou
gaan, exact 20 jaar. In die 20 jaar heeft er zich een uitbreiding van het werkingsgebied. Eerst was enkel Veurne
actief, daarna zijn de westkustgemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort erbij gekomen. Niet veel later volgden Alveringem, Diksmuide en Lo-Reninge. Later kwamen
Houthulst, Kortemark en Koekelare er ook nog bij.

NWG De Kerkuil als criticus
Er worden niet zomaar om ter meest nestkasten geplaatst ten voordele van steenuilen,
kerkuilen of torenvalken. Eerst wordt o.a. nagegaan of de omgeving voldoet aan de voorwaarden om als broedlocatie door te gaan. Pas
als aan alle voorwaarden voldaan is, wordt er
tot actie overgegaan.
NWG De Kerkuil als teambouwer
Door de controles van nestkasten uit te voeren
en projectvogels te inventariseren, ontstaat
een band tussen de vrijwillige medewerkers.
NWG De Kerkuil als analist
De gegevens van de monitoring van onze projectvogels worden verwerkt in tabellen en grafieken die in wetenschappelijke documenten
kunnen worden gebruikt.

De rode draad doorheen heel de projectmatige werking
van NWG De Kerkuil is de samenwerking met de diverse
partners, in het bijzonder met de landbouwers en de bewoners van het buitengebied.
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Steenuilen 2016: veel kleine nestjes
Na een mooie zomer zijn we misschien al vergeten dat de lente 2016 maar niks was. Vooral de maanden mei
en juni 2016 waren allesbehalve mooie lentemaanden! Alhoewel onze regio nog van het ergste gespaard
bleef, kregen we vooral tijdens de laatste week van mei en de eerste week van juni heel wat (langdurige)
regen te verwerken (op 30 mei kreeg Roeselare bijvoorbeeld 93,5 mm neerslag te verwerken, Wingene 90,3
mm). Allesbehalve ideaal weer dus voor onze uilen.
Toch iets meer broedgevallen
Met 30 broedgevallen deden we, ondanks het mindere
weer, toch iets beter dan vorig jaar, toen we 27 broedende steenuilen telden in onze nestkasten. De winst is
minimaal en niet zo spectaculair dan in 2015, maar toch,
vooruit is vooruit. Het aantal nestkasten bleef steken op
118, wat nauwelijks twee meer is dan het jaar voordien.
Alhoewel we moeten meegeven dat dit aantal bekomen is
door de som van de nestkasten die weggevallen zijn (bijna
telkens op minder gunstige locaties) en diverse kasten die
bijgekomen zijn.
Het aantal mislukte broedgevallen (zes) was iets minder
dan het jaar voordien (zeven). Soms mislukte het nest op
een volledig legsel van vijf eieren, soms vonden we slechts
één koud ei, op een andere plaats waren enkel nog brok-

jes van eischalen zichtbaar op het nest.   Op één locatie
waren niet alleen koude eieren in de nestkast aanwezig
maar was de invloed van de harde regen ook zichtbaar
aan de achterkant van de nestkast waar de regen doorheen het deksel de turf volledig nat maakte met mislukking tot gevolg. Het slechte weer in de broedperiode zal
ongetwijfeld een sterke invloed hebben gehad op deze
mislukkingen.
Op een drietal locaties waren er ook aanwezigheden van
steenuilen, maar geen broedsel. Op één locatie was een
(nieuw) koppel aanwezig (’s Heerwillems) evenwel zonder
eieren. Wanneer we deze locaties samentellen met de
broedgevallen dan komen we op een bezettingspercentage van onze nestkasten van 28 %. Met andere woorden
72 % van onze nestkasten is nog onbezet. Het bezettingspercentage steeg tussen 2013 en 2016 met 8 %.

Aantal nestkasten versus broedgevallen
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Veel kleine nestjes
De weersomstandigheden hadden ook hun invloed op de
nestgrootte. Gemiddeld waren het kleine nesten dit jaar,
met een nestgemiddelde van 2,53 jongen per nest. Vooral
de vergelijking met 2014, toen we 4,07 jongen hadden per
nest, is confronterend. Slechts in twee nestkasten werden
meer dan 3 steenuilenjongen teruggevonden, namelijk
in een nestkast te Bulskamp en te Koksijde met telkens
5 stuks.
Nestgemiddelde
4,5

materplankje aan (dat ook effectief bleek te zijn), in eerste
instantie bij de nestkasten waar er reeds werd gebroed.
Het is onze intentie om in alle nestkasten dit marterplankje aan te brengen.
Dit marterplankje verhindert dat de jonge steenuilen geroofd worden uit de nestkast. Ook voor broedende vogels
biedt het een extra bescherming. Natuurlijk kan dit plankje niet voorkomen dat jonge steenuilen, die het nest reeds
hebben verlaten maar nog niet vliegvlug zijn, gepredeerd
worden door een steenmarter. Het is nu éénmaal eten en
gegeten worden.

4,07

Het steenuilenproject binnen onze meerjarennota 20172021
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2. Een actieve nestkastenactie in het poldergedeelte van
het werkingsgebied

Toch een bijzonder broedgeval in Bulskamp.

3. Verderzetting van het monitoringproject in Veurne

In Bulskamp deed zich toch een bijzonder broedgeval voor.
Zoals je wellicht ook reeds opmerkte, is in de landbouwsector de melkquota opgeheven en zien je op vele plaatsen de bouw van nieuwe koeienstallen. Zo ook op een
locatie in Bulskamp. Onze nestkast in een jonge knotwilgenrij was vorig jaar voor het eerst bezet, helaas mislukte
het nest toen. In de winter werd nog een marterplankje
aangebracht (want de steenmarter was opmerkzaam aanwezig in de buurt) zodat het broedgeval hopelijk dit jaar
zou lukken. Alles zat mee: bij het sporadisch passeren zat
telkens een steenuil present vooraan bij de nestkast. Dit
bleef ook zo wanneer de knotwilgenrij, ter voorbereiding
van de werken, bijna volledig werd gerooid behoudens de
nestboom. Van een ‘kleine’ wijziging schrikt onze steenuil
immers nog niet terug. Misschien wel wanneer de mestkelders worden uitgegraven en de aarde rakelings langs
de nestboom wordt gedeponeerd? Absoluut niet, manlief
blijft manifest aanwezig aan de ingang van de nestkast.
Het wordt nog erger, een voer aarde wordt bijna tot aan
de rand van de nestkast gedumpt. Dit zal wellicht een
daad te veel zijn. Geen steenuil meer te zien, ongetwijfeld draait dit uit op een mislukking… Bij de controle van
de nestkast door Franky Prinsier is natuurlijk de verbazing
groot wanneer 1 gezonde pullus wordt aangetroffen, bijna klaar om de nestkast te verlaten….

Om deze doelstellingen te realiseren zijn een aantal acties
omschreven.

Steenmarter en steenuilen
Tijdens de afgelopen winter deden we extra inspanningen
om nestkasten marterproof te maken. Naast de bestaande ‘martersluis’ (die niet volstond), brachten we een extra
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Het steenuilenproject is natuurlijk één van onze speerpunten van onze werking en kreeg dan ook in onze meerjarennota de aandacht die hij verdiende (zie ook pagina 6
in dit nummer). We formuleerden onder de strategische
doelstelling ‘Agrarische natuur’ volgende doelstellingen.

