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Medewerker tijdens kerkuilencontroles in Alveringem
Roerdomp - Patrick Debeuf
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Workshop meelwormen
De aankondiging van NWG De Kerkuil over de workshop
rond meelwormen was ‘to the point’. Een close-up foto
van de kronkelende beestjes met melding dat er, naast
een presentatie, ook een degustatie voorzien was, liet
dan ook weinig aan de verbeelding over. Maar onder
het motto: ‘wat extra eiwitten zijn nooit verkeerd’, werd
een groep enthousiastelingen door Isabel Lemahieu (wetenschapster bij Vives) verwelkomd in ‘t Suikerklontje in
Veurne.

groter wordende vraag naar vlees en de impact daarvan.
Consumptie van insecten kan hiervoor een gezond alternatief of een aanvulling bieden.
Aan de hand van een aantal grafieken werd aangetoond
wat de invloed van insecten is op onder andere het landgebruik, CO2 uitstoot, waterconsumptie en voederconversie. Een wereld van verschil met (vooral) runderen.
Wat een ‘eye opener’!
Uit onderzoek is eveneens gebleken dat meelwormen (en
insecten in het algemeen) niet alleen gekweekt kunnen
worden voor consumptie door mens en dier, maar ook
hun nut hebben bewezen in de industrie (bvb bij het produceren van biodiesel). Bovendien zijn ze een ideale partner in afvalverwerking. Opnieuw werd een mooie grafiek
gepresenteerd waarop de meerwaarde van de diertjes
duidelijk naar voren komt.
En toen was het al tijd voor een pauze…

“Vies”, “urgh” en “jakkes”, waren enkele van de reacties
die ik kreeg toen ik aan collega’s vertelde over mijn plannen voor woensdag 15 november. Wat ik toen nog niet
wist (en hen eigenlijk dringend eens moet vertellen), is
dat we blijkbaar onbewust regelmatig een insectje verorberen. Ze verbergen zich in fruitsap, groenten en zelfs in
een aperitiefdrankje zoals Campari! En… het mag! Jawel:
in 100 gr bevroren spruitjes bijvoorbeeld mogen officieel
tot 30 bladluizen aanwezig zijn.

Iets waar niet persé iedereen naar uitkeek... Naast de courante drankjes, konden de liefhebbers proeven van een
lekker biertje op basis van kevers.

Waarom?
Maar waarom zouden we bewust wormen gaan verorberen, hoor ik je denken? Wel, Isabel wees ons op de steeds
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Isabel voorzag uiteraard ook een aantal hapjes waarin insecten werden verwerkt. Op het menu stonden ‘tomate
meelworm’, een notenmix met Buffalowormpjes, geroosterde kevertjes en verrukkelijk zelfgebakken cakejes met
meelworm. Bij dit laatste waren de meelwormen verwerkt in poedervorm.

kweken. Omdat ook de vogeltjes op de voederplank deze
beestjes als een lekkernij beschouwen, stonden mijn oren
extra gespitst. Enkele bakken met ‘krevelende’ meeltorren en wormpjes deden dienst als didactisch materiaal.
De volledige cyclus werd toegelicht:
De meeltorren leggen de eitjes (slechts 1 eitje per legsel).
Deze worden gefilterd en apart gezet. De larven worden
uiteindelijk wormpjes die na 8 tot 12 weken oogstklaar
zijn. Om sorteerwerk uit te sparen (een worm van 3 weken is uiteraard veel kleiner van een worm van 12 weken),
hou je dus best per week een bakje bij. Het is ook interessant om van de volwassen wormpjes een aantal verder
te kweken tot poppen zodat deze op hun beurt kunnen
uitgroeien tot meeltor en eitjes kunnen leggen. Kan je nog
volgen?
Er volgt uitleg over welk voedsel je hen het beste geeft,

Sommigen proefden zonder aarzelen, anderen met een
klein hartje. Het algemeen verdict: de cakejes wonnen
met voorsprong; ‘tomate meelworm’ kreeg de verdienstelijke tweede plaats.

hoe je hun bakjes ‘verschoont’, dat ze zich het beste voelen (en dus best ontwikkelen) tussen 18° en 28° en dat ze
het liefst in het donker verblijven.
Ook het doel van je eigen kwekerij is belangrijk bij het bepalen van hun verdere lot: Wanneer je van plan bent de
meelwormen voor eigen consumptie te gebruiken, moet
je de wormpjes afdoden (door ze in de frigo en vervolgens
in de diepvries te plaatsen) en vervolgens blancheren (1
minuutje in heet water). Wanneer je de beestjes echter
wil voederen aan de vogels of kippen, kan je levende
exemplaren fris bewaren in de frigo. De koude zorgt ervoor dat ze minder actief worden, en dus ook geen behoefte hebben aan voedsel en niet meer groeien.
Een proces dat wat inspanning en aandacht vraagt dus,
maar ik wil het erop wagen. Zoals enkele andere geïnteresseerden namen we dus een portie wormpjes en torren
mee naar huis om zelf van start te gaan.
De voorraadbakjes en voedsel zijn ingeslagen. De eerste
eitjes zijn (hopelijk) geoogst. Onze eigen mini-kwekerij is
ingericht en wordt met liefde verzorgd. Duimen dat we
over enkele weken een mooie eerste lichting op onze voederplank kunnen aanbieden!

Zelf kweken?
Na de pauze kregen we een boeiende uitleg over hoe men
zelf meelwormen (al dan niet voor eigen consumptie) kan

Voorbije activiteiten

Eveline Follet
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Dag van de wetenschap 26/11/2017
Op stap met Patrick Claeys: Is het nu een uilenbal of toch
een braakbal?
“Jakkes, waar heeft mama ons nu weer voor ingeschreven: een workshop ‘braakballen pluizen’?”
Om te begrijpen wat braakballen eigenlijk zijn, kregen we
van Patrick eerst een klein beetje uitleg over 4 uilen, die
bij ons voorkomen. Hihi, daar weet ik al een ietsjepietsje
van, maar ik heb toch nog eens goed geluisterd. Je kan
altijd nieuwe dingen leren!

De laatste uil is de BOSUIL. Hij heeft een ronde kop met
een donkere streep op zijn voorhoofd, net tussen zijn
ogen. Deze uil jaagt ‘s nachts en heeft dus ook zwarte
ogen. Weet je trouwens waarom een bosuil korte vleugels
heeft? Hij leeft in een bos, dus moet hij makkelijk tussen
de bomen kunnen vliegen. Een kerkuil heeft bijvoorbeeld
veel bredere vleugels en dat is geen probleem want die
jaagt vooral in weides. De bosuil eet muizen, kleine vogels, grote vissen en soms een egel. Hij maakt zijn nest in
holtes in oude bomen.

We hebben eerst de STEENUIL besproken, da’s trouwens
mijn favoriet! Het is het kleinste uiltje van Vlaanderen,
met een ronde kop en grappige witte strepen boven zijn
wenkbrauwen. Weet je waarom zijn ogen zo felgeel zijn?
Omdat hij tijdens de dag zijn voedsel zoekt. Een steenuil
eet vooral muizen, insecten, uitzonderlijk eens een kikker,
soms ook regenwormen. Deze uil woont in knotwilgen en
oude schuurtjes.
De KERKUIL herkennen we aan zijn grote kop met hartvormig masker en redelijk lange poten. Omdat deze uil alleen
‘s nachts jaagt, zijn die zijn ogen gitwart. De kerkuil eet
muizen, kleine ratten  en soms ook kleine vogels. Weet je
waar de kerkuil woont? Meestal in een kerktoren (en da’s
geen grapje), schuren en gebouwen.
De RANSUIL is een speciale uil door zijn opvallende oorpluimen. Toch zien we deze uil niet gemakkelijk zitten. Zijn
veren hebben dezelfde kleuren als de boomschors van de
bomen waarin hij zich verstopt. De ransuil heeft feloranje
ogen, hij jaagt als het donker begint te worden. Weet je
dat een ransuil eigenlijk een beetje lui is? Hij maakt zijn
nest helemaal niet zelf, hij gebruikt gewoon het nest van
een andere vogel (meestal van een ekster of een kraai).
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Dat was het wat de uilen betreft. Daarna leerde Patrick
ons de grootste verschillen tussen 3 soorten muizen:
• De spitsmuis heeft een spitse snuit, deze muis eet
insecten.
• De woelmuis eet gras of planten.
• En als laatste was er de ware muis (wat een rare
naam), die eet alles.
Wat gebeurt er nu als een UIL een MUIS opgegeten heeft?
De uil slikt de muis in 1 keer in. Hij doet dat zonder kauwen, want een uil heeft geen tanden. Met andere woorden, de muis wordt echt met huid en haar opgegeten!

