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Nestkasten voor vleermuizen
Voor de tweede keer werkte NWG De Kerkuil samen met
de	natuurwerkgroep	De	Zeevonk	om	een	activiteit	te	ver-
zorgen in de maand januari. Vorig jaar stond de steenuil 
centraal, dit jaar hebben we gewerkt rond de vleermuis. 
Het verslag komt van een enthousiaste zeevonker:

Zoals	elke	keer	is	een	zeevonkactiviteit	iets	om	naar	uit	te	
kijken. Met de vraag om een hamer mee te nemen, kon-
den	we	vermoeden	dat	er	een	technische	activiteit	op	het	
programma stond. Dit keer was de plaats van afspraak De 
Kwinte. Het gebonk van de hamer en het zagen van de 
zaag hoorde je tot buiten. In het lokaal werden we zoals 
altijd	hartelijk	verwelkomd	door	onze	steeds	enthousias-
te begeleiders. Ook Peter en Geert waren aanwezig en al 
volop
bezig met de opbouw van een vleermuizennestkast dat 
zou	dienen	als	voorbeeld.	Onze	natuurmiddag	startte	met	
een Powerpoint over de vleermuis met bijhorende uitleg 

gegeven	door	Wim.	Na	de	theorie	werd	er	tijd	gemaakt	
voor	 de	 praktijk.	 De	 zeevonkers	werden	 opgesplitst.	 De	
ene groep trok naar een dichtbijgelegen bunker waar het 
ideaal zou zijn voor een kolonie vleermuizen om te over-
winteren. Jammer genoeg hebben we geen enkele gezien. 
Ze spelen nu éénmaal graag verstoppertje. Toch was het 
voor	mij	ongelooflijk	te	ervaren	in	welke	duisternis	vleer-
muizen hun leven doorbrengen.

Onze volgende opdracht was het maken van een vleer-
muizennestkast. Ondanks de grote hulp van Peter en 
Geert	werd	het	een	pittige	klus.	Een	paar	blaren	en	wond-
jes	 later,	 konden	we	met	 heel	 veel	 fierheid	 onze	 eigen-
gemaakte vleermuizennestkast in de lucht houden. Onze 
inspanningen werden beloond met een heerlijk stuk stok-
brood versierd met - hoe kan het ook anders-‘ vleer’mui-
zenstrontjes!

Op deze manier bezorgden Wim, Sharon, Hilde, Peter, 
Geert en Frank ons opnieuw een onvergetelijke dag! Zin 
om de volgende keer om mee te doen? Check dan de 
website www.dezeevonk.be. Zeker doen! Tot dan!

Seppe Bultynck

 De binnenkant moet van ongeschaafd ruw en onbehandeld 
vurenhout zijn. 

 De buitenkant mag met asfaltpapier afgedekt worden als 
isolatie.

 De kast moet tochtvrij, dus zonder kieren gemaakt zijn. 
 De ophanghoogte is minimaal twee meter, op het zuid-

westen, bijvoorbeeld onder de dakgoot, of aan een boom op 
tenminste drie meter hoogte. 

 Zorg voor een vrije aanvliegroute en goed zichtbare plek. 
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Ervaringen met zwaluwen

Dat	Patrick	een	passie	heeft	voor	zwaluwen,	 is	niet	ver-
wonderlijk. Na het horen van zijn alarmklok in de zomer, 
zijn zwaluwen het eerste wat hij te horen krijgt. Zowel aan 
de voor- en achterkant van zijn huis, hebben deze luchta-
crobaten zich genesteld. Ideaal om ze van dichtbij te be-
studeren dus!

Tijdens zijn 2 uur durende voordracht worden alle facet-
ten van het leven van huiszwaluwen besproken. Eerst 
worden we wegwijs gemaakt in welke soorten echte zwa-
luwen er bij ons rondvliegen , om vervolgens over te gaan 
naar soorten die de naam zwaluw dragen, maar geen ech-
te familie zijn. Het gaat hier dan over de gierzwaluwen en 
de nachtzwaluwen.

Bij aankomst in ons land begint de zwaluw aan zijn nest 
te (ver-)bouwen. Een nest bestaat uit meer dan 1000 
modderbolletjes! De koppels die een kunstnest verkiezen, 
hebben minder werk en zijn dus vroeger klaar. Elk onder-
deel	van	de	presentatie	werd	ondersteund	door	foto’s	en	
filmpjes,	 door	 Patrick	 zelf	 “geschoten”.	 Indrukwekken-
de videobeelden van pas uit het ei gekomen zwaluwen, 
worden	 in	 ieders	geheugen	gegrift.	We	zien	ook	hoe	de	
ouders de jongeren voederen. Naargelang hoe ouder en 
hoe groter de jongeren zijn, verandert de manier van voe-
deren.

Huismussen zijn nieuwsgierige vogels die zonder schroom 
een huiszwaluwennest durven in te nemen. Patrick 
raadt dan ook aan om in de vroege lente een vodje in de 
vliegopening van het zwaluwennest te steken en er pas uit 
te halen als de zwaluwen teruggekeerd zijn van het verre 
Afrika. 

Dat er nog veel te leren valt over zwaluwen wordt ook 
duidelijk	 tijdens	 de	 voordracht.	 Momenteel	 worden	 er	
gegevens verzameld via loggers over de trekroute en de 
overwinteringsplaats in Afrika. Deze gegevens zijn nog 
niet vrijgegeven, maar beloven wel een schat aan infor-
matie	de	wereld	 in	 te	 sturen.	Alvast	 iets	om	naar	uit	 te	
kijken dus! 

Hoe	 kunnen	 we	 de	 huiszwaluw	 helpen?	 Patrick	 heeft	
het uitvoerig over latjes, mestplankjes, modderplaatsen 
en allerlei verschillende soorten kunstnesten. Ben je be-
nieuwd naar wat je allemaal te weten kan komen over 
deze luchtacrobaten, dan raden we je zeker aan één van 
de volgende  voordrachten van Patrick te volgen.

Vrijdag 19 mei om 19.00 uur , site Vormingplus te Brugge 
t.v.v. Stad Brugge

Do 09 november: om 19.00 uur , bezoekerscentrum De 
Palingbeek te Ieper , t.v.v. natuurpunt Westland

Eveline Follet

Het mag gezegd zijn, als Patrick Claeys uitleg komt geven over (huis-)zwaluwen, blijven geen vragen onbeantwoord. Na 
een voordracht in Koekelare vorig jaar, kwam Patrick op 2 februari 2017 zijn voordracht geven in Veurne. 
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Meerjarennota
de vorige 2 nummers van De Kerkuil kon u reeds over de 
meerjarennota lezen. Hier werd vooral ingegaan op de 
strategische doelstellingen die door de vereniging voorop 
gesteld werden.
De meerjarennota is ondertussen door de bevoegde in-
stanties	van	de	overheid	goedgekeurd,	mits	we	nog	een	
bepaald aantal leden in het werkingsgebied kunnen 
aantrekken. Er zal dus de komende maanden een extra 
inspanning gaan naar ledenwerving. Indien u vrienden 
of familie in deze gemeenten enthousiast kan maken 
over onze werking, zou dat enorm gewaardeerd worden. 

Alle info om lid te worden vindt u op onze website
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be.

Concreet hebben we volgend aantal nieuwe leden nodig:

Gemeente minimum veilig
Diksmuide 7 11
Kortemark 24 29
Koksijde 14 25
Nieuwpoort 13 26
Houthulst 14 26

Er wordt contact genomen met bovenstaande gemeenten 
om te kijken hoe we leden kunnen werven. Een mogelij-
ke piste is door aanwezig te zijn op verschillende markten 
met een infostand.
Ook op diverse publieke evenementen zal NWG De  
Kerkuil aanwezig zijn.

Door de goedkeuring van het dossier hebben we de moge-
lijkheid	om	een	voltijds	medewerker	aan	te	werven	voor	
de	duur	 van	de	gunning.	De	administratief	medewerker	
van NWG De Kerkuil (Wim Bovens) zal deze job uitvoeren. 
Dit brengt enige veranderingen teweeg. Buiten de admi-
nistratie,	zal	er	ook	een	deel	veldwerk	beoogd	worden	in	

deze	 tewerkstelling.	 Hierdoor	 is	 de	 titel	 “administratief	
medewerker”	 niet	 langer	 allesdekkend	 en	 wordt	 deze	
aangepast	naar	“projectcoördinator”.	Het	eerstkomende	
werkjaar	 zal	 voorzitter	 Kris	 Degraeve	Wim	opleiden	 om	
deze taak op zich te nemen.

Aangezien er een groot deel veldwerk bij de nieuwe func-
tie	 te	 pas	 komt	 en	 er	 ook	 op	markten	 gestaan	 zal	wor-
den, is het niet langer mogelijk om vaste openingsuren 
te hebben voor het secretariaat. Wel is het mogelijk een 
afspraak te maken via het mobiele nummer 0476 46 77 
21. De opvolging van de mails zal dagelijks gebeuren:  
info@natuurwerkgroepdekerkuil.be.