Actie 1.5.1 Een gefaseerde territoriumkartering van het
volledige werkingsgebied
NWG De Kerkuil streeft naar een volledige territoriumkartering van de steenuil in haar werkingsgebied. Door de
omvang van het werkingsgebied worden jaarlijks enkele
deelgemeenten aangepakt:
● Veurne, Alveringem, Lo-Reninge, Koksijde, De Panne,
Nieuwpoort en Houthulst : territoria reeds volledig in
kaart gebracht.
● Diksmuide: enkel Nieuwkapelle is reeds geïnventariseerd. Pervijze, Oostkerke, Kaaskerke, Lampernisse, Oudekapelle, St.-Jacobskapelle, Woumen, Esen, Diksmuide,
Stuivekenskerke, Beerst, Keiem, Leke en Vladslo worden
in de volgende jaren aangepakt.
● Kortemark: Zarren, Werken en Handzame zijn reeds in
kaart gebracht. Enkel Kortemark zelf moet nog in kaart gebracht worden.
● Koekelare: enkel Zande is nog te inventariseren. Koekelare en Bovekerke zijn reeds geteld.
Planning : voor de volgende 5 jaar wordt gemiddeld 33,48
km² per jaar in kaart gebracht :
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2017: Oostkerke, Stuivekenskerke, Vladslo en Zande:
33,77 km²
2018: Kaaskerke, St.-Jacobskapellle, Diksmuide en Kortemark: 34,61 km²
2019: Beerst, Keiem en Leke: 35,31 km²
2020: Pervijze, Lampernisse en Oudekapelle: 31,36 km²
2021: Woumen en Esen: 31,36 km²
Actie 1.5.2 Actieve steenuilennestkastenactie in de Polders
Het is vooral in de polders dat de steenuil het moeilijk
heeft: grotere percelen, minder randen, veel meer akkerland dan weiland, weinig of geen knotwilgen, veel wind,
maar ook minder regenwormen in de polderklei dan in
het zandleemgebied. Al deze factoren zorgen ervoor dat
er minder steenuilen aanwezig zijn in onze polder dan bijvoorbeeld op het zandleemplateau van Izenberge. Waar
nood is aan broedruimte, wordt ondersteuning verleend
in de vorm van nestkasten. De aanwezigheid van bomen
en zeker knotbomen met de noodzakelijke holtes voor
steenuilen, alsook hoogstammige fruitbomen, is zeer beperkt in de polders. Hierdoor is er in deze gebieden een
grote behoefte aan steenuilennestkasten.   Momenteel
zijn er 116 steenuilennestkasten in beheer door de vereniging. Er wordt gewerkt aan een uitbreiding van minimum 33 % van dit aantal in de polders.
Planning 2017 en 2018: Westkustgemeenten Koksijde, De
Panne en Nieuwpoort 2019-2021: Lo-Reninge
Actie 1.5.3 Monitoringsproject in Veurne
Veurne met al zijn deelgemeenten wordt extra onder
de loep genomen in het steenuilenproject door middel
van een monitoringproject. Door het controleren van de
steenuilennestkasten en de inventarisatie van territoria,
wordt een volledig beeld gevormd van de populatie en
dus van de territoria van de steenuil. Jaarlijks wordt een
deelgemeente geïnventariseerd. Deze inventarisatierondes startten reeds in 1998.

Actie 1.5.4 Ieder erf z’n steenuil
Met het project ‘Ieder erf z’n steenuil’ wordt het steenuilenproject verder uitgediept met focus op de polders.
In eerste instantie worden de lokale landbouwers uitgenodigd, maar ook iedereen uit het buitengebied en alle
geïnteresseerden zijn uiteraard welkom. Met een informatieve PowerPoint wordt aangetoond dat een steenuilenvriendelijk erf inrichten voor iedere landbouwer haalbaar en nuttig is zonder grote ingrepen. Voorbeelden zijn:
hagen aanplanten, oude knotwilgen laten staan en nieuwe aanplanten, drinkbakken voor vee steenuilvriendelijk
maken door de randen beklimbaar te maken, een nestkast plaatsen... Ook worden landbouwers geïnformeerd
over het steenuilvriendelijk inrichten van hun domein.
Daarbij worden eerst de landbouwers in polders, waar
reeds steenuilen aanwezig zijn, gecontacteerd.
Planning : 2017 en 2018 in Veurne, 2019 in Nieuwpoort,
2020 in Koksijde, 2021 in De Panne
Actie 1.5.5 Marterbestendig maken van steenuilennestkasten
Actie 1.5.6 Jaarlijks controleren en herstellen van de
steenuilennestkasten
Actie 1.5.7 Ringen van adulten en pulli steenuilen
Actie 1.5.8 Sensibilisatie uilenvriendelijke muizenbestrijding
Het gebruik van allerhande verdelgingsmiddelen tegen
knaagdieren is nefast voor kerkuilen. Wanneer kerkuilen
vergiftigde muizen of ratten eten, stapelt het gif zich op in
het lichaam van de kerkuil. Dit leidt tot onvruchtbaarheid
of in het slechtste geval de dood. NWG de Kerkuil vzw
raadt daarom iedereen aan om “Naturen” te gebruiken,
een bio-product dat bestaat uit zuiver plantaardig materiaal dat volledig biologisch afbreekbaar is en gebaseerd
is op cellulose. Dit komt in de maag en darmen terecht,
zwelt op en vormt balletjes. Deze veroorzaken een blokkade in het spijsverteringsstelsel waardoor de knaagdieren
geen voedsel meer kunnen opnemen en sterven. Het product heeft een speciale werking op ratten en muizen, aangezien hun spijsverteringsstelsel uiterst gevoelig is voor
dit product. Ter ondersteuning van deze sensibilisatie is er
een praktische folder ter beschikking. In deze folder worden heel wat suggesties gedaan om op een natuurvriendelijke manier ratten en muizen te bestrijden.
Actie 1.5.9 Samenwerking met de bewoners van het buitengebied met bijzondere aandacht voor de actieve landbouwers
Wie interesse heeft om samen met ons te werken aan (één
of meerdere van) deze actiepunten van de steenuil, kan
contact opnemen via info@natuurwerkgroepdekerkuil.be
Kris Degraeve
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De rui van de bruine kiekendieven
Om Afrika te bereiken heeft de bruine kiekendief tijdens
het trekken nood aan degelijke veren. Mensen die al met
het vliegtuig hebben gereisd, weten dat de vleugels van
een vliegtuig best geen hiaten vertonen. Om over optimale vleugels te beschikken, moet deze roofvogel jaarlijks
een zogenaamde rui ondergaan. Dit wil zeggen dat hij
jaarlijks zijn veren verliest en deze vervangt door nieuwe,
verse veren.
Vooraleer we dieper ingaan op de rui, is het belangrijk
eerst te begrijpen hoe een vleugel is opgebouwd. Zoals bij
de mens, heeft een vogel een bovenarm (opperarmbeen),
onderarm (ellepijp en spaakbeen) en een hand met vingers (figuur 1). Doorheen de evolutie zijn er echter een
aantal veranderingen opgetreden waardoor de opbouw
van een vleugel toch nog verschilt van het menselijke skelet. Het is zo dat er twee vingers verdwenen zijn, namelijk
de eerste en de vijfde. Op figuur 2 staat de duimvleugel
of alula aangeduid in het rood. Dit is echter niet de duim
van de vogel, maar de wijsvinger. De benaming hiervan
is anatomisch gezien dus eigenlijk niet correct, de naam

‘wijsvingervleugel’ was logischer geweest. Over dit skelet
is er een vlieghuid gespannen, zodat de vleugel een geheel vormt.

figuur 2

Op de vleugel staan vervolgens ook veren ingeplant.
Verschillende pluimtypes komen voor. De dekveren bedekken bijna het volledige lichaam en staan in voor het
behoud van de lichaamswarmte. De slagpennen staan
ingeplant ter hoogte van de onderarm en de hand. Deze
veren worden gebruikt voor het zweven en vliegen. Mensen die al eens een vogeljong hebben gezien, weten dat
deze bedekt zijn met donsveren. Deze donsveren worden
later vervangen door een volwassen verenkleed, inclusief
dekveren en slagpennen.