Voorbije activiteiten

Daarna gaat de prooi naar de kliermaag met veel maagsap
waar het meeste van de muis verteerd wordt. Wat overblijft, zoals botjes en haren, gaat verder naar de spiermaag. In die maag wordt de rest samengeperst tot een
bal, die dan later door de uil wordt uitgebraakt. Weet je
dat een uil die alleen schoon vlees (dat is eten zonder
haren en botjes) krijgt, zoals uilen in een kooi, ziek wordt
en tenslotte dood gaat?

en de botjes weg te doen, gebruik ik het pincet en de tandenborstel. Pff, je moet er wel wat geduld voor hebben.
Met de loep kijk ik hoe de tandjes eruit zien en dan kan
ik weten welke soort muis in mijn braakbal verstopt zit.
Of toch bijna… Ik zal nog veel moeten oefenen om het zo
goed te kunnen als Patrick.

Het is wel niet braken zoals jij en ik dat doen, de uil doet
dat opzettelijk. Daarom wordt een braakbal soms ook een
‘UILENBAL’ genoemd, wat toch een beetje minder ‘vies’
klinkt dan braakbal. Of niet soms? De braakbal is bedekt
met een soort slijm waardoor hij niet kapot gaat als hij op
de grond valt.

Eerst dacht ik dat een braakbal iets vies was, maar daar
denk ik sinds die zondag nu toch helemaal anders over!
Want als je een BRAAKBAL uitpluist, weet je wat de uil gegeten heeft! Vind je een spitse schedel met scherpe tanden, dan at de uil een spitsmuis. Vind je een grote schedel
met een lange rij tanden in zigzag, dan zit er een woelmuis
in. Vind je een schedel met 3 grote kiezen in, dan was dat
ooit een ware muis.

Wat hebben we nu nodig om een braakbal uit te pluizen?
Eigenlijk niet veel, hoor: enkele schaaltjes, een pincet, een
tandenborstel, een loepje en een deksel van een grote
emmer. Ik breek de harige braakbal open en al snel zie
ik van alles: botjes van allerlei groottes, maar het leukste
is als ik een schedel ontdek in mijn braakbal. En niet 1,
maar 4 (ik had dan ook de grootste braakbal gekozen!!).
Van Patrick moet ik eerst goed kijken naar de vorm van
de schedel. Om de zwartgrijze pluizen rondom de schedel

Aan de vorm, kleur, grootte en vindplaats van de braakbal,
kan je weten van welke uil hij is!
Vind je een zwarte, effen ronde braakbal in een schuur
met een puntige en stompe zijde, dan is het vermoedelijk
van een kerkuil. Vind je een grijze braakbal in een naaldbos, dan is het waarschijnlijk van een ransuil. Bovendien
stinken deze braakballen meer. Vind je schildjes van een
kever of een lieveheersbeestje in de braakbal, dan kan het
van een steenuiltje zijn. Die braakballen vallen ook makkelijker uiteen.
Voila, ik heb weer heel wat bijgeleerd over onze uilen en
jullie?
Roosfien (9 jaar)

Voorbije activiteiten
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De zwanenzang van de grauwe gors
Meer dan een derde van alle Belgische broedvogels zijn
op Europese schaal bedreigd. Vooral weide- en akkervogels zitten in slechte papieren, zo bleek recent nog uit een
rapport van Birdlife. Weinig verrassend zou je denken,
maar ondertussen komt het einde van één van de meest
iconische akkervogelsoorten in Vlaanderen wel alarmerend dichtbij. De voorbije 15 jaar slonk de Vlaamse populatie van 850 broedparen tot amper 82 broedparen in
Vlaams-Brabant en Limburg. De zwanenzang van de G
grauwe gors leert ons dat hedendaags boerenland niet
meer leefbaar is, alle inspanningen voor agrarisch natuurbeheer ten spijt.

verdwenen. De iconische status en zorgwekkende achteruitgang van de grauwe gors leidde in 2007 tot het ontstaan
van de vrijwilligerswerkgroep ‘Grauwe Gors’. Inventarisaties in 2008 resulteerden in een populatieschatting van
maximum 250 koppels voor Vlaanderen. De grauwe gors
had zich voortaan teruggetrokken tot de Haspengouwse
leemkouters die zich uitstrekken van Bierbeek tot Riemst
(Figuur 2).

Van de drop in de regen
De Vlaamse broedvogelatlas stuurde in 2003 een eerste wake-up call de wereld in. Het ging niet goed met
de immer aanwezige grauwe gors. Waar de soort in het
verleden nog in menige kouters en grazige uiterwaarden
voorkwam, telde de atlas 850 broedparen en ging de verspreidingskaart plots grote gaten vertonen (Figuur 1).

Figuur 1: Verspreiding Grauwe gors anno 2000-02, Vlaamse
broedvogelatlas, Vermeersch etal.

Het ging snel, want nog voor de broedvogelatlas gepubliceerd werd, bleek zelfs heel de West-Vlaamse populatie

8

Figuur 2: Lewylle etal. gegevens 2008 (2012)

Vanaf 2008 begon ook het programma akkervogelbeheerovereenkomsten van VLM op volle toeren te draaien. Gespreid over Vlaams-Brabant en Limburg brachten
bedrijfsplanners van VLM samen met deelnemende landbouwers honderden hectaren landbouwgrond onder akkervogelmaatregelen. Hoop aan de horizon, zou je denken, maar de achteruitgang bleef zich op verschillende
manieren manifesteren: traditionele overwinteringsplekken liepen leeg en op de randen van het verspreidingsgebied gaven jaar na jaar zangposten verstek tijdens veldbezoeken. De situatie van Riemst – aan de Oost-grens van
het verspreidingsgebied – illustreert hoe angstvallig snel
dit ging (zie Figuur 3).