Natuurwerkgroep De Kerkuil is steeds op zoek naar nieu-
we medewerkers. De werking van de natuurgroep staat 
of	valt	met	de	ondersteuning	door	actieve	medewerkers.	
Bent	u	geïnteresseerd	en	gemotiveerd	om	mee	te	werken	
aan (één van) onze projecten, dan kan u steeds contact 
opnemen met het 

-	voorzitter	Kris	Degraeve	
   0498 64 50 23
-	projectcoördinator	Wim	Bovens
   0476 46 77 21

Natuuurwerkgroep De Kerkuil engageert zich om mede-
werkers  voor onze projecten in het veld op te leiden. 
Motivatie	 en	 interesse	 zijn	 op	 dit	 punt	 belangrijker	 dan	
ervaring.

Vanaf mei 2017 zal het secretariaat  
niet langer 3 dagen per week open zijn, 

maar enkel na afspraak:

0476 46 77 21 
(tijdens werkuren)
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Uilen-”oren”...	een	machtig	intrumentari-
um voor nachtjagers!

Het belang van het gehoor (bij vogels).

Geluiden	kunnen	waarnemen	en	onderscheiden	is	letter-
lijk van levensbelang voor elk levend wezen dat in de vrije 
natuur moet zien te overleven. De geluiden van soort-
genoten,	 die	 van	 “vriendelijke”	 andere	wezens,	 die	 van	
“vijandige”	predatoren	en	die	van	lekkere	prooien	uit	de	
neutrale achtergrondruis naar voor kunnen halen, maakt 
vaak het verschil tussen leven en dood. 
Erg belangrijk is de nauwkeurige plaatsbepaling van de 
geluidsbron,	zeker	in	de	relatie	tussen	prooi	en	predator!	
Zien over 360° is niet aan alle wezens gegeven, maar de 
meesten	horen	wel	geluiden	uit	alle	richtingen.	Een	goed	
uitgerust gehoorsysteem is daarom even belangrijk als 
goede ogen.
Dergelijke systemen bestaan algemeen uit drie delen: het 
buitenoor (oorschelp en gehoorgang) waar de externe 
geluidsgolven gecapteerd worden, het middenoor (trom-
melvlies en gehoorbeentje(s)) dat deze geluidsgolven naar 
het binnenoor brengt en het binnenoor waar de geluids-
goven omgezet worden in impulsen die door de hersenen 
kunnen geïnterpreteerd worden.

Hoe verschillen vogeloren van die van ons?

1. Bij vogels ontbreekt de oorschelp. Soms is de 
ooropening onbedekt zichtbaar (condor), maar bij 
de meeste soorten is ze (ter bescherming) bedekt 
met oorveren. Er is in de loop van de geschiedenis 
wel eens geopperd dat het ontbreken van een oor-
schelp	een	evolutie	zou	zijn	die	het	vliegen	verge-
makkelijkt, maar dat slaat nergens op want de rep-

tielen,	waar	de	vogels	van	afstammen,	hebben	ook	
geen oorschelpen en vliegende zoogdieren hebben 
er soms zeer grote (grootoorvleermuis).

2.	Wij	 hebben	 drie	 “gehoorbeentjes”	 in	 het	mid-
denoor,	vogels	hebben	er	(zoals	de	reptielen)	maar	
één.

3. Het eigenlijke horen vindt plaats in het binnen-
oor,	waar	 zich	 het	 zogenaamde	 “slakkenhuis”	 be-
vindt	 dat	met	 vloeistof	 gevuld	 is	 en	 een	 “basilair	
membraan”	vol	trilhaar-cellen	bevat.	Het	is	de	be-
weging van deze trilharen (door de geluidsgolven 
in de vloeistof) die de verschillende geluidsfrequen-
ties	naar	onze	hersenen	vertaalt.	Het	slakkenhuis	bij	
zoogdieren is spiraalvormig (vandaar de naam), bij 
vogels banaanvormig. Hoe langer het slakkenhuis 
hoe beter geluid gehoord wordt en al zeker hoe 
beter laag-frequent geluid gehoord wordt. Het spi-
raalvormig slakkenhuis bij zoogdieren is per volume 
langer en dus beter geschikt voor (laag-frequent) 
zoogdierengeluid. Het banaanvormig slakkenhuis 
van vogels is korter en dus geschikt voor hoogfre-
quente geluiden. Hoe zwaarder de vogel hoe groter 
over het algemeen het basilair membraan.

4. Bij vogels worden de haarcellen in het slakken-
huis	regelmatig	vervangen,	bij	zoogdieren	niet.	Ons	
gehoor wordt dus door te sterke geluiden onher-
roepelijk	beschadigd,	vogels	kunnen	wat	dat	betreft	
tegen meer tegen!

In het lentenummer van De Kerkuil 2012 schreef ik een artikeltje over hoe roofvogels door de gesofisticeerde opbouw 
van hun ogen tot de scherpste “kijkers” in de natuur behoren (“Roofvogel-ogen …. fijne optiek”; jaargang14, nummer 
55). Als bijzonder kenmerk van de ogen van nachtroofvogels heb ik toen ook het “tapetum lucidum” vermeld, een licht-
weerkaatsende weefsellaag achter het netvlies, die maakt dat het opgevangen licht twee keer door de lichtgevoelige 
elementen van het oog gaat, wat erg behulpzaam kan zijn voor nachtjagers. Uilen zien dus erg goed in het duister, maar 
is dat genoeg? Is het misschien zelfs niet het belangrijkste?

foto (ransuil) Eveline Follet
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5.	Het	gehoor	van	vogels	fluctueert	ook	nog	in	de	
loop van het jaar en is op zijn best op het moment 
wanneer dit het meest belangrijk is, namelijk in de 
paartijd!

Vogels beschikken dus over een gehoorsysteem dat ver-
schilt van het onze en op sommige punten erg aanpasbaar 
is.

Wat met het gehoorsysteem van uilen? 

Het feit dat alle uilen in meer en mindere mate nachtja-
gers	zijn,	heeft	zeker	evolutionair	geleid	tot	specialisaties,	
niet alleen van hun ogen, maar ook van hun gehoorsys-
teem.

Een	zebravink	van	15	gram	heeft	een	basilair	membraan	
van	1,6	mm,	een	emoe	van	60	kg	heeft	er	één	van	5,5	mm.	
Relatief	 ten	 opzichte	 van	 de	 lichaamsgrootte	 niet	 eens	
zo’n	reusachtig	verschil.	
Een	 kerkuil	 van	 370	 gr	 daarentegen	heeft	 (voor	 zijn	 ge-
wicht) een enorm groot membraan van 9 millimeter dat 
daarenboven nog eens een zeer hoog aantal haarcellen 
bevat. Het gehoorsysteem van de kerkuil is dus uitzonder-
lijk goed. Door deze inwendige aanpassingen horen uilen 
veel zachtere geluiden dan andere vogels. 

Als nachtjagers hebben uilen er alle belang bij om hun 
prooien exact te kunnen lokaliseren bij zwakke lichtom-
standigheden. Zoals vroeger gezegd helpen hun ogen 
daarbij,	maar	ook	hun	gehoorsysteem	heeft	zich	aan	dit	
probleem aangepast. De kop van de kerkuil is daarenbo-
ven	zeer	specifiek.	De	“gezichtssluier”	die	de	vorm	heeft	
aangenomen	van	een	hart	vormt	twee	“schotelantennes”	
die elk leiden naar één oor. Die twee schijven zijn dus als 
een soort vervangende uitwendige oorschelpen! De rand 
van de gezichtssluier bestaat uit acht rijen bruine veertjes 
die zeer dicht bij elkaar staan, tot 12 veertjes per mm2. 
Die vangen het geluid op en zorgen dat het geluid binnen 
de	sluier-schotelantenne	blijft.	De	geluidsgolven	worden	
via	de	witte	veertjes	van	de	sluier,	die	minder	dicht	staan	
en dus gemakkelijker het geluid doorlaten, gebracht naar 

de ooropeningen. De eigenlijke ooropeningen zelf zijn bij 
uilen soms ook zeer groot. 

Alle	 dieren	 interpreteren	 de	 kleine	 tijd-	 en	 volumever-
schillen tussen wat waargenomen wordt in het linker- en 
het	 rechteroor	 via	 hun	 hersenen	 om	 aan	 lokalisatie	 te	
doen. Bij uilen staan linker- en rechteroor daarenboven 
ook nog eens asymmetrisch ingeplant wat een bijkomen-
de	hulp	is	bij	lokalisatie.	Bij	de	kerkuil	ligt	het	rechter	oor	
op ooghoogte, maar het linkeroor ligt 10-15° hoger. Door 
deze aanpassing is het linkeroor beter gericht voor gelui-
den van boven terwijl het rechteroor beter de geluiden 

opvangt van beneden.
Het deel van de uilenhersenen dat met gehoor in verband 
kan gebracht worden is veel beter ontwikkeld dan bij an-
dere	vogels.	Uilen	vormen	een	“plattegrond”	van	de	om-
geving	op	basis	van	geluidsinformatie,	zoals	andere	dieren	
en	ook	wij	dat	doen	met	visuele	informatie.