2de kalenderjaar man in rui

figuur 1
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figuur 3

De verschillende pluimtypes hebben eenzelfde basisstructuur. Een pluim is opgebouwd uit een centrale schacht en
een vlag (figuur 3). Het onderste gedeelte van de schacht
is vrij en noemt men de spoel. Het is deze spoel die in de
huid is vastgehecht. De vlag heeft een stevige structuur en
is opgebouwd uit verschillende zijtakjes van de schacht,
die men baarden noemt. Op die baarden staan de kleinere baardjes, waaraan zich haakjes vasthechten. Op deze
manier vormt de pluim een stevig geheel.
De hand en de vingers van de vogel ondersteunen de
handpennen (nummer 1 op figuur 2). De onderarm en bovenarm dragen de armpennen (nummer 4 en 8 op figuur
2). Bij de vrouwtjes zijn deze allemaal egaal bruin, bij de
volwassen mannetjes is er een onderscheid in kleur. De
handpennen hebben bij dit geslacht zwarte toppen, de
armpennen zijn eerder wit . Op deze manier zijn volwassen exemplaren dus ook makkelijk te onderscheiden van
elkaar. De jongen hebben in hun eerste levensjaar nog
dezelfde kleur als de vrouwtjes. Deze zijn in principe dus
moeilijk van elkaar te onderscheiden, maar verderop in
de tekst wordt een tip gegeven om deze alsnog uit elkaar
te houden.
Zoals eerder reeds werd gezegd, verliest de bruine kiekendief dus zijn pluimen voor hij naar Afrika vertrekt. Dit is
noodzakelijk omdat veren door het vele vliegen en klauteren in bomen beetje bij beetje verslijten. Het vervangen
van de oude veren in de zomer, wordt onder de wetenschappers aangeduid als de zomerrui. De vrouwtjes van
de bruine kiekendief beginnen meestal vroeger met ruien
dan de mannetjes. Dit komt omdat ze ook vroeger vertrekken naar Afrika. Het vrouwtje begint met ruien van
zodra ze begint te broeden, dus rond de maanden mei tot
juni. De mannetjes beginnen een aantal weken later te
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ruien.
Eerst gaan deze roofvogels hun handpennen in volgorde
vervangen, dit wil zeggen dat ze beginnen bij de eerste
handpen en deze dan sequentieel vervangen tot aan de
tiende. Ze lassen echter wel een pauze in tijdens hun rui.
Dit wil zeggen dat ze hun rui beginnen in hun broedgebied, maar deze verderzetten in Afrika. Na de rui van de
handpennen volgen de armpennen, die op verschillende
plaatsen worden vervangen. Deze rui begint aan de eerste
en de vijfde armpen. Deze plaats wordt aangeduid met
de term ruicentrum, aangezien de rui vanop die plaatsen
begint. De veren worden hier naar het lichaam toe geruid.
Ook start er kort daarna een andere golf van vervangingen en deze vanaf de elfde armpen. Deze veren worden
dan weer weg van het lichaam vervangen. Op deze manier
komen vanuit de verschillende ruicentra de vervangingen
elkaar tegen ter hoogte van de achtste of negende armpen. Het kan ook zijn dat een aantal veren niet vervangen
wordt. Door de aanwezigheid van oudere, niet vervangen
veren zijn experts op die manier soms in staat om te bepalen wat de exacte leeftijd is van een bruine kiekendief.
Bij jongen die net uit het nest zijn gekomen, ook juvenielen genoemd, gaat het een beetje anders. Eens deze uit
het nest zijn, hebben ze een vers verenkleed. Bij de meeste roofvogels wordt dat kleed ook niet vervangen in het
eerste jaar. Bruine kiekendieven zijn echter lange afstandstrekkers en kunnen tijdens de vlucht wel wat sleet oplopen. Het is dan ook zo dat juvenielen van deze soort hun
veren al eens vervangen in hun overwinteringsgebied.
Om een juveniel van een vrouwtje te onderscheiden kunnen we dus kijken naar het tijdstip van de rui. Een bruine
kiekendief die in de late zomer zijn vliegveren vervangt, is
minstens een jaar oud en kan dus geen juveniel zijn.
Aan de hand van deze informatie zou de aandachtige lezer al bij heel wat bruine kiekendieven het geslacht en de
leeftijd moeten kunnen bepalen. Het is alvast een leuke
uitdaging om dit eens te proberen!

Juveniele bruine kiekendief

Tekst Eline Vermote
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De ooievaar (Ciconia ciconia)
Vroeger werd aan de kinderen verteld dat de ooievaar pasgeboren babies bij de mensen thuis bracht.
Tegenwoordig vindt men dat kinderen de waarheid mogen weten, toch wordt de ooievaar nog steeds
afgebeeld bij mensen waar er gezinsuitbreiding plaats gevonden heeft.
De ooievaar behoort samen met 19 andere vogelsoorten tot de ooievaarsfamilie. Hij is een grote, witte vogel
met zwarte slagpennen en vleugeldekveren, rode poten
en rode snavel. Hij kan wel tot 1,15 meter groot worden.
Zijn spanwijdte kan oplopen tot 2,15 meter. Zijn maximale
gewicht is een dikke 4 kg. Mannetjes en vrouwtjes zien er
hetzelfde uit, maar de mannetjes zijn over het algemeen
wat groter dan de vrouwtjes. Juveniele beesten hebben
nog geen rode snavel, maar zij hebben een veel doffere
snavel, die aan de basis wel rood kan kleuren. Jonge ooievaars verkrijgen hun volwassen verenkleed in hun tweede
zomer.

De ooievaar eet vooral regenwormen en grote insecten, maar ook muizen, mollen en kikkers behoren tot
zijn menu. Meestal gaat de ooievaar op de grond jagen
in lage vegetatie of in ondiep water. Soms durven ze wel
eens eieren, jonge vogels of vis eten, maar dit gebeurt
niet frequent. Het verhaal dat ooievaars hazen, konijnen,
fazanten , mollen en jonge weidevogels eten behoort tot
de achterhaalde en foute verhalen. Ooievaars kunnen wel
geïnteresseerd zijn in dode dieren omdat er bij dode dieren allerlei kevers, insecten en maden te vinden zijn.

De ooievaar was in onze streken bijna volledig uitgestorven. Wat was er aan de hand?
1) Het gebruik van zware pesticiden zoals DDT hadden de weilanden zo goed als dood gemaakt. Klein
dierlijk leven was er vrijwel niet meer en de vogels
die daarvan afhankelijk waren verdwenen.
2) Een andere reden dat de ooievaars in België zo
goed als uitgestorven waren als broedvogels was
de grootschalige veranderingen in de landbouw,
ruilverkavelingen en daarmee gepaard gaande
verlaging van het grondwaterpeil. Daardoor was
er onvoldoende voedselaanbod aanwezig voor de
ooievaars. De daling van het grondwater zorgde dat
de grond droger werd en dat daardoor het aanbod
aan regenwormen verminderde.
Het plaatsen van nestplatforms of Ooievaarswielen in potentiële broedgebieden kan de soort helpen om meer geschikte gebieden te koloniseren.
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Brood en ander menselijk voedsel, is slecht voor ooievaars. Het bevat verkeerde stoffen en te weinig essentiële
voedingsmiddelen. De opgroeiende jongen raken daardoor ondervoed, bouwen te weinig weerstand op en sterven makkelijk. Bijvoeren door de mens doet dus veel meer
kwaad dan goed. Wanneer ze in Afrika overwinteren, eten
ze het liefst van al sprinkhanen. Een sprinkhanenplaag kan
dan wel tot 100.000 ooievaars aantrekken.

Vogel in de spotlight

De ooievaar is dus een trekvogel, want zijn voornaamste
voedsel (sprinkhanen en regenwormen) zijn hier in de
winter niet of nauwelijks te vinden. Het is dus niet omdat
het hier te koud zou zijn, dat de ooievaar weg trekt, enkel
zijn voedsel blijkt een reden voor trek te zijn. In de late zomer of het najaar begint hij aan zijn trek naar Spanje, Portugal of tot in het westen van Afrika. Sommige onder hen
blijven hier, maar dan gaat het meestal om projectvogels
die (nog) geen trekdrang ontwikkelden. De vogels verblijven vooral in open terreinen, met vele hoge bomen. In de
broedgebieden kan je ze vooral terugvinden bij graslanden, steppen, moerassen en akkers. In Afrika vind je ze
vaker in droge gebieden terug.
De trektocht is niet zonder gevaar. Vele (vooral jonge en onervaren) ooievaars vinden de dood door tegen
hoospanningskabels te vliegen. Omdat ze gebruik maken
van opstijgende warme lucht, beter bekend als thermiek,
vermijden ze zoveel mogelijk water om over te vliegen. De
Straat van Gibraltar is dan ook een populaire oversteekplaats naar Afrika omdat hier de twee continenten slechts
op 60 km van elkaar liggen. Groepen van meer dan 10.000

op helemaal op hun rug leggen. Dit is een uiterst indrukwekkend en luidruchtig tafereel. Na de paring legt het
vrouwtje 3 tot 5 eieren die na 33 dagen broeden, uitkomen. Het gebeurt regelmatig dat een jong uit het nest valt
en zo te pletter stort op de grond.