Artikels

Figuur 3: Verspreiding van de grauwe gors (Emberiza calandra)
in Vlaanderen in 2016. Elke rode bol is een territorium/zangpost, 82 in totaal. © Werkgroep Grauwe Gors

Werkgroep Grauwe Gors besliste vorig jaar om de soort
permanent aan de monitor te hangen. Dankzij het inventariseerwerk van vele enthousiaste vrijwilligers tijdens het
Kiek’n Gors-weekend in juni 2016 kon een nieuwe verspreidingskaart van de Grauwe gors gemaakt worden. Het
verdict overschreed de meest pessimistische scenario’s:
tussen 2008 en 2016 zakte de populatie van 250 broedparen naar een alarmerend aantal van 82 broedparen, een
afname van gemiddeld 8% per jaar. De nog recent aaneengesloten populatie blijkt zich teruggetrokken te hebben in vier clusters ter hoogte van de gewestgrens in het
zuiden van Limburg en zuidoosten van Vlaams-Brabant.

medieerd, al was schaarste niet uitgesloten tijdens enkele
strenge winters.   Een goede winterconditie is belangrijk
voor de grauwe gors, maar een succesvolle voortplanting
is dat nog meer. En daar knelt het schoentje: de aangelegde kruidengrasstroken met uitgesteld maai- en klepelbeheer kunnen het gebrek aan aantrekkelijke zomercondities niet rechttrekken. Zonder veilige broedplaatsen en
een overvloed aan insecten kunnen jongen niet grootgebracht worden. Net die factoren zijn doorslaggevend voor
een groei van de populatie.
Onderzoek naar de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer op het broedsucces van grauwe gors, patrijs of
veldleeuwerik blijft in Vlaanderen een blinde vlek. De
effectiviteitsmonitoring die INBO in opdracht van de
Vlaamse Landmaatschappij uitvoert, blijft hierover op de
vlakte. Dat is een probleem, want zonder kennis over effectiviteit verliezen maatregelen aan scherpte. De voorlopige conclusie luidt dan ook dat beheerovereenkomsten
de vrije val van akkervogels niet heeft kunnen tegenhouden maar hooguit heeft kunnen vertragen. Ondertussen
ligt de grauwe gors in de afdeling palliatieve zorgen. De
patrijs en veldleeuwerik zitten in de wachtkamer.
Maakt Vlaams akkervogelbeleid stap naar maatwerk?
Tien jaar na de intrede van het gericht akkervogelbeheer
door VLM vindt de Werkgroep Grauwe Gors dat het hoogtijd is voor een nieuwe doorstart van agrarisch natuurbeheer. Het huidig instrumentarium kan niet voorkomen
dat de grauwe gors uitsterft, zeker wanneer ook het landbouwlandschap steeds minder aantrekkelijk wordt voor
akkervogels. Denken we maar aan de indrukwekkende
toename van het areaal aardappelen ten koste van granen.

Bood agrarisch natuurbeheer kansen voor herstel?
In december 2006 deed de publicatie van het INBO-rapport ‘Van de stakkers van de akkers naar de helden van de
velden’ de interesse voor akkervogels pieken bij beleid,
overheden en organisaties als regionale landschappen. Er
volgden vele studiedagen en excursies ten velde, de interesse bij landbouwers bleek oprecht. De Vlaamse Landmaatschappij volgde deze dynamiek op de voet met een
destijds ambitieus programma aan akkervogelmaatregelen. Het betrof vooral overblijvend vogelvoedselgewas en
gemengde kruidengrasstroken in gefaseerd maaibeheer.
Met de kennis die toen bestond, waren het de meest voor
de hand liggende generieke maatregelen voor akkervogels.
Het vogelvoedselgewas (overblijvend graan) leidde op
veel plaatsen tot aanzienlijke concentraties overwinterende geelgorzen en grauwe gorzen (tot 350 ex.). Het tekort
aan wintervoedsel werd hiermee op vele plaatsen gere-

Artikels

Zo’n doorstart van agrarisch natuurbeheer levert maatwerk af op basis van concrete noden en zorgen van akkervogels en rekening houdend met een landbouw in
verandering. Die inzichten zijn cruciaal om met schaarse
middelen de beste resultaten te boeken. In die context
is de recente aanpak rond grauwe kiekendief een hoopvol voorbeeld. Naar aanleiding van de goedkeuring van
het Soortbeschermingsplan Grauwe Kiekendief voegde
VLM een wetenschappelijk onderbouwd pakket aan beheerovereenkomsten toe, de zogenaamde vogelakkers.
Die worden onder leiding van een gebiedscoördinator op
de meest kansrijke gebieden ingezet. Parallel houden onderzoekers en vrijwilligers de vinger op de pols.
Wil Vlaanderen zijn boerenlandnatuur koesteren, dan
is bovenstaande aanpak in het volgende Vlaams Plattelandsprogramma (2020-2025) een absolute must voor
àlle bedreigde akkervogels. Het denkwerk hierover kan
niet vroeg genoeg starten, want het liedje van de grauwe
gors is bijna uitgezongen.
Werkgroep Grauwe Gors
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Alarm in de kerk

Bevestiging van aanwezigheid kerkuilen

Begin november kwam er een mail binnen op het secretariaat van NWG De Kerkuil. Deze mail kwam van de milieudienst Koksijde. “We vernemen dat het alarm in de
Sint-Pieterskerk in Koksijde-dorp recent afging. Tijdens
het controlebezoek werd echter geen inbraak/brand/…
vastgesteld maar zou wel ‘een uil’ zijn gezien. Mogelijks
gaat het om een kerkuil die in de toren huist? Zo niet, kan
de waarneming in eerste instantie bevestigd worden met
een nachtcamera? Of welke stappen ondernemen jullie
met het doel de toren in te richten met bv. kerkuilenbak?”
Mijn interesse was gewekt en een afspraak werd gemaakt
om de zolder van het schip te inspecteren (de langgerekte
ruimte in meestal west-oostrichting, die aan de oostkant
wordt voortgezet door het koor).

Nog maar net boven gekomen, vloog een eerste kerkuil
vlak voor mij naar de andere kant van het schip. Eens
die neerzat, vloog een tweede uil achter mij door en verdween in een kapelletje. Het ging hier dus niet om een
eenzaat, maar... Een koppel ofwel een paar jongen. Hebben kerkuilen hier in de kerk gebroed? Te weinig licht en
te snelle flits van de uilen om te zien of het jonge beestjes
waren of niet. Het feit is, er zaten er twee op de zolder!
Geen nachtcamera nodig dus, de aanwezigheid van twee
kerkuilen is bevestigd.
Waarom gaat het alarm af?
Boven op de zolder van het schip van de kerk staan acht
sensoren. Twee keer drie sensoren tegenover elkaar over
de lengte van het schip en twee sensoren tegenover elkaar over de breedte van het schip. Deze sensoren detecteren rook, maar ook beweging. Een telefoontje naar de
firma die de brandbeveiliging installeerde, leerde ons dat
de verbinding tussen 2 sensoren 20 seconden onderbroken moet zijn vooralleer het alarm in werking treed. Hoog
tijd om de sensoren eens onder de loep te nemen. Wie de
uil ziet zitten op de foto (links) zal tevens merken dat die
niet op een stukje hout zit... Maar... Op een sensor!

Artikels

Onder de sensor kon je duidelijk kalksporen van uitwerpselen zien, vergezeld van een aardige hoeveelheid braakballen. De sensor bleek dus dienst te doen als rustplaats
(roestplek). Als we dan de sensor eens van dichtbij bekeken, viel het op dat deze vol hing met kalksporen van uitwerpselen. Dit zou wel eens een reden kunnen zijn waarom het alarm steeds in werking trad.

Waar komen ze binnen?
Een kijkje nemen aan de dwarszijde van het schip wees
ons op de in- en uitgang langswaar de kerkuilen binnen
komen. Kauwen moeten in het verleden het ruitje kapot
getikt hebben en zo een opening gemaakt hebben voor de
kerkuilen. Er lag ook wat nestmateriaal van kauwen aan
de binnenzijde van de kerk. De klavervormige figuur op
onderstaande foto is het uilengat.

Permanente oplossing in de maak!
In samenspraak met de technische dienst werd overeenkomen om 2 kooien te maken aan 2 kapelletjes. Dit voorkomt dat de uilen voor de sensoren vliegen. De kooien
zouden lichtdoorlatend zijn om de kauwen buiten te houden. In de kooi zou er een kerkuilennestkast omhoog gehangen worden, die jaarlijks gecontroleerd kan worden.
Een speciale dank gaat hier uit naar de dienst Milieu en
Duurzame Ontwikkeling van Koksijde om te zoeken naar
een goede oplossing. Ook naar de technische dienst een
groot dankwoord, voor het maken van de kooi. Uiteraard
ook een welgemeende dankjewel voor de Kerkraad die
het project steunt en goedkeurde.