Uilen jagen “op gehoor”! 

Jaagt de uil nu op zicht of op gehoor? Allicht gebruikt hij 
beiden, maar de vraag is: kan de uil ook jagen in volslagen 
donker of zonder zijn prooi te kunnen zien?

Uilen kunnen, door de opbouw van hun vleugel(veren), 
zelf heel geluidloos vliegen. Zij storen zichzelf dus niet bij 
het jagen en de prooien zijn ook zelden gealarmeerd door 
het zachte laagfrequente geluid van de uil! De kerkuil is 
de meeste nachtelijke uil. Hij vliegt pas uit z’n roestplaats 
wanneer het echt donker is en moet dus z’n prooien zien 
te vinden in de duisternis. Daarom werd een kerkuil ge-
bruikt om aan de New York Zoological Society (Roger Pay-
ne)	het	volgende	experiment	op	te	zetten.
 
In een volledig verduisterde ruimte met schuimrubberen 
vloer,	 werd	 via	 infrarood-observatie	 nagegaan	 hoe	 een	
kerkuil zou jagen op een muis met een ritselend blad aan 
de staart gebonden.
De uil was vooraf wel met de omgeving vertrouwd ge-
maakt. Als de uil infrarood zou kunnen zien, of kon ge-
bruik maken van een onbekend zintuig, zou hij uiteraard 
instinctief	de	prooi	pakken.	
De	uil	stortte	zich	op	het	ritselende	blad	achter	de	mui-
zenstaart.

Laplanduilen werden geobserveerd bij het vangen van 
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In	De	Kerkuil	nummer	74	werd	in	het	artikel	over	de	zwa-
luwen 2016, het resultaat voor Koksijde niet vermeld we-
gens	een	administratieve	fout.	Bij	deze	zetten	we	dit	graag	
recht. 

De huiszwaluw weet maar met moeite stand te houden 
in Koksijde. Van de 16 plaatsen waar geteld wordt komt 
er slechts op 1 plaats huiszwaluwen voor met een kolonie  
van 14 nesten. Dit is 1 nest meer dan vorig jaar en een 
nieuw maximum voor Koksijde.

Laten wij er geen doekjes om winden , het gaat slecht met 
de boerenzwaluw in Koksijde. Van de 16 plaatsen waar 
wij tellen, komen er op 8 plaatsen boerenzwaluwen voor.
Waar er in 2000 ruim 155 koppels boerenzwaluw aanwe-
zig waren zijn er anno 2016 35 koppels overgebleven, met 
op 4 plaatsen slechts 1 koppeltje. In de afgelopen jaren 
2005-2015 zijn de 2 grootste kolonies volledig verdwe-
nen.1 plaats met 35 nesten ( boerderij ,stal staat nu 10 
jaar leeg) en 1 plaats ( Ten Bogaerde) met 75 nesten ( stal 
nu omgevormd tot museum).

Eddy Vandenbouhede

Resultaten zwaluwen Koksijde
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prooien	onder	de	sneeuw	of	door	het	dak	van	een	ratten-
gang, ook volledig op gehoor!
Het lezen waard!

Tim Birkhead is hoogleraar diergedrag aan de universiteit 
van	Sheffield	en	één	van	de	grootste	vogelkenners	ter	we-
reld.	Bij	 “De	Bezige	Bij”	Amsterdam	verscheen	van	hem	
“De	wijsheid	van	vogels”	in	2008,	en	in	2013	“De	zintuigen	
van	vogels;	hoe	voelt	het	om	een	vogel	te	zijn?”.

Samen met enkele andere weetjes (die gemakkelijk op 
het internet te vinden zijn), heb ik voor het schrijven van 
de tekst hierboven vooral geput uit de 40 bladzijden die 
over vogelgehoor handelen in dit laatste boek. Er staat 
over vogelgehoor uiteraard veel meer in dan wat ik hier in 
verband met uilen uitgehaald heb en daarenboven is het 
boek ook omwille van de overige 260 bladzijden meer dan 
de	moeite	waard	om	aan	te	schaffen.

Leo Alaerts 
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Oproep voor het ijsvogelproject
Het ijsvogelproject is van start gegaan: Met een medewer-
ker van De Vlaamse Milieumaatschappij worden kleine 
waterlopen zoals de Koolhofvaart en Grote Beverdijkvaart 
en de Noordvaart in Nieuwpoort afgevaren om te kijken 
naar	ideale	locaties	waar	de	ijsvogel	tot	broeden	zou	kun-
nen	komen.	Deze	locaties	worden	dan	klaargestoomd	om	
te	voldoen	aan	een	nestlocatie.
De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol 
in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de 
kwantiteit	en	kwaliteit	van	water,	beheert	watersystemen,	
int	een	heffing	op	watervervuiling,	adviseert	over	milieu-
vergunningen en zorgt voor planning van en toezicht op 
zuiveringinfrastructuur. Een ideale partner dus voor het 
ijsvogelproject.

Niet	alleen	het	voorzien	van	nestlocaties,	maar	ook	inven-
tarisatie	 van	 ijsvogels/ijsvogelbroedlocaties	 behoort	 tot	
dit	project.	Indien	u	weet	heeft	van	een	broedlocatie,	of	
u ziet een ijsvogel, mag u dat steeds laten weten aan ons 
secretariaat:

info@natuurwerkgroepdekerkuil.be.
Vermeld in uw melding graag:
plaats	-	tijdstip(pen)	-	geslacht	-	gedrag	(foeragerend,	vlie-
gend, rustend,...)
Input op www.waarnemingen.be wordt ook opgevolgd, 
aparte melding is dan niet meer nodig.

Wij danken u alvast voor uw medewerking en wij hopen
van dit project een groot succes te maken.

Nieuw bestuurslid
Jan Vanbaelenberghe wordt voorgesteld als nieuw be-
stuurslid voor NWG De Kerkuil nadat Kristof Denys en 
Danny	De	Preter	hun	functie	hebben	neergelegd	wegens	
tijdsgebrek.	We	willen	hierbij	 ook	Kristof	 en	Danny	har-
telijk bedanken voor hun grote bijdrage om van NWG De 
Kerkuil een succesvolle vereniging te maken!

Samen met zijn vrouw Dorien, woont Jan in Handzame 
(Kortemark). Hij wil voor NWG De Kerkuil het aanspreek-
punt worden voor de verst afgelegen gemeenten van het 
werkgebied.	“Ik	ben	in	contact	gekomen	met	de	natuur-
werkgroep de Kerkuil toen we nog in Nieuwpoort woon-
den. Dat moet ondertussen al een 17-tal jaar geleden zijn. 
Door	onze	verhuis	naar	Handzame,	werd	de	band	figuur-
lijk	doorgeknipt,	maar	natuurbeleving	zat	er	nog	altijd	in.	
Toen de Kerkuil naar Kortemark kwam om hier een afde-
ling op te richten, hebben we geen moment getwijfeld om 
weer lid te worden. Meer zelfs, samen met Dorien werden 
we zelfs medewerkers.

Ondertussen zijn er in 
Kortemark al enkele 
activiteiten	 doorge-
gaan waar we NWG 
de Kerkuil konden 
promoten en op de 
kaart	zetten.

Voor de kerkuil ben ik 
ondertussen lid van 
de milieuraad, zijn we 
als enige natuurver-
eniging een erkende 
vereniging en willen 
we er voor gaan om 
met de andere vereni-
gingen samen te wer-
ken voor de natuur in 
en	rond	Kortemark.”
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Lente op komst!

Tijdens een wandeling rond de drie vijvers in Adinkerke, 
zag ik plots in een wei een bokswedstrijd!
Twee	Hazen	ti	mmeren	op	elkaar,	lopen	rondjes	springen	
“haasje	over“,	het	is	feest	in	de	wei	
het	is	rammelti	jd	…….	Het	is	“	LENTE	“

Michel Lallemant

Louis Pereboom
Op 22 december hebben deze 2 mensen dit uiltje gevon-
den helemaal bevroren aan de rand van het domein De 
Lanckmeersch te Eeke aan de Schelde en ze hebben het 
opgeraapt	en	meegenomen	in	huis	en	na	een	ti	jdje	begon	
het te bewegen en kwam er terug leven in dat diertje dan 
hebben ze de vogelbescherming opgebeld en die zijn het 
gaan halen voor verdere verzorging. Maar die meneer die 
daar	woont	waar	het	uiltje	gevonden	is	heeft		gevraagd	als	
het helemaal in orde was of ze het wilden terug brengen 
naar daar waar het gevonden was en dat hebben ze ge-
daan en op 7 januari 2017 hebben ze het daar terug in de 
vrije natuur gezet en ze hebben het daar ook gedoopt en 
de naam gegeven van Louis Pereboom.