In het volksgeloof geldt de Ooievaar als een gelukbrengende vogel; waar hij nestelt zou het huis gevrijwaard zijn
tegen blikseminslag en brand.
De ooievaar heeft ook een donker neefje. De zwarte ooievaar (Ciconia nigra)! Deze soort lijkt fel op de gewone
ooievaar, maar is bijna geheel zwart, met een sterke metaalglans. Hij is ook een tiental cm kleiner dan de gewone
ooievaar. De zwarte ooievaar leeft onopvallend in dicht,
gemengd bos langs stromend water of in de buurt van
poelen en plassen met dichte begroeiing, vaak in heuvelachtig gebied. In Vlaanderen zal je hem dus nauwelijks te
zien krijgen, maar in de Ardennen is de kans dan weer groter om deze schoonheid tegen het lijf te lopen.

ooievaars zijn geen uitzondering. Een ooievaar vliegt niet
zoals een reiger, met gebogel hals, maar hij houdt zijn nek
gestrekt tijdens de vlucht. Met gunstige weersomstandigheden, kunnen ooievaars 7 tot 8 uur vliegen per dag. Zo
kunnen ze een maximale afstand van 500 kilometer afleggen. Ooievaars staan vaak op één poot, dit doen ze om de
temperatuur te regelen. Als het erg koud is, verliezen ze
namelijk veel warmte via hun lange poten. Om die warm
te houden, steken ze 1 poot in hun veren weg.
De ooievaar komt in Europa voor met een oostelijke populatie (zonder Scandinavië) en een westelijke populatie
(Spanje, Noord-Frankrijk). In Vlaanderen zijn ooievaars
sterk achteruit gegaan door het verlies van leef- en broedgebied. In Planckendael en in het Zwin wordt er alles aan
gedaan om broedgebied te voorzien voor de ooievaars.
Een leuk weetje is dat ooievaars niet trouw blijven aan
elkaar, maar wel aan het nest. Het mannetje komt in het
voorjaar normaal eerst aan, hij knapt het nest wat op en
wacht op het vrouwtje. Eens zij aangekomen is, verklaren
ze elkaar de liefde door middel van het klepperen van de
snavels terwijl ze hun kop eerst voorover buigen en dan

Vogel in de spotlight

Tekst en foto’s Wim Bovens
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Biodiversiteit: enkel mooi, ook nuttig of
absoluut levensnoodzakelijk?
Algemeen:
Volgens Wikipedia staat “biodiversiteit” of “biologische
diversiteit” voor “de graad van verscheidenheid aan
levensvormen (soorten, genen etc.) binnen een gegeven
ecosysteem*, bioom° of een gehele planeet”.
* Ecosysteem: dynamisch geheel van planten, dieren,
zwammen en micro-organismen en hun niet-levende
omgeving, die op een bepaalde plaats een functionele
eenheid vormen.

°

Bioom: verzameling soorten planten, dieren en andere organismen die in een bepaald gebied leven waar
dezelfde klimatologische omstandigheden heersen.

Ieder van ons die al eens een BBC natuurdocumentaire
bekeken heeft, kan getuigen van de variëteit en de pracht
van wat er hier op aarde zoal rondloopt, -kruipt, -zwemt
en -vliegt. Dat die diversiteit en de samenhang ervan mooi
is om te aanschouwen staat buiten kijf, maar dient het
ook tot iets?
Ex absurdo is het nut van biodiversiteit niet moeilijk om
aan te tonen: mochten er, naast onszelf, alleen muggen
voorkomen, zou ons leven onmogelijk (alleszins kort en
belabberd) zijn.

Biodiversiteit gaat dus over soortenaantallen, genetische
variatie binnen de soorten en wisselwerkingen onderling
en met de omgeving.
Naar het aantal soorten levende wezens op aarde kan
enkel gegist worden via wiskundige modellen. Gebaseerd
op het aantal nieuw ontdekte soorten over de laatste
250 jaar, schatten taxonomen in 2011 het totale aantal
soorten op 9 miljoen op de landmassa’s en op 2 miljoen
in de oceanen. Hiervan zijn respectievelijk slechts 14% en
9% ook wetenschappelijk beschreven.
Recente schattingen geven aan dat er in België tussen de
40.000 en 50.000 soorten organismen voorkomen. Ongeveer 80% daarvan komen voor in Vlaanderen. Ongewervelde dieren zoals insecten en spinnen nemen het
grootste deel voor hun rekening, namelijk 75%. Met 24%
komen de hogere planten en zwammen op de tweede
plaats. Slechts 1% zijn gewervelde dieren zoals zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen.
Mooi, nuttig, en levensnoodzakelijk!!
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Het nut van biodiversiteit kan best beschreven worden
gebruik makend van het begrip: ecosysteemdiensten.
Ecosystemen leveren meerdere ecosysteemdiensten
tegelijk. Een bos bijvoorbeeld biedt leefruimte aan nuttige
planten en dieren (denk aan de bijen), produceert hout,
vruchten, medicijnen, … filtert de lucht, produceert zuurstof, zuivert het water, legt koolstof vast, beschermt tegen
overstroming, biedt ruimte voor recreatie, … . Een goed
ontwikkeld ecosysteem is in veel opzichten waardevol.
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Wanneer een ecosysteem echter economisch benut
wordt, wordt meestal die ene dienst gemaximaliseerd die
leidt tot winstgevende productie. Dikwijls gaat dat dan
ten koste van andere diensten die het ecosysteem levert.
Zo is grootschalige drainage van landbouwgebieden voordelig voor de landbouw, maar kan de versnelde afvoer van
regenwater benedenstrooms voor ernstige wateroverlast
zorgen.
De voedselproductie-functie gaat dan voor op de
regulerende waterbergings-functie. Bij aantasting, door
te intensief gebruik of vervuiling, worden daarenboven de
herstelkosten vaak afgewenteld op de gemeenschap of op
toekomstige generaties.
Betalen voor gebruik van ecosysteemdiensten zou een
oplossing kunnen zijn voor dit marktfalen.

De recente sterke achteruitgang van de biodiversiteit op
aarde wordt in het boek “Het zesde uitsterven”, volledig
toegeschreven aan de mens zelf. We zijn beland in het “Antropoceen” waarbij volledige leefgebieden van soorten
(dreigen te) verdwijnen, door onder meer boskap, bebouwing en wegenaanleg, overbevissing, grootschalige landbouw en veeteelt, klimaatverandering door overmatig
gebruik van fossiele brandstoffen… Invasieve soorten
die met de mens meereizen brengen elders inheemse
soorten in gevaar.
Als we niet de gepaste maatregelen nemen, zal de aarde
het ook na ons wel weer redden, maar herstel van een
nieuwe biodiversiteit zal dan weer vele miljoenen jaren
duren.
En in Vlaanderen?

Hier en daar wordt hiermee een begin gemaakt via zgn.
TEEB-studies (The Economics of Ecosystem Services) die
de waarde van ecosystemen trachten te berekenen.

7,5 % van de soorten die een halve eeuw geleden in Vlaanderen voorkwamen is verdwenen en 30% is kwetsbaar of
met uitsterven bedreigd.

Soms raakt een ecosysteem zelfs volledig uit evenwicht
en bereikt een kantelpunt: het punt waarop het systeem
niet meer in staat is zichzelf in stand te houden en uiteenvalt. De introductie van de Nijlbaars in het Victoriameer
deed het aantal vissoorten van 2500 op een paar honderd
terugvallen en veroorzaakte een ramp voor een groot
gedeelte van de plaatselijke bevolking.

In een studie van het INBO (Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek) uit 2014 werden 16 “eco-systeemdiensten”
gedefiniëerd: productie van voedsel, hout, energiegewassen, wildbraad en water, regulatie van luchtkwaliteit, geluidsoverlast, erosierisico, overstromingsrisico, globaal
klimaat en waterkwaliteit, bestuiving, plaagbeheersing,
behoud van bodemvruchtbaarheid, kustbescherming en
beschikbaarheid van groene ruimte voor buitenaktiviteiten. Voor 15 van de zestien werd vastgesteld dat we
momenteel dit aanbod niet op een duurzame wijze gebruiken! Enkel voor bestuiving is dit wel het geval.
Bovendien is voor de helft van die ecosysteemdiensten
het aanbod de voorbije jaren nog verder gedaald.

Biodiversiteit vertegenwoordigt een sociaal-economische waarde die essentieel is voor ons voortbestaan
en vormt als zodanig ons natuurlijk kapitaal. De door
ecosystemen geleverde producten en diensten zijn de
rente.