Zou het probleem van het alarm opgelost zijn door de
sensor te reinigen? Bleek van niet. De volgende ochtend
stond de brandweer aan de kerk voor een nieuwe brandmelding... Ook Natuurpunt Westkust werd opgeroepen
om hun mening en mogelijke oplossing te horen .
Tijdelijke oplossing?
Op alle sensoren werden duivenpinnen geplaatst zodanig
dat de uilen niet meer op de sensor kunnen zitten. Tijdens
mijn bezoekjes aan de kerk werden er op 2 verschillende sensoren een uil waargenomen. Deze doen dus dienst
als zit- en rustplaats. Als de uil zich met de rug naar de
binnenkant van de kerk plaatst, hangt zijn staart sowieso
voor de sensor. Ook op de dwarsbalk in het midden van de
kerk, werd een kort stukje met duivenpinnen geintalleerd.

Keuren de kerkuilen zelf deze nieuwe locatie goed, dan
speelt de dienst Milieu en Duurzame Ontwikkeling met de
idee om in de nestkast een webcam te installeren om zo
het reilen en zeilen van de Koksijdse kerkuilen van op afstand op te volgen.
Nog een weetje...
De Kerkuil kan in Vlaanderen bijna nergens nog in een
kerk terecht omdat deze allemaal dichtgemaakt zijn om
kauwen en andere vogels buiten te houden. Onze kerkuil
dankt zijn naam aan het feit dat hij vroeger regelmatig in
kerken terug te vinden was. Deze naamgeving is echter
niet in elke taal het geval, als we gaan kijken naar de Engelse naam “Barn owl” en niet “church owl” kunnen we
dit letterlijk vertalen naar “schuuruil” en houdt deze naam
meer steek in dit tijdperk.

ArtikelsDoor u gespot

Wim Bovens
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Zwarte mees
Hoewel in het bos (in dit geval het Arboretum van Koekelare) fotograferen dikwijls tegenvalt door de moeilijke
lichtomstandigheden, ben ik toch blij met dit plaatje van
een zwarte mees. Hoewel dit geen zeldzame soort is, vind
ik het toch een mooie vogel. Zeker in de vroege voormiddag zijn ze druk in de weer met foerageren. Wat hoger in
de lork zaten trouwens ook enkele Kuifmeesjes, maar die
bleven netjes verborgen achter de takken en buiten het
bereik van de lens.
Filip Declerck

De Bijeneters van De Brenne
Frankrijk, La Brenne, een paradijs voor vogelaars, ook gekend als de streek van de duizend meren (ruim 1200 zogenaamde étangs). Gelegen in het Departement Indre in
de Regia Centre in Frankrijk. De aanwezigheid van (veel)
vis en insecten in en boven de meren heeft natuurlijk een
grote aantrekkingskracht op vis-en insectenetende vogels.
Willy Dela Ruelle

Blauwe reiger met een hongertje
Het waterpeil van de grote vijver van het park waar ik regelmatig mijn middagpauze doorbreng, staat zeer laag.
Zoals verwacht trekt dit veel reigers aan. Een blauwe reiger was naarstig aan het jagen, waardoor ik besloot hem
even te volgen. Groot was mijn verbazing wanneer die
plots een gigantische baars tevoorschijn toverde! De rest
van mijn middagpauze deed de reiger vergeefse pogingen
de baars door te slikken…
Tom Bovens
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Huismus
Siegfried kon dit leuke vrouwtje huismus vastleggen in zijn
tuin in Veurne. Het gaat niet zo goed met de huismus tegenwoordig. Hopelijk keert het tij!
Siegfried Geryl

Jong roodborstje
Eddy spotte niet alleen een volwassen roodborstje in zijn
tuin deze zomer, maar ook dit jonge exemplaar. De roodborstjes hebben dus een succesvol broedgeval gehad in
zijn tuin. Meer van dat!
Eddy Volkaert

Een uilenverhaal
Ik stuur jullie dit bericht omdat ik dit seizoen tijdens het
ringen van kerkuilen in de regio St Denijs (Zwevegem)
plots een vreemd geluid hoorde dat ik niet kon thuiswijzen door mijn beperkte ervaring in de vogelwereld. Ik
vroeg dan maar uitleg aan mijn ervaren leermeesters Richard Beernaert en Marcel Bloeyaert die reeds van in het
begin betrokken zijn bij de werking van de kerkuilenwerkgroep Zuid-West Vlaanderen.
Zij hadden onmiddellijk gehoord dat het piepende ransuiljongen waren. De dag nadien wou ik eens ter plaatse gaan
kijken en groot was mijn verbazing toen ik een ransuil zag
zitten op de elektriciteitsdraad.
Ik parkeerde mijn wagen en stelde mij discreet op langs
enkele wilgen en plots begon de uil in de weide te jagen.
Ik had de smaak te pakken en de volgende dag ging ik
weer op pad en daar was hij weer. Plots kwam de eigenaar
langs en kwam naar mij toe, die vroeg naar wat ik keek
en ik vertelde hem dat ik een ransuil fotografeerde die
waarschijnlijk met jongen zat in de buurt. Groot was mijn
verbazing als de eigenaar mij vertelde dat de jongen in
zijn tuin zaten en dat die gemakkelijk tot op enkele meters
te benaderen waren. De man vroeg of ik interesse had om
foto’s te nemen in zijn tuin wat ik zeker niet weigerde. De
voorwaarde was dat ik hem enkele foto’s kon opsturen
voor zijn zoon… Waarschijnlijk voor zichzelf..

De volgende dag hadden we een afspraak gemaakt en ik
kon mijn ogen niet geloven: die jongen zaten enkele meters boven mij rustig te slapen in de bomen. Dan maar
meteen enkele foto’s en filmpjes gemaakt maar niet te
lang gebleven om de jongen niet te verstoren.
Tot slot had ik hem beloofd de locatie niet door te geven
aan andere vogel- en fotografieliefhebbers omdat ze op
privé terrein zaten en hij geen ongewenst bezoek wou.

Leuk weetje is dat ik een foto opstuurde van de ransuil
met prooi voor de Djoni Award te Avelgem en tweede eindigde, nadat de eerste plaats naar Ludo Braeckman ging
met een Steenuil... Zo is het uilenverhaal compleet.

Door u gespot

Stéphane Vandenbulcke
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De Europese bijeneter (Merops apiaster)
Het zien en horen van een bijeneter, doet wat met een
mens. Eens je zijn geluid gehoord hebt en zijn prachtige
en kleurrijke verenkleed waargenomen hebt, mag je er zeker van zijn dat dit vliegende juweeltje je hart verovert. De
bijeneter leeft in groepsverband en je kan ze al vliegend
van ver horen afkomen. Het geluid dat hij produceert kan
je vergelijken met een regelmatig herhaalde “pruut” met
een rollende “r” en dit op een melodieuze toon. Hij is 30,5
cm lang inclusief de uitstekende middelste staartpennen.
Hij heeft een blauwgroene staart, een gele keel en een
donkere oogstreep. Mannetjes en vrouwtjes kan je niet
van elkaar onderscheiden op basis van het verenkleed.

2000 koppeltjes die er broeden. In België hebben we ook
reeds broedparen gehad. In 1996 waren de eerste twee
broedgevallen van de bijeneter in Adinkerke, De Panne. In
Wachtebeke (2004) en in Oostakker (2005) hebben ze ook
al gebroed. Het laatste (bekende) broedgeval dateert van
2015. Toen broedde de bijeneter succesvol in Harelbeke.
Nederland had in 2015 maar liefst twaalf broedparen, in
2017 bleef de teller op vijf broedparen staan. De bijeneter heeft een groot verspreidingsgebied en daardoor is
de kans op de status ‘kwetsbaar’ (voor uitsterven) gering.
De grootte van de populatie werd in 2004 ruw geschat op
2,9 tot 12 miljoen individuele dieren. De bijeneter gaat in
aantal wel achteruit. Het tempo ligt echter onder de 30%
in tien jaar (minder dan 3,5% per jaar). Om deze redenen
staat de bijeneter als ‘niet bedreigd’ op de Rode Lijst van
de IUCN.