Roger Vandenberghe

Een eerste
De foto van het vrouwtje Baardman kon ik maken op een 
einde	van	een	wandelingetje	aan	de	Kleiputt	en	van	Vico-
nia. Verbazend hoe weinig schuw zo’n diertje is ... Een eer-
ste voor mij!

Filip Declerck

Rammelti	jd
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Het is een plezier om hem bezig te zien, de boomklever! 
Behendig als hij is, kruipt hij zowel omhoog als omlaag 
langs de boomstam. Een trucje dat spechten en boom-
kruipers hem niet kunnen nadoen. Hij is makkelijk te her-
kennen: de onderzijde oranje, de bovenzijde blauwgrijs 
en een opvallende zwarte oogstreep. Hij maakt zelf geen 
nest, maar maakt gebruik van boomholtes en oude gaten 
van spechten.

Tom Bovens

Boomklever

Een streepje...
Vleermuizen

houden van ijskelders,
grott	en	en	forten.

Ze zijn er
een winter lang zelfs
ondersteboven van.

Cirkel na cirkel
en steeds hoger

probeert een buizerd
de hemel te ontkurken.

Prosit!

De natuur
schrijft		weer
witt	e	verzen.
Elke morgen

een nieuw gedicht
op het gazon.
En het rijmt!

Kieviten
zijn sociale vogels.

Ze hebben
een echt weigevoel.

Als zwaluwen
uit eten gaan,

gebruiken ze nooit
een vork.

Ook al steekt die
alti	jd

uit hun broekzak.

Geert  De Kockere

We zien hem veel, ondanks dat hij redelijk schuw is. De 
blauwe reiger. Ofwel zit hij langs een oever, of loopt hij in 
het ondiepe water op jacht naar visjes. Ofwel kunnen we 
hem terugvinden in het veld waar hij op zoek is naar een 
andere lekkernij, zoals een veldmuis. Bij het minste geruis 
stelt hij zich kaarsrecht op om de omgeving af te speuren 
naar gevaar. Deze foto is genommen vlak voor de blauwe 
reiger het hazenpad koos.

Wim Bovens

Blauwe reiger
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Het mannetje van de rietgors is in het voorjaar en in de 
zomer duidelijk herkenbaar aan zijn zwarte kop, keel en 
bovenborst,	een	witte	snorstreep	en	een	vaalbruine	rug	
met	 zwarte	 strepen.	 De	 vuilwitte	 onderzijde	 heeft	 een	
lichtgrijs	gestreepte	stuit.	De	vleugels	bevatten	kastanje-
bruine bovendelen met zwarte strepen. De staart is bruin-
zwart met wit en de onderstaart is grijs. 

Het vrouwtje is bruin met een geelbruine, vale onderzijde. 
Boven	de	ogen	heeft	ze	een	lichte	oogstreep	die	het	oog	
raakt,	verder	zwartwitte	baardstrepen	en	strepen	op	de	
stuit,	borst	en	flanken.

In de winter verliest het mannetje zijn zwarte kop en is op 
dat moment moeilijker te herkennen. Sommige mensen 
durven hem wel eens te verwarren met een geelgors of 
grauwe	gors.	Zijn	(vuil-)witte	snorstreep	blijft	hij	wel	het	
hele jaar door behouden. Een juveniele rietgors lijkt er 
veel	op	een	wijfje.	Een	verschil	met	de	andere	gorzen	is	
dat zijn bovensnavel licht gebogen is.

De rietgors eet in de zomer zowel zaden als insecten. 
Tijdens het broedseizoen eten ze vooral ongewervelden 
(langpootmuggen, springstaarten, eendagsvliegen, haf-
ten,	steenvliegen,	libellen	en	juffers,	diverse	ongevleugel-
de insecten en spinnen).

De rietgors is vrij onopvallend, maar de mannetjes kun-
nen heel het voorjaar gemakkelijk gezien worden in de 
toppen van struiken en in het riet. De zang is vanaf eind 
februari tot in juli te horen. Het nest wordt gebouwd door 
het vrouwtje, meestal op de grond, maar soms in struiken 
en is gemaakt van rietstengels of gras met blaadjes. Zowel 
het	mannetje	als	het	wijfje	broeden	de	eieren	uit.	Het	leg-
sel bestaat uit drie tot vijf grijsblauwe tot roodbruine ei-
eren	met	grijze	ondervlekken	en	zwartbruine	stippen.De	
eieren komen na 12 tot 15 dagen uit. Na 9 à 12 dagen ver-
laten de jongen het nest. De jongen worden door beide 
ouders gevoederd. Er is een mogelijkheid tot een tweede 
legsel. Karen Bouwman ontdekte dat bij de rietgors maar 
liefst vier van de vijf vrouwtjes tenminste één buitenech-
telijk	jong	per	jaar	krijgt.	Meer	dan	de	helft	van	alle	riet-
gorsjongen bleek niet het kind van de ‘sociale’ vader.

Over	het	algemeen	leeft	deze	soort	in	moerassige	gebie-
den met dichte begroeiing in waterrijke gebieden, zoals 
vennen, moerassen, riet moerassen, oevers en andere 
binnenwateren. Koolzaadvelden zijn zelfs uitgegroeid tot 

Vogel in de spotlight

De rietgors (Emberiza schoeniclus)
Rond de geelgors heeft u al veel kunnen lezen in vorige nummers van De Kerkuil, maar ook de rietgors 
ziet u vaak op de perceeltjes waar voedsel te vinden is in de winter. Hoog tijd om deze gors even in 
de schijnwerper te zetten.

Vogel in de spotlight
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het belangrijkste broedgebied voor deze soort in de zuide-
lijke	laaglanden	van	Groot-Brittannië	(Gruar	et	al.	2006).	
In de winter schakelt hij volledig over op zaden, dan kan 
je hem terugvinden tussen de geelgorzen, groenlingen, 
vinken en ringmussen. Meestal zit hij hoog in de bomen 
of struiken om van daar te gaan foerageren op het veld.

In	 Europa	 wordt	 de	 populatie	 geschat	 op	 4.060.000-
7.020.000	 koppels	 (BirdLife	 International	 2015).	 Als	 we	
de	cijfers	van	de	populatie	vergelijken	met	de	cijfers	van	
1980, zien we dat er een kleine terugval is van deze soort. 
Intensivering van de landbouw wordt beschouwd als de 
belangrijkste oorzaak van de achteruitgang van de soort. 
In de Rode Lijst Broedvogels Januari 2017 staat de rietgors 
in	de	categorie	“Bijna	in	gevaar”.

De	rietgors	heeft	een	zeer	groot	verspreidingsgebied.	Het	
strekt zich uit van West-Europa tot aan het Verre Oosten 
op de eilanden van Japan. In het Mediterrane gebied is de 
verspreiding zeer dun, in ‘onze’ streken is de dichtheid het 
hoogst. Rietgorzen komen voor tot in het hoge noorden 
van	Scandinavië.	De	meest	noordelijke	vogels	zijn	trekvo-
gels, terwijl de vogels in onze streken standvogel zijn.

Tekst en foto’s Wim Bovens

Bronnen:
The Illusion of Monogamy - Karen Bouwman

Vogelbescherming.nl / Wikipedia

Vogel in de spotlight

Grauwe gors

Geelgors

Rietgors
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Op	12	maart	kreeg	de	kerkuilenpopulatie	van	De	Panne	in	hoeve	Paepehof
een plotse boost van 150 nieuwe kleurrijke  jonge kerkuiltjes!



17

Op	12	maart	kreeg	de	kerkuilenpopulati	e	van	De	Panne	in	hoeve	Paepehof
een plotse boost van 150 nieuwe kleurrijke  jonge kerkuiltjes!

adult exemplaar
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Het weer zat niet mee in het voorjaar 2016. De aanhou-
dende regen zorgde ervoor dat er gevreesd werd voor 
veel mislukte broedgevallen. De streekgemiddelden van 
de neerslag waren allen hoger dan normaal. Zij varieerden  
van 105% van de normale in de streek van de Gileppe en 
Warche en in Belgisch Lotharingen tot 142% in onze Pol-
ders. De afwijking was zeer abnormaal hoog in de Polders 
en in Vlaanderen. In de rest van het land waren de afwij-
kingen normaal. Hieronder een kaart van de verhouding 
tot de normaalwaarde neerslaghoeveelheid (1981-2010).

Uit de cijfers die zijn binnengekomen blijkt dat Diksmui-
de 2 broedgevallen had die mislukt zijn door het slechte 
weer. Ook nestkasten hebben het zwaar te verduren aan-
gezien zij weer en wind moeten doorstaan.

Broedgevallen:

Met slechts 29 broedgevallen van torenvalken kunnen we 
voor 2016 niet van een succesjaar spreken. De laatste 10 
jaar deed enkel 2013 het slechter met 27 broedgevallen. 