Kunnen we er nog wat aan doen?
Het verschil met de biodiversiteits-rampen in de prehistorie is, dat we nu weten wat de gevolgen zijn van onze
eigen daden. Eén en ander begint nu toch, zij het zeer
langzaam en met veel obstructie, door te dringen in de
geesten.
Wereldwijd zijn er afspraken gemaakt voor behoud en
duurzaam gebruik van biodiversiteit (Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro van 1993). Zo is afgesproken dat
de achteruitgang zo snel mogelijk, uiterlijk 2020, wordt
verminderd (wereldwijd) of gestopt (binnen de Europese
Unie). Het is nu al zeker dat de doelstellingen niet zullen
gehaald worden (de Verenigde Staten ratificeerden het
verdrag trouwens niet) maar er worden wereldwijd stappen voorwaarts gezet.
Toestand in de wereld
De natuurlijke biodiversiteit op aarde is in het verleden
al een aantal keren zeer sterk achteruit gegaan. Waarschijnlijke oorzaken waren klimaat- en zeespiegelveranderingen, meteorietinslagen en vulkaanuitbarstingen. Na
elke achteruitgang ontstond elke keer weer opnieuw een
grote verscheidenheid aan soorten en ecosystemen. Zo’n
herstelproces duurde dan steeds vele miljoenen jaren!

Artikels

Door een andere manier van werken kunnen opbrengsten
uit biodiversteit verkregen worden met behoud van veerkracht en herstelcapaciteit van het ecosysteem. Zo werd
in New York de drinkwatervoorziening gerealiseerd door
1,5 miljard dollar te investeren in de omliggende bergbossen in plaats van een nieuwe zuiveringsinstallaties te
bouwen voor 8 miljard dollar.
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Het hoeft echter niet altijd over zulke grootse zaken te
gaan. Naar aanleiding van het Internationaal jaar van de
biodiversiteit in 2010, werd door het Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen een leuk en handig
boekje uitgebracht met “366 tips voor biodiversiteit” die
iedereen kan toepassen. In 2011 kreeg het boekje een
variant en veel ruimere verspreiding onder impuls van het
Directoraat-Generaal Milieu van de Europese Commissie,
onder de titel “52 tips voor biodiversiteit”.
Gratis downloaden en ga ermee aan de slag in je eigen
omgeving!!
Het lezen waard!
“Het zesde uitsterven”, Elizabeth Colbert, Davidsfonds Uitgeverij
“Biodiversiteit in België: een overzicht”, Peeters, M.,Van
Goethem, J., Franklin,A., Schlesser, M. & de Koeijer, H., 2006.
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschap- pen, Brussel, 20 pp.
“Natuurrapport 2014: toestand en trend van ecosystemen en
ecosysteemdiensten in Vlaanderen”, Instituut voor Natuur en
Bos Onderzoek.

“Darwin’s Nightmare”, documentaire van Hubert Sauper
“366 Tips voor Biodiversiteit”, ikgeeflevenaanmijnplaneet.be
KBIN
“52 Tips voor Biodiversiteit”, Dir.-Gen. Milieu van Europese
Commissie
Biodiversiteit.nl

Digitale nieuwsbrief
Indien u onze digitale nieuwsbrief nog niet ontvangt en u
als eerste op de hoogte wilt gehouden worden over activiteiten die Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw organiseert,
kan u zich inschrijven voor deze digitale nieuwsbrief.
Via de website www.natuurwerkgroepdekerkuil.be kan u
bovenaan kiezen in het menu voor “Contact” en vervolgens in het submenu voor “Nieuwsbrief”.
Dan rest er enkel nog uw naam, voornaam en e-mailadres
in te geven en vanaf dan ontvangt u elke digitale nieuwsbrief.

Oproep voor opslagplaats

Zoals u op pagina 4 heeft kunnen lezen, heeft Natuurwerkgroep De Kerkuil een Zwaluwenbox in het leven geroepen. Deze zwaluwenbox zal elk jaar op een andere locatie geplaatst worden waar een infopunt over zwaluwen
een grote meerwaarde kan zijn.

Tijdens de wintermaanden november-december-januari
en februari zou deze zwaluwenbox (2m * 2m * 2m) best geplaatst worden in een schuur of dergelijke. Heeft u plaats
of kent u iemand die voor een opslagruimte kan zorgen,
gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat:
info@natuurwerkgroepdekerkuil.be. Uiteraard is een vergoeding mogelijk.
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Leo Alaerts

‘Circus pygargus’ of hoe een ‘Grauwe kiekendief’ harten steelt
Deze uiterst sierlijke dagroofvogel draagt in het Duits de naam Weisenweihe, in het Frans wordt hij le Busard
Cendré genoemd en in het Engels Montagu’s Harrier. De Engelse benaming is trouwens een eerbetoon aan de
Britse natuuronderzoeker George Montagu. Maar dit terzijde. Laat het ons houden op de Nederlandse naam
‘Grauwe kiekendief’, of lieflijk ‘Grauwe kiek’.
Algemene info

Hier…

Wereldwijd zijn er 13 soorten kiekendieven, waarvan er 4
in Europa voorkomen: steppenkiekendief, bruine, blauwe
en grauwe kiekendief. De Grauwe kiek is de kleinste van
de 4. Alhoewel, met een spanwijdte van zo’n 110 cm is hij
bezwaarlijk ‘klein’ te noemen.

In mei/juni inventariseren we met NWG De Kerkuil Bruine kiekendieven in de streek. Dan mijmer ik, turend over
de rijpende graanvelden in de Moeren en polders, over
hoe mooi het zou zijn een koppel Grauwe kiekendieven
in ons werkingsgebied te mogen verwelkomen. Niets is
onmogelijk, want deze soort wordt af en toe in België
waargenomen. Er zijn een paar broedgevallen gekend. En
dit jaar was het in onze westhoek bijna zo ver. Een koppel juvenielen sierde de lucht in Ramskapelle en liet ons,
de ‘vogelaars-tweevoeters’ een tijdlang wegdromen over
hoe het zou zijn om schijnbaar zonder inspanning over het
landschap te glijden…

De dimorfie is zeer uitgesproken, m.a.w. er is een duidelijk
verschil in beide geslachten. Mannetjes zijn ongeveer 38
cm groot en blauw-grijs van kleur. De vrouwtjes zijn ongeveer 45 cm, hebben iets forsere vleugels en zijn overwegend bruin. Juvenielen lijken eerst op de vrouwtjes, maar
zijn iets roodbruiner gekleurd. Pas na drie jaar is het geslacht volledig herkenbaar in het verenkleed.
‘Circus pygargus’ betekent letterlijk ‘Cirkelende witstuitvogel’, een verwijzing naar de witte band in de stuit van
de vogel. Bij vrouwtjes is deze witte band duidelijker zichtbaar dan bij mannetjes, omdat wit nu eenmaal beter contrasteert met bruin dan met grijs. Mannetjes kunnen dan
weer makkelijker herkend worden aan de zwarte strepen
midden in de langsrichting van de vleugel. Om het spannend te houden zijn er dan ook nog donkerder kleurvarianten. Of om het met een duur woord uit te drukken:
melanistische.
Zie je het sierlijke V-silhouet van de Grauwe kiek aan de
horizon verschijnen, dan hoef je niet stante pede je ‘kiekens’ naar binnen jagen. Het dieet van deze luchtacrobaat
bestaat namelijk vooral uit muizen en wordt aangevuld
met andere knaagdieren, sprinkhanen, libellen, amfibieën, hagedissen en - als ze erin slagen deze te ‘slaan’ - zangvogels.

Artikels

…en daar
Mensen die me kennen, weten dat ik jaar na jaar reikhalzend uitkijk naar de voor mij unieke 14-daagse in de
Franse Argonne (Lorraine) eind juni-begin juli. Meer dan
een tien jaar geleden ging ik voor het eerst mee met
Natuurpunt De Torenvalk op FIR–kamp (Fonds voor de
Instandhouding van Roofvogels). Mijn toenmallige buurman Marc probeerde me al een tijdje warm te maken om
aan deze beschermingscampagne deel te nemen. Dit FIRkamp heeft als uitvalsbasis het dorp Spincourt (Fr), een
plek ten zuiden van het Belgische Virton, en is ondertussen aan zijn 35ste editie toe.
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met sprinkhanen. Maar ook daar heeft hij het niet gemakkelijk: de overwinteringsgebieden verkleinen en bijgevolg
is er minder prooi, wat inhoudt dat de vogel het moeilijker
krijgt om zich voor te bereiden op de lange overtocht.