Eigen waarnemingen

De populatie
Bijeneters worden steeds vaker in België gezien en de
kans dat dit ook bij jou gebeurt, wordt steeds groter. Niet
alleen als doortrekker tijdens weersituaties met zuidelijke en zuidoostelijke warme winden, maar ook als broedvogel. De noordelijke grens van het broedgebied is de
laatste 20 jaar met maar liefst 800 kilometer onze richting uitgekomen. Duitsland heeft ondertussen meer dan
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Zelf heb ik de bijeneter al 5 jaar achter elkaar mogen waarnemen in Georgië. Het charmerende geluid is een voorbo-
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de van zijn kleurrijke verschijning. Als ik er eentje hoor en
zie, is mijn dag al geslaagd. Ook in Spanje, Extremadura
ben ik hem al tegen het lijf gelopen. Maar de mooiste
waarneming die me het meeste kippenvel bezorgd heeft,
waren drie overvliegende bijeneters op 29 mei 2016 in
de namiddag in De Blankaart (Diksmuide). Zoals steeds in
Georgië of Spanje, hoorde ik ze eerst, speurden mijn ogen
de hemel af en ja hoor, daar waren ze! Een leuke anekdote is dat het geluid van de bijeneter ingesteld stond op
mijn GSM als beltoon. Mijn vriendin was samen met mij
aan het wandelen aan De Blankaart, maar was 10 meter
verder van mij een rups aan het fotograferen. Toen ik vol
enthousiasme begon te roepen “Bijeneters! Bijeneters!”
zei ze cool: “Neem je gsm op.”. Ze heeft ze dus niet gezien,
enkel gehoord…

Biotoop en voedsel
In Europa broedt de overgrote meerderheid van bijeneters vooral in de mediterrane, sub-mediterrane en steppe
zones van Zuid- en Zuidoost-Europa, met de grootste populaties in Rusland, Bulgarije, Spanje, Oekraïne en Turkije.
Bij ons en in Nederland blijken ze vooral aangetrokken
door de duinen, maar dat is niet noodzakelijk. Een omgeving met veel bloemen, water in de buurt en begrazing
door vee is ideaal. De bijeneters zijn trekvogels en trekken
naar West-Afrika, ten noorden van de evenaar, om er te
overwinteren. In de overwinteringsgebieden komt deze
vogel voor in savannegebied. Onderweg verorberen ze
nog grote aantallen insecten. Deze prooien worden uitsluitend in de lucht gevangen. De bijeneter leeft van een
breed gamma aan insecten. Angeldragende insecten zoals
honingbijen, hommels en wespen vormen een groot aandeel van het dieet. Bijeneters hebben ook een voorkeur

voor deze groep. De bijeneter is immuun voor bijen- en
wespensteken. Om te voorkomen dat ze steken, ontdoet
hij hen van hun angels door ze tegen een tak af te wrijven.
Maar bijeneters eten ook andere insecten zoals libellen,
kevers, vlinders en vliegen. Uit een Slowaakse voedselstudie bleek dat er 162 soorten insecten uit 48 families en
9 ordes in het voedselpakket van de bijeneter te vinden
waren. In het noordelijk deel van het verspreidingsgebied
foerageren de vogels vooral op hommels. Omdat bijeneters steeds maar één insect per keer aanbrengen is een
overvloed aan grote insecten wel belangrijk. Maar zoals
gezegd: dat kunnen ook hommels en libellen zijn en die
komen in België veel voor.

Broeden
Bijeneters broeden in open tot halfopen landschappen
met een groot aanbod zitposten die dienen als startpunt
om te jagen. Bijeneters komen het meest voor in zonnige,
warme gebieden met extensieve landbouw en bloemrijke graslanden, die op zich weer veel insecten aantrekken.
Vaak is er water aanwezig binnen het broedgebied. De bijeneter broedt normaalgezien in kolonies in nestwanden.
Deze zijn binnen het verspreidingsgebied bepalend voor
de aanwezigheid van broedende bijeneters, meer nog
dan de aanwezigheid van insecten. Bijeneters broeden
vrijwel nooit op dezelfde plaatsen als oeverzwaluwen, die
in bodems broeden met een veel grovere partikelstructuur. Bijeneters verkiezen fijner zand of leem. De nestgang
is gemiddeld 118 cm diep en loopt lichtjes omhoog zodat er geen water naar binnen kan lopen.
Deze manier van nestbouw doet
denken aan deze van onze projectvogel: de ijsvogel. Het vrouwtje van
de bijeneter legt vier tot
zeven (soms wel 10) eieren, waarna het broeden
begint. Na een broedtijd
van 22 tot 25 dagen komen de
jongen uit en zorgen beide ouders voor het voederen van hun
kroost.
In het reguliere verspreidingsgebied is, zoals bij de ijsvogel, vooral nestgelegenheid de beperkende factor. Moeten we daarom nu in België ook gaan denken aan het
bouwen van ‘bijeneterwanden’? Zo ver hoeft het nog niet
te gaan, maar bij het beheer van natuurgebieden kan er
uiteraard rekening gehouden worden met de noden van
bijeneters. De grootste slaagkans ligt in uitgebreide natuurgebieden, omdat landbouwgebieden te weinig voedsel kunnen aanleveren. Op de ene plek kan zich dan een
kolonie oeverzwaluwen nestelen, op de andere plaats kan
dan een kolonie bijeneters de oever bezetten. Hopelijk
zien we deze prachtige vogel meer en meer in ons landje
broeden. Ogen en oren open dus!
Tekst en foto’s: Wim Bovens
Bron: Vogelbescherming Nederland
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Steenuilen 2017
Het aantal nestkasten in beheer van onze vereniging daalde vorig jaar lichtjes van 118 naar 113 nestkasten. Een
aantal onbezette kasten op mindere locaties werden immers niet meer vervangen. Gelukkig had dit geen negatieve invloed op het aantal broedgevallen in de nestkasten.
Deze steeg van 31 naar 34: drie extra koppels tellen als
een mooie vooruitgang. Sinds 2013 is het aantal broedgevallen in nestkasten spectaculair gestegen : 2013 (+5),
2014 (+6), 2015 (+7), 2016 (+4) en 2017 (+3). Deze stijgende lijn kwam er na zwaar ingezet te hebben op nestkasten
plaatsen in de periode 2009-2012 zoals je in onderstaan-
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de grafiek kunt zien. De reactie van de steenuilen kwam
er niet direct, maar wel met enige vertraging. Dit kwam
vooral door het kritisch plaatsen van kasten op potentiële
locaties voor onze steenuilen, die geen deel uitmaakten
van een reeds ingenomen territorium. Die nieuwe locaties moeten natuurlijk ingepalmd worden door nieuwe
koppels en dat duurt soms enige tijd. Natuurlijk werden
er ook nestkasten geplaatst op steenuillocaties waar de
nestlocatie precair was of gewoon verdwenen was. Zo kon
het territorium in stand worden gehouden.

Artikels

Bezettingsgraad

Monitoringproject in Veurne

Ook de bezettingsgraad is verder gestegen met het toenemend aantal broedgevallen. Voor het eerst sinds de
structurele nestkastenactie overschrijden we de 30 % bezetting. Sinds 2013 kenden we een stijging van 10 %. Dit
cijfer betekent natuurlijk ook dat 70 % van de nestkasten
nog steeds niet bezet is. Er is dus nog marge voor de toekomst. Met op termijn een bezettingscijfer van 50 à 60%
kunnen we onze missie meer dan geslaagd noemen.