Veurne	 valt	 in	 de	 statistieken	 toch	 het	 hardste	 op.	Met		
een piek in 2007 van 16 broedgevallen, zien we de aan-
tallen sinds 2014 steeds halveren tot slechts 2 broedge-
vallen.

Diksmuide	zit	dan	weer	in	de	lift,	hier	stijgen	de	broedge-
vallen de laatste 3 jaar op rij. 

Nieuwpoort	blijft	het	ook	goed	doen	met	5	broedgevallen	
in 2016.

Lo-Reninge had een pechjaar, waar één nestkast met de 
noorderzon verdwenen is, waar een broedgeval mislukt 
is door het slechte weer en waar een andere nestkast die 
normaal bezet is, dit jaar leeg bleef.

Torenvalken 2016

Aantal broedgevallen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Veurne 7 10 16 14 10 11 14 11 9 10 6 2
Alveringem 1 3 4 2 2 4 4 4 3 3 4 2
Lo-Reninge 4 3 8 6 8 12 10 6 4 5 2
Diksmuide 8 5 12 13 11 15 15 9 9 10 12 14
Koksijde 1 0 1 0 1 1 1 0 2 1
Houthulst 2 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
De Panne 1 1 2 0 0 0 2 1 1 0 1
Kortemark 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1
Nieuwpoort 0 3 3 4 3 4 4 6 5
Middelkerke 1 1 0 0 0 1 0 1
Totaal 23 24 45 40 39 46 50 36 27 34 36 29
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Nestgemiddelde:

Het gemiddeld aantal pulli per nest zit met 3,3 weer in 
een	stijgende	 lijn	de	 laatste	5	 jaar.	Nieuwpoort	blijkt	de	
vruchtbaarste regio van ons werkingsgebied te zijn. In to-
taal zijn er 4 broedgevallen vastgesteld, 1 van 4 pulli, 1 
van  5 pulli en 2 van 6 pulli. Alle broedgevallen hier zit-
ten dus boven het gemiddelde. Er waren slechts 2 andere 
broedgevallen met 6 pulli, eentje in Diksmuide en eentje 
in Kortemark.
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Nestkasten:

In vergelijking met vorig jaar is er maar 1 nestkast verdwe-
nenen	dat	is	die	van	Lo-Reninge.	De	werkgroep	heeft	nog	
een	aantal	nestkasten	klaar	om	op	verschillende	locaties	
uit te hangen, dit zal echter niet meer gebeuren in het 
voorjaar	2017.	We	stellen	vast	dat	er	een	bezettingsgraad	
van 53% van onze nestkasten is.

Aantal Pulli:

Het totaal aantal pulli in het gehele werkingsgebied is met 
1/3 ten opzichte van vorig jaar gezakt, van 153 naar het 
ronde getal 100. In 2006 waren er slechts 77 pulli, daarna 
bleef het aantal steeds boven de 100, dit jaar was het heel 
nipt.
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Aantal pulli 2013 2014 2015 2016
Veurne 38 24 23 5
Alveringem 12 9 15 10
Lo-Reninge / 17 22 2
Diksmuide 35 45 47 46
Koksijde 5 0 9 5
Houthulst 0 1 0 0
De Panne 4 6 0 5
Kortemark 0 5 5 6
Nieuwpoort 19 23 32 21
Middelkerke 0 1 0 0
Totaal 113 131 153 100
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Torenvalk kleptoparasiteert Velduil

Op	de	avonden	van	12,	17	en	19	februari	2016	postte	ik	
vanaf c. 16.45 uur in polder De Kroon in de Noordwaard 
bij	Werkendam	bij	het	jachtterrein	van	enkele	Velduilen.	
Vanaf zeker 2 februari waren er in deze polder maximaal 5  
Velduilen	aanwezig,	die	profiteerden	van	een	flinke	hoe-
veelheid muizen in enkele hobbelige graspercelen en een 
braakliggende akker. Op de drie avonden dat ik de waar-
nemingen	deed,	waren	respectievelijk	4,	3	en	3	Velduilen	
aanwezig. De vogels begonnen vanaf ongeveer 16.30 uur 
met jagen, zo’n anderhalf uur voor zonsondergang. In de 
polder joegen op deze avonden ook geregeld twee adulte 
vrouwtjes en een subadult mannetje Blauwe Kiekendief 
Circus cyaneus. In een straal van een kilometer waren op 
de drie avonden maximaal 6 Buizerds Buteo buteo aan-
wezig, die echter niet op dezelfde percelen joegen als de 
uilen. Op de 17e vloog op geruime afstand een Buizerd 
langs, op de 19e een adult vrouwtje Bruine Kiekendief Cir-
cus aeruginosus. Deze twee passerende rovers werden in 
actieve	vlucht	achtervolgd	door	één	van	de	Velduilen.	Ook	
met de Blauwe Kiekendieven hadden de Velduilen het ge-
regeld	kortstondig	aan	de	stok,	altijd	op	initiatief	van	de	
uilen.	Dat	de	Velduil	niet	altijd	de	agressor	is,	bleek	toen		
een Torenvalk ten tonele verscheen. De Torenvalk, waar-
schijnlijk het lokale vrouwtje dat in 2015 in de boerderij 
verderop broedde, deed op zowel op 17 als 19 februari 
enkele succesvolle pogingen om een gevangen muis bij 

een uil af te pakken. Op 17 februari nam ik twee pogin-
gen	van	de	Torenvalk	waar	om	een	muis	 te	ontfutselen	
aan één van de Velduilen. De eerste keer was om 17.32 
uur, toen een steeds hoger cirkelende, roepende Velduil 
meermaals op stootduiken van de valk werd getrakteerd. 
De	afloop	van	deze	poging	kon	ik	helaas	niet	zien	omdat	
het recht boven mijn auto gebeurde. Om 17.59 uur vloog 
de Torenvalk vanaf zijn uitkijkpost in een dode boom op-
nieuw naar een Velduil, waarbij de valk de cirkelende uil 
van onderen aanviel en met de poten naar de poot greep 
waarin de uil de muis beet hield. Met succes. De uil liet de 

muis (die ik op basis van de korte staart als Veldmuis Mi-
crotus arvalis determineerde met behulp van mijn foto’s) 
los en de valk had beet. In de avondschemer van 19 febru-
ari nam ik drie roofpogingen waar. De eerste poging deed 
de Torenvalk om 17.29 uur. De Velduil vloog ditmaal niet, 
maar zat in het gras. De uitval werd weer gedaan vanuit 
een dode boom en bleef zonder succes, omdat de uil de 
gevangen muis met bolle vleugels afschermde. Om 17.37 
uur deed het vrouwtje Torenvalk opnieuw een uitval door 
twee keer een Velduil van onderen aan te vallen en daar-
bij met beide poten naar de gevangen muis te grijpen. De 
uil liet de muis - weer een Veldmuis - los en de Torenvalk 

In februari 2016 deed ik enkele waarnemingen van een Torenvalk Falco tinnunculus die succesvol een prooi afpakte van 
een Velduil Asio flammeus. De waarnemingen werden in de avondschemer gedaan in polder De Kroon in de Noordwaard 
nabij Werkendam (Nederland). Het spectaculaire schouwspel van een fanatieke Torenvalk die een muis uit de klauwen 
van een Velduil grijpt is een beschrijving waard.
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wist deze met een duikvlucht te grijpen. Alsof dat nog niet 
genoeg	glorie	was,	 zette	de	valk	om	17.58	uur	opnieuw	
de aanval in, deze keer vergezeld door een subadult man-
netje Blauwe Kiekendief. Opnieuw liet de uil de muis los, 
waarop de kiekendief bliksemsnel de vleugels langs het 
lichaam vouwde en in een spectaculaire duikvlucht à la 
Slechtvalk de muis greep en daarmee wegvloog.
Van Torenvalken is bekend dat ze geduchte dieven zijn, die 
verschillende roofvogel- en uilensoorten beroven (Village 
1990).	 Ze	 schuwen	 daarbij	 de	 confrontatie	met	 grotere	
vogelsoorten niet. Zo werd in december 2002 op de Elten-
berg in Gelderland waargenomen dat een Torenvalk een 
Veldleeuwerik Alauda arvensis van een jonge Slechtvalk 
Falco peregrinus afpakte (Schoppers 2003). Dat ze zelf ook 
weleens	slachtoffer	zijn	van	een	beroving	is	vrij	recent	nog	
gedocumenteerd in De Takkeling (van der Poel 2011) en 
is ook uit de wetenschappelijke literatuur bekend (Kitow-
ski 2005). Velduilen zijn een geliefd doelwit van Toren-
valken	volgens	de	monografie	van	Village	(1990;	zie	ook	
Nilsson	1975,	 Scott	1992),	waarschijnlijk	omdat	 ze	bijna	
even groot zijn en beide in daglicht op Veldmuizen jagen. 
De monograaf turfde eens dat 30% van de roofpogingen 
(n=13) van een Torenvalk succesvol waren. Fritz (1998) 
kwam op 36% (n=25). Mijn Torenvalken waren met 40% 
zelfs nog wat succesvoller (n=5). De Takkeling 24(1), 2016 
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In de Nederlandse vogelliteratuur zijn diverse gevallen be-
kend	van	kleptoparasitisme	 tussen	Velduil	 en	Torenvalk,	
met	de	Velduil	als	slachtoffer.	Jaap	Taapken	(in	Van	Daalen	
et al. 1974) zag een Torenvalk zowel in de lucht als op de 
grond pogingen doen om een Velduil zijn prooi af te pak-
ken, en Goedbloed (2003) beschreef een adult mannetje 
Torenvalk dat op Walcheren in oktober 1992 succesvol 
een vliegende Velduil van zijn pas gevangen muis beroof-
de.
Via waarneming.nl werden tot en met 20 februari 2016 in 
totaal 51 waarnemingen ingevoerd waarbij er een vorm 
van	 interactie	tussen	Torenvalken	en	Velduilen	werd	be-
schreven.	Bijna	 altijd	 ging	het	om	Torenvalken	die	uilen	
lastigvielen.	 Bij	 zeven	 waarnemingen	 kon	 ik	 uit	 de	 be-
schrijving opmaken dat het om een (poging) tot klepto-
parasitisme	 ging.	 Bij	 zes	 waarnemingen	 betrof	 het	 een	
initiatief	 van	 een	 Torenvalk.	 Opvallend	 was	 dat	 er	 ook	
een waarneming tussen zat van een Velduil die een To-