Dus ging ik mee en ik raakte onmiddellijk verslingerd aan
deze roofvogel en het gebied waarin we belandden. Spectaculaire staaltjes van luchtacrobatie staan ondertussen
op mijn netvlies gebrand. Onbekenden werden maten,
verlaten landschappen werden een thuis. Bakkend onder
een loden zon, roodverbrand rondturend met verrekijker
en telescoop over de uitgestrekte graanvelden. Zoekend
naar nog een vogel, nog een nest. Hopend, juichend…
Sedert een jaar of acht vertrekken we met een 2-tal mensen één week vroeger, op wat we noemen Pré-Fir. Dit
‘voorkamp’ gaat wat zuidelijker dan Spincourt door; de
oogst is daar iets vroeger rijp. We logeren er bij Franse
vrienden, ‘Au camping Jardin 5 Etoiles’. Vijf sterren of niet
(een korreltje zout is hier op zijn plaats), het is voor ons de
hemel op aarde.
Terug naar onze acrobaat. Van oorsprong jaagt en broedt
de Grauwe kiek in moerassen, veengebieden, heide- en
riviervlaktes. In onze streken zijn dergelijke biotopen bijna allemaal verdwenen. Maar deze roofvogel heeft zich
ondertussen aangepast en broedt nu in akker- en weilanden. Helaas worden ook deze biotopen door versnelde
graanoogsten en veranderende gewassen (maïs, zonnebloem,...) bedreigd. Werk aan de winkel dus.
Wat en hoe?

Eenmaal sain et sauf aangekomen in het broedgebied,
kiest het vrouwtje de nestomgeving. Het mannetje zoekt
enkele mogelijke nestlocaties uit en laat de uiteindelijke
keuze aan zijn vrouwtje over. Grauwe kieks zijn matriarchaal en leven min of meer in kolonie. We konden al
verschillende keren meerdere nesten (meer dan 3) in één
veld lokaliseren. Ooit vonden we zelfs 2 broedende koppels op amper 10 meter van elkaar. Dit maakt het trekken
van de juiste conclusies er echt niet makkelijker op. Alert
blijven, goed kunnen beschrijven (en onthouden) wat je
ziet en een specifieke vogel blijven volgen is echt wel de
boodschap. En dat blijven volgen is niet evident in het golvende landschap van de Argonne. Zoeken naar een hogergelegen oriëntatiepunt is van cruciaal belang om nesten
te lokaliseren. Een goeie terreinkennis én een goeie stafkaart zijn bij deze onontbeerlijk.

Eens we op een geschikt oriëntatiepunt aankomen, zijn
we overgelaten aan de grillen van de Grauwe kieks. We
speuren de lucht af naar een vrouwtje, omdat zij zich –
gezien het tijdstip in het broedseizoen - niet ver (alles is
natuurlijk relatief) van het nest ophoudt. Ze is een lust
voor het oog, maar ook het sierlijke mannetje weet ons
hart te stelen. Een jagend mannetje volgen is superspannend, omdat je dan vanop een afstand en door het oculair
van de telescoop staat te supporteren voor de volgende
vangst. Grauwe kieks jagen een aantal meter boven de
grond in glijvlucht. Met snelle, schichtige bewegingen
draaien ze zich in de richting van een eventuele prooi.
Chargé!
Van zodra een mannetje een prooi geslagen heeft, neemt
de druk bij ons, observatoren, toe: wat gaat hij nu doen,
naar waar vliegt hij, staan we niet te ver, zal hij niet uit het
zich verdwijnen,… Want deze mannetjes jagen tot ruim 5
km van het nest. Ja, zoals ik al zei, het dieet is gevarieerd.
We hebben ze al van alles zien vangen: libellen, hagedissen, hazelwormen, muizen en kbv’tjes (je weet wel, kleine
bruine vogeltjes, zoals de veldleeuwerik, geelgors, ...).

Begin mei komt de Grauwe kiek terug van zijn overwinteringsgebied uit Afrika. Daar heeft hij zich vooral gevoed
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De volgende stap is of de prooi ‘prepareren’ op de grond,
of er zelf wat van verorberen, of er rechtstreeks mee naar

In de kijker

de nestlocatie vliegen. Dan komt het er voor ons op aan
om de vluchtrichting en -hoogte goed in te schatten, nieuwe oriëntatiepunten te vinden en terreinkenmerken op te
nemen om het zoekgebied te verkleinen. En daarna is het
wachten…wachten…wachten… Komt het mannetje terug
met een prooi? Staren we naar een mogelijke nestlocatie? Yes, daar is het vrouwtje! Wie ooit een prooiovergave
heeft mogen waarnemen, weet dat dit een (spectaculair
snelle) streling voor het oog is. En wees gerust, de prooi
wordt aan het juiste vrouwtje gegeven! Andere bedelende
vrouwtjes proberen de prooi te krijgen, maar het mannetje houdt voet bij stuk en lost zijn buit pas bij zijn vrouwtje. Ook hier is geduldig wachten een schone deugd…

lijk’ door er bij het teruglopen gretig met peper op los te
strooien. Vandaar de peperbus.
En actie!
Nu zijn er 3 opties. Of er worden verder geen acties ondernomen omdat de jongen bijna zullen uitvliegen. Of het
nest wordt verplaatst naar een veiliger zone (een huzarenstuk, maar afhankelijk van de rijpheid van het graan
en de leeftijd van de jongen kan dat wel eens nodig zijn).

Cherchez la femme
We zijn al zover. We hebben een koppel en er is prooioverdracht. Maar nu? Zal het vrouwtje de prooi zelf opeten?
Vliegt ze ermee weg? En dan zien we haar met een typisch
manoeuvre ‘vallen’. We zijn (figuurlijk) een stap dichter bij
het nest. Alle hens aan dek; snel het nest gaan zoeken!
Ja, liefst met de moeder-in-spé er nog op. Dat maakt het
zoeken net iets eenvoudiger als je weet dat het nest – ook
wel ‘schoorsteentje’ genoemd – amper 40 cm doorsnede
heeft. Op velden van 20 ha en meer? Reken en tel.
Nu komt het erop aan een rechte lijn te zoeken tussen
de nestlocatie en de telescoop. We zijn minstens met 2,
dus één blijft de telescoop bemannen en de andere gaat
stappen, met verrekijker, walkie talkie, peperbus en bamboestok. De stok dient om het graan weg te duwen zodat
het niet teveel beschadigd wordt en er geen ‘autostrade’
aangelegd wordt die predatoren recht naar een feestmaal
leidt. Eenmaal het nest gevonden is (halleluja!) blijven we
er zeker een 2-tal meter vandaan. Alweer in de hoop mogelijke predatoren de loef af te steken en om eventuele
jongen die weggekropen zijn geen paniekaanval te bezorgen. Door het graan met de stok wat opzij te duwen, proberen we te observeren wat er zich in (en rond) het nest
afspeelt. En dan wordt de stok in de onmiddellijke buurt
neergeplant om het nest later snel te kunnen terugvinden. Het spoor dat we toch gemaakt hebben, ook al is dat
zo beperkt mogelijk gehouden, maken we ‘vosonvriende-

Of er wordt een bescherming rond het nest geplaatst. Uiteraard worden geen acties ondernomen zonder de toestemming van de betreffende landbouwer.
Vaak wordt geopteerd voor het laatste, het plaatsen van
bescherming, in dit geval een kooi. Die meet een 8-tal m²
en biedt voldoende bewegingsruimte en veiligheid voor
de bewoners. We ‘peperen’ onze weg terug en dan zit het
er voor ons op. Een brede glimlach, een unieke waarneming rijker, een tevreden gevoel…

Waar het voor ons eindigt, begint voor onze Franse vrienden “le suivi”, m.a.w. wanneer vliegen de jongen uit en
hoeveel zijn het er? De kooien worden verwijderd, het
rapport opgemaakt. Wij zitten dan al thuis na te genieten
en plannen te maken voor het komende jaar… .
Geert Martens

In de kijker
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Torenvalk
Langs de Rapestraat is er altijd wel iets te zien. Dit keer
had ik het geluk een buizerd en enkele biddende torenvalken te zien. Dit vrouwtje torenvalk had duidelijk nood
aan een pauze en was, rustend op een weidepaaltje, een
prima model.
Filip Declerck

Racek chechtavý
Nee, ik ben absoluut geen meeuwenkenner. En als ik dan
toch eens een meeuw op foto vastleg, is het eerder als
‘oefening’ om vogels in de vlucht vast te leggen in de
hoop een scherpe foto te kunnen nemen de dag dat een
boomvalk mij voorbij zoeft. Deze oefenfoto op een zonnige augustusdag bleek voldoende scherp om te zien dat de
kokmeeuw geringd is. Meer nog, de volledige letter-cijfercombinatie is te lezen: WA69.
De nieuwsgierige mens in mij werd geprikkeld: waar komt
deze kokmeeuw vandaan? Een zoektocht op het internet
bracht mij bij Frank Majoor, een Nederlandse deskundige
in vogelringonderzoek. Die antwoordde mij kort en bondig: ‘deze komt uit Tsjechië!’, gevolgd door een Tsjechisch
mailadres…. the quest continues!
Een mailtje naar Tsjechië, twee dagen later antwoord:
‘Dear Tom, thank you for your report of a color-ringed
Black-headed Gull. You will find the details (ringing data,
life history) as attachment. Best regards, Miroslav Jelinek.
Mijn kokmeeuw blijkt van het mannelijk geslacht, werd
geringd in Ostrava (Tsjechië), nabij de Poolse grens.