Eén van onze actiepunten uit onze meerjarennota is het
monitoren van de populatie steenuilen in Veurne. Na vier
inventarisatierondes tussen 1998 en 2012 weten we ondertussen waar onze steenuilen zitten. Natuurlijk is er ondertussen veel gebeurd in ons landschap : boerderijen zijn
stopgezet, de omliggende huisweiden zijn vaak omgezet
in akkerland waardoor het steenuilenbiotoop verdwenen
is. Ook op andere plaatsen is relatief veel begraasd weiland verdwenen onder de ploeg. De steenuilenterritoria
staan onder druk! We onderzoeken alle territoria tussen
1998 en 2017 en kijken welke steenuilenlocaties stand
hebben gehouden en welke niet. We gaan ook na waar
onze steenuilen hun broedlocatie hebben : een natuurlijke holte in een knotboom, onder de pannen van een
boerderij of gewoon in één van onze nestkasten. Deze
data centraliseren we in een Accessbestand en koppelen
dit alles aan onze Google Maps zodat deze info ook visueel beschikbaar is voor onze medewerkers.

Nestgemiddelde terug op niveau
Het ‘nestgemiddelde’ in onze nestkasten kende vorig jaar
een waar dieptepunt met 1,72 jongen per nest. Er wordt
ervan uitgegaan dat gemiddeld 2,2 jongen per nest nodig zijn om een steenuilenpopulatie in stand te houden.
Gelukkig was die 1,72 (2016) in de periode 2009-2017
het enige jaar waar we onder die 2,2 doken waardoor we
voorzichtig kunnen stellen dat onze populatie in steenuilennestkasten erin slaagt om voldoende jongen groot te
brengen. Dit nestgemiddelde zegt natuurlijk niks over de
overlevingskansen van de uitgevlogen jongen: voor hen is
het predatie vermijden tijdens de eerste weken en verder
de eerste maanden proberen te overleven, leren voedsel
zoeken, het drukke wegverkeer vermijden en een eigen
stek zoeken. Niet evident…
Verder inventariseren …
Ook in het voorjaar van 2018 gaan we verder met de inventarisatie op ons grondgebied. Wie interesse heeft om
hieraan deel te nemen, kan zich melden bij
info@natuurwerkgroepdekerkuil.be
We inventariseren o.a. Koekelare, Kortemark, Diksmuide,
Sint-Jacobskapelle en Kaaskerke.
Kris Degraeve

Artikels

19

foto Michael Durham

Nachtvlinders versus vleermuizen:
over zenders, ontvangers en stoorzenders
1. Inleiding
Enkele jaren geleden demonstreerde Koen Verschoore (voorzitter Natuurpunt Westkust), tijdens een wandeling naar aanleiding van de “Nacht van de Vleermuis” in De Panne een, voor mij
alleszins, verbijsterend natuurfenomeen.
Rond het licht van een lantaarn in de Olmendreef aan De Nachtegaal cirkelden op dat moment een hele bende nachtvlinders
(motten). Koen nam een vochtig gemaakt stuk glas en tikte dat
ritmisch aan met een stuk piepschuim. Er klonk een snerpend
hoog geluid… en meerdere “motten” dwarrelden als een dood
blad naar beneden.
Om dat gedrag te verstaan is er meer uitleg nodig over de evolutionaire oorlog die zich heeft afgespeeld (en zich nog verder
afspeelt) tussen nachtvlinders en… vleermuizen.

2. Vleermuizenmenu
In Vlaanderen leven momenteel 17 soorten vleermuizen (23 in
België), waarvan 13 soorten ernstig bedreigd worden. Van alle
zoogdieren is het dieet van vleermuizen (bijna 1000 soorten
wereldwijd) het meest divers. Er zijn soorten die zich uitsluitend
met fruit voeden, andere zijn vleeseters of insecteneters, nog
andere drinken nectar… sommige drinken zelfs bloed. De vleermuizen bij ons zijn insecteneters.

Om te overleven moet een vleermuis per nacht een kwart tot
een derde van zijn lichaamsgewicht aan insecten eten.
Voor een vleermuis betekent dat per nacht wel 300 muggen,
motjes en kevertjes. Eén enkele watervleermuis vangt in een
zomerperiode 50.000 muggen bij elkaar. Er zijn geen andere
dieren die zoveel nachtinsecten eten.
Veel van deze insecten zijn schadelijk voor de land- en bosbouw, dus levert de vleermuis bij de jacht een nuttige bijdrage.
Grootoorvleermuizen eten bijvoorbeeld heel wat nachtvlinders
waarvan de rupsen schadelijk zijn: Zaaduil, Groente-uil en Eikenbladroller.

3. Jachttechniek (echolocatie)
Om in het donker voedsel te kunnen zoeken, hebben dieren
speciale aanpassingen nodig. In vorige artikels in De Kerkuil had
ik het al over de erg gespecialiseerde ogen en oren van (kerk-)
uilen, maar ook die zijn onvoldoende als je in het pikdonker op
kleine vliegende insecten moet jagen.

Vleermuizen zijn niet blind, maar een vleermuis zonder ogen
kan perfect rondvliegen in een kamer vol gespannen draden.
Lazzaro Spallanzani (1729-1799) was de eerste om dit feno-
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meen te onderzoeken. Hij ontdekte dat vleermuizen, zelfs in
volledige duisternis, behendig draden en andere obstakels ontwijken. Blinde vleermuizen konden vliegende insecten vangen.
Veel onderzoek later weten we nu dat vleermuizen geluidssignalen produceren en de echo daarvan terug opvangen om zo de
plaats en de vorm van (vliegende) voorwerpen te herkennen.
Om dat met een voldoende hoge resolutie te kunnen doen (vb.
om een insect van minder dan een cm te lokaliseren), moeten
de uitgezonden geluidsgolven (opeenvolgende luchtdrukverschillen) van een zeer hoge frequentie (ultrasoon) zijn. Deze
frequentie wordt uitgedrukt in kiloherz (kHz), wat staat voor
duizend luchtdrukverschillen per sec. De “echolocatie”-geluiden van vleermuizen bevinden zich, afhankelijk van de soort, in
het frequentiegebied van 15 Khz tot 120 Khz.

Ter vergelijking: (jonge) mensen kunnen slechts geluiden tot 20
kHz horen, dus voor de meeste mensen zijn vleermuizen niet
hoorbaar. De uitgezonden en teruggekaatste geluidsgolven
verplaatsen zich in de lucht met een snelheid van ongeveer
340m/sec. Bij een geluidsfrequentie van 100kHz is de golflengte (voortplantingssnelheid gedeeld door de frequentie) van het
geluid dus ongeveer 3mm, wat voldoende is om insecten mee
te horen via de echo. Het tijdsverschil tussen het uitzenden van
de “toonstoot” en het opvangen van de echo ervan geeft de
vleermuis een indicatie van de afstand tussen zichzelf en het
insect. Aangezien zowel vleermuis als insect ondertussen in beweging zijn, is het natuurlijk niet zo simpel. Maar hier helpt een
ander gekend fenomeen namelijk de “Dopplerverschuiving”.
Als de vleermuis naar het insect toevliegt, zal de waargenomen
geluidsfrequentie hoger zijn dan van het uitgezonden signaal,
als het insect van de vleermuis wegvliegt, zal de waargenomen
geluidsfrequentie lager zijn (datzelfde fenomeen doet zich voor
als je in de trein voorbij een belsignaal van de overweg rijdt). In
de loop van de evolutie heeft de vleermuis geleerd om ook die
verschuivingen te interpreteren om het insect nog beter te lokaliseren en om het te onderscheiden van stilstaande voorwerpen. Om dat laatste nog beter te kunnen doen kan de vleermuis
de toonhoogte ook aanpassen: grote voorwerpen weerkaatsen
lagere frequenties, insecten enkel de hogere.