renvalk probeerde te beroven. Hoe kan het dat een To-
renvalk ogenschijnlijk gemakkelijk een prooi van de iets 
grotere Velduil weet af te pakken? Het viel me op dat de 
uilen	hun	prooi	telkens	met	één	poot	vasthielden	tijdens	
het	vliegen.	Dat	vergrootte	de	pakkans	voor	de	Torenvalk	
wellicht. Daarnaast was duidelijk te zien dat de spitsvleu-
gelige Torenvalk een behendiger vlieger is dan de rond-
vleugelige Velduil.

Literatuur:
- Daalen F. van, Munsterman P. & Schouten H. 1974. De 
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Inleiding

Om	het	onderzoek	over	plaats-	en	habitattrouw	van	jon-
ge en volwassen vogels op een wetenschappelijk gefun-
deerde manier te kunnen analyseren, moeten we in de 
eerste plaats voldoende terugmeldingen hebben. We 
gaan er van uit dat hoe meer juvenielen we kunnen wing-
taggen, hoe hoger de kans wordt om ze nadien als vol-
wassen	 vogel	 terug	 te	 zien.	Door	 sterfte	tijdens	de	 trek	
en/of overwintering (gebrek aan ervaring, voedseltekort, 
slechte weersomstandigheden zoals zandstormen en aan-
houdende tegenwind) halen heel wat jonge vogels hun 
tweede levensjaar niet. Maar ook een aantal volwassen 
vogels	leggen	tijdens	deze	risicovolle	periode	het	loodje.	
Om de ‘voorraad’ getagde vogels een beetje op peil te 
houden,	 investeren	we	sinds	2011	behoorlijk	wat	tijd	 in	
het lokaliseren en de opvolging van nesten en uiteindelijk 
ook in het ringen en kleurmerken van jonge vogels. Veilig 
taggen kan pas als de jongen 26-27 dagen oud zijn. Dan 
zijn de vleugels voldoende gegroeid zodat ze geen hinder 
ondervinden van de kleurmerken. Tijdens het aanbrengen 
van de merken worden de vogels ook gemeten, gewogen 
en bepalen we hun geslacht.

Een kort overzicht

Sinds de aanvang van het project werden al 642 juvenie-
len gemerkt in 231 verschillende nesten verspreid over de 
Noordzee-	en	Scheldepolders	in	Vlaanderen	(zie	figuur	1	
& 2). Hierbij werken we nauw samen met de werkgroep 
Roofvogels	Zeeland	(coördinator	Henk	Castelijns)	en	aan	
de	Westkust	met	de	Natuurwerkgroep	De	Kerkuil	 (coör-
dinator Kris Degraeve). Het merendeel van de nesten lag 
in het riet, ongeveer 20% in het graan en enkelen in raai-

gras	of	schorrevegetatie.	In	figuur	2	zien	we	dat	het	aantal	
getagde jongen over de zes jaar nogal uiteenloopt, met in 
2012, 2014 en 2015 meer dan 120, en in de andere jaren 
tussen de 80 en de 90, jongen. Die verschillen zijn er om-
dat niet elk jaar evenveel nesten aanwezig zijn en ook niet 
altijd	evenveel	vrijwilligers	kunnen	ingeschakeld	worden.	
Het opvolgen van de nesten en het taggen van jongen 
wordt namelijk vooral door vrijwillige veldmedewerkers 
uitgevoerd. In 4 van de 6 jaren was het aantal getagde 
mannetjes	(M)	hoger	dan	de	getagde	wijfjes	(W).

In het broedseizoen 2016 werden in totaal 85 jongen 
getagd	(44M,	41W)	in	31	nesten.	Het	eerste	nest	dat	“tag-
rijp”	was,	werd	bezocht	op	15	juni;	het	laatste	op	6	augus-
tus, dus bijna 2 maanden later. In het merendeel van de 
nesten (22 van de 31) kon echter getagd worden tussen 
half juni en half juli.

Nous allons en France

In 2016 hebben we ook een eerste stap gezet om het 
kleurmerken van jongen uit te breiden tot Noord-Frank-
rijk. In de departementen Nord en Pas-de-Calais zijn er 

Onderzoek naar de bruine kiekendief:  
resultaten van het wingtagproject 2016
In dit artikel bespreken we enkele resultaten van het kleurmerken van juvenielen sinds 2011 en de leeftijds-
klasse van de teruggemelde vogels. Verder bekijken we in hoeverre ze plaatsgetrouw zijn en of er al dan niet 
uitwisseling is tussen populaties.
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belangrijke	populaties	bruine	kiekendieven	en	deze	zone	
grenst aan ons huidige werkingsgebied. Bovendien is daar 
een	 actieve	 ornithologische	 werkgroep,	 de	 Groupe	 Or-
nithologique	du	Nord	 (GON),	gecoördineerd	door	 ringer	
Christian	Boutrouille.	 Deze	werkgroep	was	 sterk	 geïnte-
resseerd om mee in het project te stappen. Oog in oog 
met de camera van de televisiezender France 3 Nord (die 
daar	niet	toevallig	voorbij	kwam)	en	met	een	tiental	en-
thousiaste	leden	van	de	GON	die	letterlijk	op	onze	vingers	
keken, demonstreerden we de techniek van het taggen. 
Dit gebeurde in de omgeving van Fromelles, een dorpje 
ten westen van Lille. Hier broeden, in een gevarieerd land-
bouwgebied, een aantal koppels bruine kiekendieven in 
graan. In tegenstelling tot onze graanbroeders die meest-
al	 “laat	aan”	 zijn,	waren	er	hier	blijkbaar	al	 veel	 jongen	
uitgevlogen. Hierdoor waren de ringmogelijkheden be-
perkt.	We	konden	uiteindelijk	nog	4	jongen,	afkomstig	van	
2 nesten, taggen. Nadien werden er door de Fransen nog 
2 andere jongen getagd, waarvan er één al teruggemeld 
werd in de overwinteringsgebieden in Senegal! Alvast een 
mooie	stimulans	en	het	begin	van	een	samenwerking	die	
in de toekomst zeker interessante resultaten kan opleve-
ren.

Terugmeldingen van volwassen vogels

In totaal zijn er sinds 2012 reeds 98 verschillende volwas-
sen vogels teruggezien. Vergelijken we dit met het theore-
tisch	aantal	mogelijk	getagde	vogels	die	vanaf	hun	tweede	
kalenderjaar al zou kunnen terugkeren (642-85=557), dan 
komen we aan een terugmeldingspercentage van 17%. 
De 85 juvenielen die dit jaar getagd werden, mogen niet 
meegeteld worden want die kunnen pas volgend jaar als 

volwassen exemplaar gezien worden. Of die 17% nu hoog 
of	laag	is,	valt	moeilijk	in	te	schatten	aangezien	er	hierover	
nauwelijks	vergelijkbare	 informatie	aanwezig	 is.	Enkel	 in	
Groot-Brittannië	(waar	een	deel	van	de	populatie	echter	
niet wegtrekt), loopt er een vergelijkbaar onderzoek bij 
de North West Norfolk Ringing Group. Deze ringgroep is, 
net als wij, in 2011 gestart met het kleurringen van jonge 
kiekendieven, maar dan in een aantal rietmoerassen in 
zuidoost Engeland. Van de in totaal 165 getagde jongen 
werd 18% als volwassen vogel teruggezien.