Op dat ogenblik was hij al meer dan 3 jaar oud (waarna de
exacte leeftijd niet meer bepaald kan worden). Ringer van
dienst was František Zicha.
Zo, weer wat bijgeleerd. Zo weet ik intussen wat Racek
chechtavý betekend…
Tom Bovens

Visarend

24

Elk jaar passeren er in Vlaanderen visarenden op trek
naar hun overwinteringsgebied. Met een beetje geluk,
blijven ze zelfs enige tijd pleisteren. Op 20 augustus en 9
september, waren zelfs 4 visarenden aan De Blankaart te
zien, slechts eentje is er blijven “hangen” en verblijft er
toch al een drietal weken. Als je waarnemingen.be goed
in’t oog houdt, kan je zo makkelijk te weten komen waar
ze goed te spotten zijn. Met de camera in aanslag en ogen
gericht op de lucht, heb je kans om een mooie foto vast
te leggen. Deze foto is getrokken aan het Madeliefje in
Woumen, waar je kan genieten van een ijsje bij zomerse
temperaturen. Topdagje!
Wim Bovens

Door u gespot

Grootoorvleermuis
Deze foto’s van de grootoor vleermuizen werden gemaakt
tijdens opruimingswerken in de werkplaats van natuurpunt in de Blankaart.
Ze werden bij toeval door mij ontdekt door het grote aantal muizenkeutels op zolder het waren er teveel op één
plaats om van gewone muizen te zijn.
In de nok van de zolder achter een balk hebben we deze
vleermuizen dan gevonden en gefotografeerd.
Eric Wackenier

Huiszwaluwenvergadering
Foto is genomen op 30 augustus te Koekelare.
Vooraleer terug te vertrekken naar hun winterverblijf,
houden deze huiszwaluwen een korte vergadering over
hun trektocht.
Patrick Claeys

Verdraaid! Daar zit een draaihals!
Eind augustus en in september draait de vogeltrek op volle toeren. Wanneer je dan als vogelliefhebber het veld in
trekt hoop je altijd wel dat je op een specialleke, op weg
naar het zuiden, zal stoten. Toen ik op 1 september de
broeken rond de Blankaart doorkruiste was die hoop dan
ook bij mij aanwezig, temeer omdat er de voorgaande dagen al wat Purperreigers en Visarenden waren gespot. In
mijn stoutste dromen had ik echter niet durven dromen
dat ik die morgen oog in oog zou komen te staan met een,
voor onze streken toch, erg zeldzame Draaihals. Dit 16 tot
18 centimeter grote vogeltje is een lid van de spechtenfamilie. Als je hem zo ziet zou je dit niet meteen zeggen:
hij mist de kleuren en de grote bek van zijn meer gekende
familieleden en trekt in de winter ook als enige van de inheemse spechten naar het zuiden. Hij leeft, zoals de Groene Specht, vooral van mieren en hun larven. Tijdens het
baltsen kan je zien waar het beestje zijn naam vandaan
haalt maar bij ons is hij enkel tijdens de trekperiode (en

met veel geluk ) af en toe eens te spotten want dit bijzondere vogeltje broedt al lange tijd niet meer in ons landje.

Door u gespot

Wim Duran
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Museos - Natuurhistorisch Museum
MuseOs is een natuurhistorisch museum over dierkunde
en anatomie gespecialiseerd in schedels, skeletten en fossielen van gewervelde dieren.
MuseOs is het levenswerk van twee biologen, Luc Tyteca
en Leentje Vandenhoudt.
U vindt MuseOs in Veurnestraat 2, 8670 Koksijde
Zeker een bezoekje waard! Heel mooi om te zien hoe de
passie van 2 mensen een hoogwaardig museum op poten
kan zetten.
Als lid van Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw krijgt u korting op de inkomprijs en bedraagt deze slechts 4 euro/
persoon.
Buiten de schoolvakanties zijn er geen vooraf vastgelegde
openingsdagen, maar een bezoek is mogelijk op elke dag
van de week mits een afspraak te maken.
info@museos.be of 058 51 19 39

Boekenaanrader
Kent u dat gevoel dat u een mooie roofvogel waarneemt en iets zegt u dat het wel eens iets specialer
kan zijn dan een torenvalk of buizerd? Maar u weet absoluut niet waar te beginnen. Of u gaat op reis
naar Spanje of Zweden en vraagt zich af welke grote roofvogel daar in de lucht vliegt?
Dick Forsman is een Finse ornitoloog en de auteur van het boek
“The Raptors of Europe and the
Middle East: A Handbook of Field
Identification”. Dit boek is verkozen tot één van de beste roofvogelboeken, grotendeels door de
meer dan 700 mooie en duidelijke
foto’s die in het boek terug te vinden zijn.
Tijdens de roofvogeltrek in Georgië wordt dit boek veel gebruikt.
Elk twijfelgeval tijdens de telling, wordt onderworpen aan
dit boek. Geslacht, leeftijd of soortbepaling, alles kan je
hierin terugvinden aan de hand van duidelijke foto’s. Deze
roofvogelbijbel staat te pronken in de boekenkast van de
vele roofvogelliefhebbers.
Het boek dateert al van enige jaren terug, maar is nog
steeds up to date. Toch heeft Dick Forsman een nieuw
boek uitgebracht. Dit nieuwe boek specifieert zich in de
vluchtidentificatie van de roofvogels. Omdat ze zo moeilijk te onderscheiden zijn, is en blijft het een grote uitdaging voor de roofvogelenthousiast om een naam, leeftijd
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of geslacht op een bepaalde vogel te plakken. In het boek
worden ook speciale kleurvormen besproken, zoals ook de
donkere vorm van de mannelijke bruine kiekendief. Ook
subsoorten komen er aan bod. Dit boek is een aanrader
voor iedereen met een hart voor roofvogels. Beide voorgenoemde boeken
zijn enkel verkrijgbaar in het Engels.
Het nieuwste boek,
Flight
Identification of Raptors of
Europe, North Africa and the Middle East, is ook als
E-book
beschikbaar. Hoog tijd om
nog eens bezoekje
te brengen aan de
betere boekenhandel!
Wim Bovens

In de kijker

Jaarlijks etentje

Het jaarlijkse etentje van De Kerkuil op Dag van de Natuur gaat dit jaar door op 19 november 2016
om 19u30. Deze keer gaan we naar Water en Vuur in Diksmuide. Tijl De Vriendt en Gudrun Serruys
heten ons welkom op hun schip op de IJzer ter hoogte van De IJzertoren.
aperitief naar keuze en een hapje van het huis
soep van butternutpompoen
gebakken seitam, warme groenten uit de herfstmoestuin
of
gekonfijte eendebil, saus met Papegaai, warme groenten
of
ovenschotel met dagverse Noordzeevis, warme herfstgroenten
koﬃe “Water en Vuur”
Inschrijven kan via de website www.natuurwerkgroepdekerkuil.be of via de nieuwsbrief die eerstdaags verstuurd wordt.
Prijs: 35 euro voor onze leden (45 euro voor niet-leden)

De Kerkuil doet mee:
Natuurwerkgroep De Kerkuil doet mee aan activiteiten van partners. Kom gerust langs om ons een bezoekje te brengen
op deze activiteiten die gericht zijn op gezinsbeleving. Jong en oud, iedereen vindt hier zijn “ding”.