Een volgend probleem voor de vleermuis is natuurlijk om bij het
opvangen van de echo niet gestoord te worden door de eigen
“roep”. Als ze wil luisteren, moet ze best even zwijgen. Dat gebeurt ook, want men heeft vastgesteld dat de “herhaal”-snelheid van de toonstootjes aangepast wordt aan de afstand tot de
prooi. Uitgebreid onderzoek heeft verder geleerd dat vleermuizensoorten sterk verschillen in de signalen die ze gebruiken en
dat ze hun roep (toonhoogte en repeteersnelheid) aanpassen
aan de omgeving en aan het soort prooien dat voorhanden is.
Sommige soorten “zingen” zelfs in “akkoorden”.
Aan het uiterlijk van vleermuizen kun je ook goed zien dat echolocatie voor hen erg belangrijk is. Sommige vleermuizen zenden
de geluiden uit via hun mond, anderen via hun neus. De vorm
van de oren en de snuit is vaak helemaal aangepast aan het uitzenden en ontvangen van geluidssignalen. Hoefijzerneusvleermuizen hebben rond de neus hulpstructuren, de reflectoren,
die zijn betrokken bij de productie en verwerking van signalen.

Grote hoefijzervleermuis (Ecopedia)

4. Wat doet de mot?
4.1: Aangepast lichaam!
Bijna alle motten zijn behaard, dit maakt ze intrinsiek moeilijk
“zichtbaar” voor echolocatie.

Hageheld, mannetje

4.2: Subliem goed horen!
Wij mensen kunnen vleermuizengeluiden enkel horen met
behulp van een zogenaamde “batdetector” die de ultrasone
geluiden omzet in voor ons hoorbare frequenties, maar motten hebben daar geen behoefte aan. Zij hebben het geluid van
vleermuizen leren herkennen, tenminste zij die de evolutionaire
wedloop tussen jager en prooi overleefd hebben.
Nachtvlinders hebben op verschillende tijdstippen in de loop
van de evolutie (synchroon met de evolutie van ’s nachts jagende vleermuizen) gehoororganen ontwikkeld onder verschillen-
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de vormen en op verschillende plaatsen op het lichaam. Al deze
gehoororganen zijn meestal niet meer dan een gat in het lijf,
waar soms een klepje voor zit, en een vlies daar achter. In feite
is de werking dezelfde als die van onze oren. Het (trommel-)
vlies wordt in trilling gebracht, wat door kleine zintuigorgaantjes wordt geregistreerd. Bij sommige soorten zitten de “oren”
in het borststuk, bij andere in het achterlijf en uitzonderlijk ook
in de monddelen.

Van een tijgermot die op vergelijkbare wijze aan een vleermuis
ontsnapt, vind je een filmpje op het internet (https://youtu.
be/Kc_yMnP95Mk). In de video hoor je ook de sonar van de
vleermuis en het klikkende antwoord van de tijgermot (Bron:
Science).

Recent onderzoek van Schotse wetenschappers heeft aangetoond dat de Grote Wasmot (zie foto) frequenties tot 300kHz
kan horen, wat ze een ruime voorsprong geeft voor het geval
vleermuizen nog hogere tonen zouden leren produceren!

Motten produceren deze stoor- en waarschuwingssignalen op
zeer uiteenlopende manieren: Beervlinders bezitten een speciale rasp (tymbaal) op het borststuk, Doodshoofdvlinders persen
lucht uit hun ademhalingsbuisjes… en mannelijke Pijlstaartvlinders maken geluid met hun genitaliën.

Geluidssignalen kunnen ook gewoon waarschuwen: “pak mij
niet, want ik ben giftig”.

Grote Wasmot
Bij het horen van een vleermuis wacht de mot eerst af tot het
geluid dicht genoeg genaderd is, waarna zij begint aan een
neerwaartse spiraalvlucht. Als de vleermuis nog dichterbij
komt, klapt de mot de vleugels dicht en laat zich gewoon vallen
… een vallend blad interesseert de vleermuis immers niet!

Doodhoofdvlinder

4.3: Stoor- en waarschuwingssignalen uitzenden!

5. Terug naar de Olmendreef in De Panne.

Sommige motten zenden zelf signalen uit als er een vleermuis
in de buurt komt. Ze sturen de vleermuis een “valse echo” in
zijn eigen frequentiegebied en zorgen op die manier voor een
“herrie-camouflage”.

Achter het eenvoudig trucje dat Koen Verschoore die avond in
De Panne demonstreerde, en dat mij zo verbijsterde, schuilt
een wonderbaarlijke biologische evolutie, waarvan de wetenschap allicht nog niet alle puzzelstukjes heeft samengelegd!
Referenties:
- https://askabiologist.asu.edu/echolocatieecopedia.be
(sonarafbeelding)
- vleermuis.net

Deze kan best heel gesofistikeerd zijn. Bij het naderen van een
prooi verhoogt een vleermuis, zoals gezegd, zijn “herhaalfrequentie” om beter “zicht” te krijgen op haar prooi.

- https://www.natuurpunt.be/pagina/weetjes-en-faqs-overvleermuizen
- nemokennislink.nl
- “Ellis, W.N., Groenendijk, D., Groenendijk, M.M., Huigens, M.E., Jansen, M.G.M.,
Meulen, J. van der, Nieukerken, E.J. van en Vos, R. de
(2013) Nachtvlinders belicht:
dynamisch, belangrijk, bedreigd. De Vlinderstichting,
Wageningen en Werkgroep Vlinderfaunistiek, Leiden”.
- Tiger moth jams bat sonar (Aaron Corcoran, Jesse Barber en William Conner), Science, 17 juli 2009

Sommige Beervlinders gaan dan ook sneller terugroepen (tot
4500 keer per seconde) waardoor de vleermuis haar eigen echo
niet meer kan onderscheiden van de stoorzender. In 9 op 10
gevallen kan de mot op deze manier de aanval afslaan.
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- Winnen motten de wapenwedloop, 13 juni 2013, W.
Veraghtert (Natuurpunt Studie)
Leo Alaerts
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Verhuis secretariaat NWG De Kerkuil
De voorbije twee jaar konden leden en sympathisanten
het secretariaat van De Kerkuil binnenspringen in de Sporkijnstraat in Veurne. Dit gebouw wordt echter afgebroken
en vervangen door appartementsblokken. Tijd dus om
een nieuwe locatie te zoeken.
Heel wat mogelijkheden werden besproken, maar de keuze is uiteindelijk gevallen op het kasteel van De Blankaart
in Woumen. In het kasteel zijn verschillende partners
reeds gehuisvest.
• De Provincie West-Vlaanderen
• Regionaal Landschap IJzer & Polder
• Natuurpunt
• Agentschap voor Natuur en Bos

Vanaf 2 januari zal het secretariaat dus te vinden zijn op
het volgende adres:
NWG De Kerkuil vzw
Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56
8600 Woumen
Ook de medewerkersvergaderingen zullen op deze locatie plaatsvinden, aangezien Diksmuide centraal ligt in ons
werkingsgebied.
Het vaste telefoonnummer zal niet meer in gebruik blijven: de natuurwerkgroep zal enkel te bereiken zijn via het
mobiele nummer 0476 46 77 21. Het e-mailadres blijft
uiteraard ongewijzigd.

NWG De Kerkuil zoekt medewerkers
De werking van Natuurwerkgroep De Kerkuil staat of valt
natuurlijk met de ondersteuning door actieve vrijwillige
medewerkers. Kerkuilen- en steenuilennestkasten plaatsen en controleren, bruine kiekendieven zoeken in het
akkerland, zwaluwnesten tellen op boerderijen, grutto’s
lokaliseren in het weiland, hagen aanplanten voor de
geelgors,... Voor dit alles doen we beroep op vrijwilligers.
We hebben echter nooit teveel medewerkers en zijn dus
blijvend op zoek naar nieuwe, gemotiveerde krachten.
Heeft u een hart voor de (agrarische) natuur, meld je dan
aan bij het secretariaat als medewerker (en uiteraard als
lid) van de vereniging. Je hoeft geen vogelvirtuoos te zijn
om hierop in te gaan: NWG De Kerkuil staat in voor permanente vorming voor medewerkers, door praktijkvorming, cursussen of lezingen te geven, leermomenten te
voorzien, naar buiten te komen met publicaties en door
persoonlijke vorming te voorzien voor wie dit nodig heeft.