In 2016 waren er terugmeldingen van 41 volwassen vo-
gels	(tweede	kalenderjaar	of	meer)	waarvan	we	de	leeftijd	
hebben kunnen bepalen aan de hand van hun kleurmerk-
code. Daarbij komen dan nog een 15-tal vogels waarvan 
de code niet volledig kon worden afgelezen, maar waar 
we wel weten dat het om andere adulten dan die 41 gaat. 
Ondertussen hebben we vijf jaar gegevens om te bekijken 
hoe	de	verdeling	van	de	leeftijden	van	die	waargenomen	
vogels	is	(zie	figuur	3).	In	2011	werd	de	eerste	‘batch’	van	
93 jongen getagd (eerste kalenderjaar=1KJ). 2012 was dus 
het eerste jaar waarin volwassen vogels konden terugke-
ren als tweede kalenderjaar (2KJ). Het jaar daarop zagen 
we ook al een aantal 3KJ’s, en zo kwam er elk jaar een 
leeftijdsklasse	bij.	Elk	 jaar	komen	er	toch	een	aantal	2KJ	
vogels terug, waarvan er zelfs enkele tot broeden over-
gaan.

Plaatstrouw

In de afgelopen 5 jaar beschikken we over in totaal 63 
waarnemingen van juveniele vogels die als volwassen vo-
gel,	ofwel	zeker	broedend	(40),	ofwel	aanwezig	tijdens	de	
broedperiode (23) gemeld werden. Van de zeker broeden-
de vogels kunnen we de afstand van de geboorteplaats 
tot de broedplaats precies bepalen en kennen we ook de 
richting	van	het	traject.	Het	gaat	van	enkele	kilometers	tot	
meer	dan	200	km	en	dat	 in	verschillende	richtingen	(zie	
figuur	4).	Op	het	kaartje	zien	we	dat	er	wel	degelijk	wissel-
werking is tussen de verschillende regio’s, maar dat er ook 
kortere	verplaatsingen	zijn.	Van	vogels	die	echter	tijdens	
de broedperiode eenmalig of een paar keer in een bepaal-
de zone waargenomen werden, maar waarvan geen nest-
plaats gekend is, is die afstand minder zeker.

Als we ons puur baseren op die 40 afstanden tussen de ge-
boorteplaats en de broedplaats van broedzekere vogels, 
is het toch niet zo evident om hiermee te bepalen hoe 

Artikels
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groot de plaatstrouw is (hoeveel komen  dichtbij terug, 
hoeveel ver), en of bijvoorbeeld vrouwtjes plaatstrouwer 
zijn dan mannetjes of omgekeerd. Het is wat complexer 
dan het lijkt. Bruine kiekendieven kunnen namelijk soms 
in hun overwinteringsgebied ‘blijven hangen’ en komen 
dus niet noodzakelijk terug als 2KJ, of zelfs als 3KJ of 4KJ 
vogel om te broeden. Een waarneming van een getagde 
broedende 3 of 4 KJ vogel, kan dus zijn/haar eerste keer 
zijn, maar evengoed kan er al in eerdere jaren elders ge-

broed zijn. Dat weten we dus nooit met zekerheid. Enkel 
van de tweede kalenderjaar vogels zijn we zeker dat dit 
hun eerste broedplaats is, of dat die zeker niet zo ver af 
lag indien een eerste nest in het voorjaar snel mislukt zou 
zijn en ze herbegonnen zijn. Van de 6 tweedekalenderjaar 
vogels	 (allemaal	 wijfjes),	 die	 we	 broedend	 terugzagen,	
liepen de afstanden nogal uiteen: van 3 tot 121 km, met 
een mediaan van 35,5 km. Sommige kwamen dus broe-
den dicht bij hun geboorteplaats, andere een heel eind 
daarvan verwijderd. Van de 22 derdejaarsvogels waarvoor 
gegevens beschikbaar zijn (9M en 13W), liggen de afstan-
den tussen 2,4 en 205 km. Hier zijn er zowel mannetjes als 
vrouwtjes met korte en lange afstanden. Zelfs al hebben 
ze een eerste keer ver gebroed (indien dichtbij dan is de 
kans groot dat we ze gezien zouden hebben), zijn er toch 

een aantal die nadien dichter bij hun geboorteplaats ge-
broed hebben. Voor de 4KJ en 5KJ vogels zijn de aantallen 
nog te laag om er iets over te zeggen.
Wat	de	plaatstrouw	betreft	weten	we	nu	in	ieder	geval	dat	
een aantal vogels al een keer dichtbij of verder van hun 
geboorteplaats hebben gebroed. Wat wel interessant is, 
zijn adulte getagde vogels waarvan we al meerdere jaren 
broedwaarnemingen hebben. Hier lijkt het wel zo dat de 

afstanden tussen hun eerste broedwaarneming en deze 
het jaar erna, meestal binnen de 10 kilometer liggen. Jam-
mer genoeg is het aantal nog te laag om hierover echte 
conclusies te trekken. Daarvoor hebben we meer gege-
vens nodig.

Wie werkt mee?

Bij een dergelijk project is een voldoende hoog aantal 
terugmeldingen zeer belangrijk. Iedereen die een goed 
fototoestel	of	 verrekijker	heeft,	 kan	meehelpen	aan	het	
verzamelen van waarnemingen. De laatste jaren werkten 
al honderden vrijwilligers mee, die we hierbij hartelijk 
danken! Noteer de kleur van de wingtag en of ze op de 
rechter- of linker vleugel zit en ook de code die erop staat 
(er zijn er ook zonder code). Noteer indien mogelijk of het 
om	een	wijfje	of	mannetje	gaat.	Bij	twijfel	zet	je	‘geslacht	
onbekend’.	 Geef	 de	 exacte	 locatie	 (liefst	 ook	 coördina-
ten) en datum op. Je kunt de gegevens doorsturen naar  
anny.anselin@inbo.be of invoeren in waarnemingen.
be. Je ontvangt dan een Lifelist met alle waarnemingen 
van de vogel die je gezien hebt. Alvast heel veel dank bij 
voorbaat! Merk je een getagde kiekendief, maar kan je de 
code	niet	aflezen,	mag	 je	dat	ook	melden	aan	 info@na-
tuurwerkgroepdekerkuil.be.

Anny Anselin
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Zoals reeds vermeld stond in het vorige nummer van de Kerkuil organiseert Natuurwerkgroep De Kerkuil  een daguit-
stap naar het Linkerscheldeoevergebied. We verzamelen om 7u45 aan het Bakkerijmuseum te Veurne en doen aan 
carpooling. Vertrek is voorzien om 8 uur voor een tocht van ongeveer 146 km. We komen samen aan de kerk van Kallo 
rond 9u30 waar onze gids René Maes van Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever (WAL) ons voor de rest van de dag zal 
begeleiden. Al sinds 1976 zet René zich met vuur in voor de uitzonderlijke natuur in de bochten van de Schelde. Hier 
volgt	het		programma	dat	René	voor	ons	heeft	samengesteld:

Vlakte Zwijndrecht 9u45 strand en plas
Wandeling rond noordelijk deel Groot Rietveld 9u45 tot 11u00 riet en plas  

Cetti’s zanger, rietvogels, eenden
Rond punt Haandorpweg 11u15 - 11u30  

met poel voor rugstreeppadden
Verrebroekse Plassen 11u30 - 12u00 plas en oever 

met broedkolonie lepelaars, geoorde fuut, kokmeeuw, eenden, aalscholver

Eten van eigen picknick, mits daar drank te bestellen in Verrebroek (Wit Huis?) 12u15 - 13u00. 
Hier sluit Kenny Hessel aan, onze gids voor de namiddag.

Spaans Fort en Drijdijk plas en oever 13u05 - 13u20 
eenden, ganzen, kok- en zwartkopmeeuwen, exotenbestrijding
Putten	West	plas	en	oever,	weidevogels	13u30	-	13u40 

geoorde fuut, zwartkopmeeuw, grutto, tureluur, bescherming tegen vos
Putten	weiden	zilte	graslanden	13u45	-	13u55 
kluut, weidevogels, zilte vegetatie, waterbeheersing

Proefproject zilte graslanden Nieuw Arenbergpolder en natuurontwikkeling Prosperpolder Zuid 14u00 - 14u20
Westelijk deel van Doelpolder Noord 14u30 - 14u50 

broedkolonie Kok- en zwartkopmeeuw, kluut
Wandeling rond oostelijk deel van Doelpolder Noord (weidevogelgebied), schor Ouden Doel, Paardenschor (slik) en 

toelichting	over	Doelpolder	Midden	(gecontroleerd	getijdengebied)	15u00	-	16u30 
grutto, tureluur,

Bezoek aan Poldermas 16u30 - 17u00 met een drankje en mogelijkheid voor soep met een boterham vooraleer de 
lange	terugreis	aan	te	vatten

Terugreis langs de Grote Geule (kreek) om 17u20 zijn we aan de E34 ter hoogte van de op- en afrit Vrasene - Kield-
recht.