Natuureducatief centrum Duinenhuis
Bettystraat 7, 8670 Koksijde
T +32 (0)58 52 48 17
duinenhuis@koksijde.be
www.koksijde.be/duinenhuis

Nacht van de Duisternis
Zaterdag 8 oktober 2016
Natuurpunt Westkust nodigt jullie graag uit op een donkere avond
vol boeiende wendingen. Wapen je met een zaklamp, draag stevig
schoeisel en vergezel ons op een sfeervolle wandeling. Snuif de
deugddoende avondlucht op, stap gezwind door het zand en laat
je verrassen onderweg.
Vrije start tussen 19.30 u. en 21 u. aan het Duinenhuis, Koksijde.
Na de wandeling kan je in de Sterrenjutter, bij helder weer, prachtige hemellichamen bewonderen.

©Geert Vandenbulcke
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Cursus Lightroom
Zondag 13 - 20 - 27 november + 4 - 11 - 18 december
Van 9 uur tot 12 uur
In het Duinenhuis, Bettystraat 7, Koksijde.
Lesgever : Walter Carels
Adobe Photoshop Lightroom, of kortweg Lightroom, is een software programma voor het beheren, bewerken en afdrukken van je foto’s. Het wordt ook wel ‘workflow’ software genoemd. Anders gezegd is Lightroom de digitale donkere kamer en het fotoarchief voor de fotograaf. Gedurende 6 avonden leren we stap voor stap werken met Lightroom.
Programma:
- Wat is Lightroom – en wat is het niet?
- Catalogus en voorvertoningen
- Lightroom interface & shortcuts
- Foto’s importeren en selecteren
- Library (bibliotheek) module
- Develop (Ontwikkelen) module
- Exporteren (Watermerken)
Voorwaarden tot deelname:
- 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-drive voor installatie software en importeren van oefeningen)
- software (opleidingsversie 4) wordt tijdens de cursus ter beschikking gesteld, voorafgaandelijk investeren in
een eigen versie is niet nodig
Deelnemers Basiscursus hebben voorrang bij inschrijving
Kostprijs : 40 euro voor leden / 60 euro voor niet-leden
Inschrijven kan via www.natuuurwerkgroepdekerkuil.be

Activiteitenkalender
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Wanneer

Uur

Wat

Waar

2-9-16-2330/10/2016
+ 6/11/2016

09u00 12u30

Cursus basisfotografie

Duinenhuis, Bettystraat 7, 8670
Koksijde

13-2027/11/2016
+ 4-1118/12/2016

09u00 12u00

Cursus Lightroom

Duinenhuis, Bettystraat 7, 8670
Koksijde

19/11/2016

13u30

Dag van de Natuur - Geboortebomen

Sportpark Veurne, Noordstraat 163,
8630 Veurne

19/11/2016

19u30

Jaarlijks etentje De Kerkuil

Water en Vuur, IJzerdijk te Diksmuide
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Jonge Kerkuiltjes - De Merel
Het is lente, en twee merels, een mannetje en een vrouwtje, verzamelen modder, gras en bladeren om een nest te
bouwen. Ze kiezen een plek boven de grond, buiten het
bereik van roofdieren. Dat kan zijn in een boom, diep in
een heg of verborgen in dichte begroeiing op een muur.
Binnen enkele dagen zal het vrouwtje elke dag een ei
leggen in het nest. Als het laatste eitje gelegd is gaat ze
op de eieren zitten om ze warm te houden en te bewaken terwijl de kuikens binnenin de eieren
groeien. De harde schaal van de eieren
beschermt de kuikens en de eidooier dient
als voedsel totdat het kuiken klaar is om
uit het ei te kruipen. De eieren van de merel zijn bleekgroen met klein roodbruine
spikkeltjes. Een groepje eieren wordt een
legsel genoemd, een groepje kuikens wordt het broedsel
genoemd. Er zitten meestal 3 tot 5 eieren in een legsel.
De broedvlek op de buik van het vrouwtje houdt de eieren warm. Op dit gebied van het lichaam van het vrouwtje zitten minder veren, zodat de warmte van haar bloed
door haar huid heen dichter bij de eieren is. Het vrouwtje
bebroedt de eieren ongeveer twaalf dagen, en dan zijn de
eieren klaar om uit te komen. Het mannetje brengt het
vrouwtje intussen voedsel en houdt de wacht in de buurt.
Na twaalf dagen beginnen de kuikens zich een weg te banen door de stugge eischaal met behulp van een speciale
eitand op hun snavel. Als de kuikens uit de eieren komen
zijn de oogjes nog dicht. Ze hebben ook nog maar een paar
donzige veertjes. Ze zijn ook nog te zwak om te staan, en
liggen eerst een poosje op de bodem van het nest uit te
rusten. Het vrouwtje blijft op haar kuikens zitten, om ze
warm te houden en om ze verborgen te houden voor roofdieren. Maar ze zal spoedig weg vliegen om voedsel te
gaan zoeken. Zowel het mannetje als het vrouwtje zoekt
voedsel voor de jongen, en ze gaan om beurten op zoek
naar voedsel en bewaken om beurten het nest. Het voedsel bestaat uit wormen, rupsen en andere ongewervelde
dieren. Als de ouders bij het nest aankomen, voelen de
hongerige kuikentjes hun aanwezigheid. Ze vechten met
elkaar om het voedsel, en gaan daarbij rechtop in het nest
staan met wijd open snaveltjes en luid piepend. De binnenkant van de snaveltjes is fel oranje. Als ze hun snaveltjes wijd opendoen geven ze hun ouders een seintje dat ze
honger hebben. Als een kuiken genoeg heeft gegeten gaat
hij op de bodem van het nest uitrusten.
Als de kuikens ongeveer een week oud zijn
gaan de oogjes open. In de tweede week

groeien de kuikens snel, en ze krijgen bruin gespikkelde
veren. Soms overleven niet alle kuikens in een broedsel de
eerste week. De ouders voeden altijd de kuikens die het
luidst piepen en die de felst gekleurde snavel hebben. Dit
om er zeker van te zijn dat tenminste enkele kuikens van
het broedsel in leven blijven. Dat betekent dat zwakkere kuikens als laatste voedsel krijgen, waardoor sommige
zullen sterven als er niet genoeg voedsel is.
Als ze ongeveer twee weken oud zijn, zijn de jonge merels
klaar om het nest te verlaten. Omdat ze nog niet kunnen
vliegen, blijven ze op takken naast het nest zitten of verborgen in begroeiing op de grond. De jonge vogels fladderen in het begin onhandig met hun vleugels om hun
vliegspieren te oefenen. Hun eerste vluchten zijn heel onhandig en kort. Dit is een heel gevaarlijke tijd voor de jonge merels, want omdat ze nog niet kunnen vliegen kunnen
ze niet vluchten voor roofdieren. Na een dag of twee kunnen de jonge vogels vliegen. Een vogel die pas kan vliegen
wordt vliegvlug genoemd. Tegen de tijd dat jonge vogels
2 weken oud zijn wordt het krap in het nest. Het is tijd om
uit te vliegen.
De volwassen merel maakt een speciaal geluid als er gevaar dreigt. De belangrijkste alarmroep is een schetterend
geluid dat ze maken om andere merels te waarschuwen
dat er een roofdier in de buurt is. Dit geluid gebruiken ze
ook om roofdieren bij hun kuikens weg te lokken. De oudervogels maken een klokkend geluid om hun kuikens tot
stilte te manen.

De ouders blijven hun vliegvlugge jongen nog een week of
drie voeden, en leren hen tegelijkertijd zelf voedsel zoeken. Als het vrouwtje al terug is op het nest om nieuwe
eieren te leggen, neemt het mannetje deze taak op zich.
Na een week of drie kunnen de jonge merels voor zichzelf
zorgen en verlaten ze het territorium van hun ouders. Als
er genoeg voedsel in de buurt is gaan de jonge merels niet
verder dan 1 of 2 kilometer bij hun ouders vandaan.
Ludo Leper

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

Jonge kerkuiltjes
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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.

www.boonefaesnv.be

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

www.mw-creations.be

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

“U bent in goede handen”
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Natuur- en Dieetwinkel

Bedrijvenlaan 1, 8630 Veurne
058 311 444

Pannestraat 63/65
8630 Veurne
058 31 29 40

www.pgcars.be

Sponsors

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

AVEVE Veurne BVBA
Celien & Stijn

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

Tuin - Dier - Bakplezier

DEKEYSER 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

Een verrekijker,
uw ideale reisgezel !

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

Sponsors
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