Zoals je ziet een rijkgevuld  programma dat iedereen met een warm hart voor weide- en andere vogels zeker zal boeien!
De	plantenliefhebbers	onder	ons	komen	zeker	ook	aan	hun	trekken.	Persoonlijk	ken	ik	René	als	sporadische	medewer-
ker van het duinviooltje onder leiding van wijlen Godfried Warreyn van Natuurpunt Westkust.
Maar wat zeker ook aan bod zal komen en daarom niet minder boeiend is hoe de vorm van samenwerking geschiedt: 
Europese	topnatuur,	de	uitbreidende	haven,	leefbare	dorpen,	landbouw	en	de	sigmawerken:	het	moet	allemaal	op	een	
zakdoek gebeuren.

Inschrijven kan via de website van Natuurwerkgroep de Kerkuil, 
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Jef Desaever

Daguitstap naar Linkerscheldeoever
zaterdag 22 april 2017
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Lightroom

Komende activiteiten

NWG De Kerkuil vzw, Carels Photography en Het Duinenhuis slaan de handen in elkaar voor een cursus Lightroom

Het Duinenhuis - Koksijde
Zo  23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5 en 28/5  2017
Van 9 uur tot 12 uur
Lesgever : Walter Carels
Maximum aantal deelnemers : 15
Annulering bij minder dan 12 deelnemers 

Adobe Photoshop Lightroom, of kortweg Lightroom, is een software programma voor het beheren, bewerken en afdruk-
ken 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 voormiddagen 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 geheu-
gen,	1	gb	vrije	ruimte	op	de	schijf,	cd	speler	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

Betaling: 
• 60 euro voor de volledige lessenreeks
• Onze leden (of nieuwe leden) betalen € 40 voor de reeks
• Op rekening van natuurwerkgroep De Kerkuil, VZW  BE58 8285 9851 9879 (BIC HBKABE22XXX)
• Na betaling ontvangt u een betalings- en inschrijvingsbewijs.

Cursussen	fotografie:
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Fotografie	uitstap	naar	de	Baai	van	de	Somme
Zaterdag, 3 juni 2017
Van 8 uur tot 20 uur

Begeleiding: Carels Photography
Deelnemers: iedereen die in het afgelopen jaar een cursus volgde bij 
Carels Photography
en	vooraf	inschrijft	op	de	website	van	Natuurwerkgroep	De	Kerkuil:
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Vertrek via carpooling vanaf de parking aan het bakkerijmuseum in Veurne.
Verschillende	fotografische	opdrachten	in	Le	Crotoy,	Saint	Valéry	sur	Somme	
en Le Tréport.

Kosten van vervoer en péages (ongeveer 10 euro per passagier) worden ver-
goed	aan	de	chauffeurs.	En	worden	vooraf	overgeschreven	op	de	rekening	van	
de VZW: BE58 8285 9851 9879 (BIC HBKABE22XXX)

Mogelijkheid tot lunchen in Saint-Valéry sur Somme. Ongeveer 20 euro.

NWG	De	Kerkuil	vzw	,Het	Duinenhuis	en	Carels	Photography	slaan	de	handen	in	elkaar	voor	een	cursus	flitsen	voor	
gevorderden

Het Duinenhuis - Koksijde
Zo 11, 18 en 25 juni 2017 
Van 9 uur tot 12:30 uur
Lesgever : Carels Photography
Maximum aantal deelnemers : 10
Annulering bij onvoldoende deelnemers 
Voorrang	aan	de	deelnemers	van	de	flitscursus	
van januari en maart.
inschrijven via www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Zondag 11/6 – 9:00 – 12:30 uur – Veurne
-	Indoor	fotografie:

o Sint-Walburgakerk 
o Historisch Stadhuis Veurne

Zondag 18/6 – 9.00 – 12:30 uur – Koksijde Duinenhuis
- Foto’s Veurne bespreken
-	Omgevingslicht	(overdag)	combineren	met	flitslicht
-	Inleiding	reportagefotografie

Zondag	25/6	–	Reportagefotografie
- Garnaalfeesten in Oostduinkerke

Betaling: 
• 35 euro voor leden de lessenreeks
• 40 euro voor niet -leden van natuurwerkgroep De Kerkuil
• Op rekening van natuurwerkgroep De Kerkuil, VZW BE58 8285 9851 9879 (BIC HBKABE22XXX)

Natuurwerkgroep De Kerkuil en Carels 
Photography gaan op uitstap

Flitsen voor gevorderden
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Wanneer Uur Wat Waar Extra

19-26/04/17 
03-06/05/17

19u00 Cursus roofvogelherkenning OC Ten Bercle, Nieuwpoortstraat 2, 8600 
Pervijze

22/04/17 hele dag Weide- en akkervogels In de natuurgebieden van de linker- 
scheldeoever

P. 25

23-30/04/17  
7-14-21-
24/05/17

09u00 - 
12u00

Cursus Lightroom Duinenhuis	-	Bettystraat	7,	8670	Koksijde P. 26

02/05/17 19u30 Vergadering De Kerkuil Suikerklontje - Brikkerijstraat 19A, 8630 
Veurne

08-14/05/17 Controles hotspots bruine kiekendieven Na afspraak met Kris Degraeve 
0498 64 50 23

22-27/05/17 Controles torenvalkkasten Na afspraak met Kris Degraeve 
0498 64 50 23

29/05-
02/06/17

Controles steenuilenkasten Na afspraak met Kris Degraeve 
0498 64 50 23

03/06/17 08-00 - 
20u00

Fotografie	 uitstap	 naar	 de	 Baai	 van	 de	
Somme

carpooling vanaf de parking aan het 
bakkerijmuseum in Veurne

P 27

5-6/06/17 19u00 Ringen steenuilen Stedelijke werkplaatsen,
Noordstraat 163, 8630 Veurne

10-17/06/17 Controles kerkuilennestkasten Houthulst Na afspraak met Wim Desmidt
0479 72 98 03

10-17/06/17 Controles kerkuilennestkasten Alveringem Na afspraak met Antoon Ternier
0494 78 98 83

10-17/06/17 Controles kerkuilennestkasten Lo-Reninge Na afspraak met Wim Bovens
0476 46 77 21

10-17/06/17 Controles kerkuilennestkasten Veurne Na afspraak met Kris Degraeve
0498 64 50 23

10-17/06/17 Controles kerkuilennestkasten Koksijde Na afspraak met Frankie Byl
058 52 23 31 of Frank Laleman
0498 35 58 80

10-17/06/17 Controles kerkuilennestkasten Nieuwpoort Na afspraak met Luc David
0493 31 41 26

10-17/06/17 Controles kerkuilennestkasten De Panne Na afspraak met Geert Martens
0478 04 43 78

10-17/06/17 Controles kerkuilennestkasten Diksmuide Na afspraak met Kris Degraeve
0498 64 50 23

10-17/06/17 Controles kerkuilennestkasten Koekelare Na afspraak met Kris Degraeve
0498 64 50 23

10-17/06/17 Controles kerkuilennestkasten Kortemark Na afspraak met Jan Vanbaelenberghe
0486 79 43 73

11-18-
25/06/17

09u00 - 
12u30

Flitsen voor gevorderden Duinenhuis	-	Bettystraat	7,	8670	Koksijde P 27

28/06/17 19u00 Ringen kerkuilen Stedelijke werkplaatsen,
Noordstraat 163, 8630 Veurne

03/07/17 19u30 Vergadering De Kerkuil Callicanes - Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne
26/08/17 19u30 Nacht van de Vleermuis Kortemark
11/09/17 19u30 Vergadering De Kerkuil Callicanes - Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne
08/11/17 19u30 Vergadering De Kerkuil Callicanes - Zuidkapelweg 16, 8630 Veurne

Komende activiteiten

Activiteitenkalender
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Woordspott	er	voor	kerkuiltjes

Komende activiteiten Jonge kerkuiltjes

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

Spot de vogels in onderstaande woordzoeker. 
Let goed op en laat je niet vangen!

Lees 2 keer na voor je iets aanduidt.

huismus,	ringmus,	keep,	kneu,	rietgors,	geelgors,	putt	er,	groenling,	vink,	barmsijs
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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



31

AVEVE Veurne BVBA
Celien & Sti jn

Vaartstraat 16 - 8630 Veurne
058 31 10 09

aveveveurne.bvba@aveve.be

Tuin - Dier - Bakplezier

Interieurbouwers en meubelmakerij 
in Kortemark sinds 1830

0474  47 91 92

www.interieurverlinde.be

Geertrui Decrock
Grote markt 5, 8630 Veurne

058 31 36 02

Sponsors Sponsors

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

Een verrekijker, 
 uw ideale reisgezel ! 

+32 (0)55 61 33 13 • info@natuurkijkers.be • www.natuurkijkers.be

 uw ideale reisgezel !  uw ideale reisgezel !  uw ideale reisgezel !  uw ideale reisgezel ! 
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