In de kijker
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JNM Westkust is
heropgestart!

Klopt je hart voor alles aangaande natuur en milieu, wil je graag
de handen uit de mouwen steken en vind je het jammer dat de JNM
niet actief is in onze streek? Dan is er heuglijk nieuws te melden: de
JNM Westkustafdeling wordt nieuw leven ingeblazen! Alle jongeren tussen 14 en 26 zijn van harte welkom!
“Lieve (groot)ouders, we zijn reeds
november, de cadeautjestijd staat terug voor de deur. De Sinterklaaschocolade ligt al in de rekken en binnenkort zal ook de kerstversiering
opnieuw in het straatbeeld verschijnen. Denkt u nog na over wat u de
jeugdige familieleden nu weer gaat
schenken? Al veel te veel materiële
zaken in onze gecommercialiseerde
wereld. Kom eens origineel uit de
hoek en doe een JNM-lidmaatschap
cadeau! Een jaar lang natuurplezier,
stralende snoeten en spannende verhalen verzekerd!”

Ina Stekelorum is een 20 jarige begeleidster van De Zeevonk, een natuur- en jeugdbeweging uit De Panne voor
kinderen van 6 tot 16 jaar. Van deze kinderen hoorde ze
dikwijls teleurgestelde reacties eens hun 16e verjaardag
naderde en de laatste dagen bij De Zeevonk geteld zijn. Zo
ontkiemde het JNM-zaadje.
Tijdens de Nacht van de Duisternis was ze samen met enkele Zeevonken en honderden andere enthousiastelingen
present aan het Duinenhuis te Koksijde. Hier werd van dat
kiemplantje de eerste steen gemaakt. Nagenietend van
de wandeling bij een tas heerlijke soep, stond ze aan het
kampvuur te babbelen met Seppe Bultynck (een zeevonk)
en Thomas De Visscher (oud-zeevonk) en u raadt waarschijnlijk al welke richting het gesprek insloeg… Jawel, De
Zeevonk wordt gemist. Dat zette Ina aan het denken en
zo besloot ze zelf haar schouders te zetten onder de heractivering van JNM Westkust. Ook Aäron Fabrice sprong
op de kar! Op het JNM-hoofdkantoor ontvingen ze een
schrijfsel van deze gemotiveerde jongeren in hun mailbox.
Toen kwam alles plots in een stroomversnelling terecht,
in enkele dagen tijd werden de buurafdelingen op de
hoogte gebracht, een datum voor de eerste vergadering
vastgeprikt, partners en sympathisanten uitgenodigd, de
facebookpagina opgericht en plannen gesmeed voor de
eerste activiteit.

Uilenkwartet
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Meer info op www.facebook.com/JNMWestkust
We zoeken: enthousiaste leden tussen 14 en 26 met een
hart voor natuur en milieu die niet bang zijn de handen uit
de mouwen te steken.
We bieden: voor amper 5 euro een jaar vol gezellige en
boeiende activiteiten + een toffe vriendenbende met dezelfde passie!
Ina Stekelorum
Voorzitster JNM Westkust
0478 787154
inastekelorum@yahoo.com

De uilenwerkgroep Waasland heeft sedert najaar 2017
een “Uilenkwartet” te koop, bestaande uit 32 kaarten.
Deze omvatten de onderwerpen: inlandse uilen, kenmerken, leefomgeving, nestplaats, voedsel, gevaren, bescherming en bijzondere uilen. Van elk onderwerp zijn er
telkens 4 kaarten (kwartet) met 4 keuzemogelijkheden,
aangevuld met een mooie tekening. De tekeningen werden via een scholenwedstrijd gemaakt door kinderen van
de 3de graad lager onderwijs. Alles zit verpakt in een stevig plastic doosje.
Het spel moet met minstens 3 personen gespeeld worden.
De speler vraagt één van de medespelers een bepaalde
kaart om een kwartet te maken. Heeft de medespeler de
gevraagde kaart, dan wordt ze afgegeven. De vrager mag
blijven vragen tot één van de medespelers de gezochte
kaart niet heeft. Vervolgens zet die speler het spel voort.
Winnaar is degene die aan het einde de meeste kwartet-

ten heeft.
Een kwartetspel is te koop aan 8 euro/stuk (excl. verzendingskost) en je steunt er de werking van Uilenwerkgroep
Waasland mee. Interesse? Neem contact op met Eddy De
Taey via eddy.detaey@uilenwerkgroepwaasland.be

In de kijker

Patrick Claeys,
Koekelare

West-Vlaamse
natuurstudiedag

V.U.: Peter Norro, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge - Foto ©Tom Linster

zaterdag 3 maart 2018

Aanvang: 9.00 u - Einde: 16.45 uur (met receptie)

@ KU Leuven KULAK
Etienne Sabbelaan 53
8500 Kortrijk

Vele kleintjes maken een groot!
spinnen • oesterriffen • vlinderbeheer • wilde bijen • watercrassula • pitrus •
orchideeën • ratelaar • hoogspanningsleidingen • korstmossen • trends in
vogelopvangcentra • Groenlandse walvis • tuinvogels op reis • macrofotografie • ...

mo
how
zeg

www.wmfkoepel.be/natuurstudiedag
AGENTSCHAP
NATUUR & BOS
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Op (st)akkerexcursie
Akkervogels hebben het vandaag knap lastig op ons platteland. Geelgorzen, ringmussen, patrijzen en veldleeuweriken,
we krijgen ze steeds minder te zien. Tijdens deze winterse akkervogelwandelingen trachten we deze rakkers van de
akkers in het vizier te krijgen. Maak kennis met hun noden, de oorzaken van hun achteruitgang en met de beschermingsmaatregelen die in ’t veld genomen worden in samenwerking met lokale landbouwers.
Waar & wanneer?
Zondag 28 januari 2018 van 9u30 tot 11u30
Afspraak: Bergenstraat in Beveren-Kalsijde (Alveringem), aan de
brug over de IJzer (t.h.v. Drukkerij Schoonaert)
Zondag 4 februari 2018 van 9u30 tot 11u30
Afspraak: aan het dorpsonthaalpunt aan de kerk van Westouter,
Poperingestraat (Heuvelland)
Info & inschrijvingen:
051 54 59 62 of miguel.depoortere@west-vlaanderen.be
Organisatie: Regionaal Landschap Westhoek
(voor 28 januari ism NWG De Kerkuil vzw)

Voordracht Joost Schamp
Plaats:
Datum: 		
Spreker:
Inschrijven:

Duinenhuis, Bettystraat 7 in Koksijde
16 februari 2018 om 19u30
Joost Schamp
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

aan bod. In een tweede deel presenteert hij een reeks foto’s: tele maar ook landschap, Long Exposer. Aansluitend
is er de mogelijkheid om vragen te stellen.

Naast de landschapsfoto’s neemt Joost ook heel wat telefoto’s van vooral vogels. Niet toevallig dat de paden van
Kerkuil-medewerkers en Joost elkaar kruisen. Op enkele
Koksijdse locaties bracht Joost onder andere kerkuilen en
steenuilen in beeld. Een reden om met Natuurwerkgroep
De Kerkuil en de fotoclub CoxyPics de handen in elkaar te
slaan voor deze avond. In een eerste deel toont en vertelt
Joost hoe hij zijn fotoshoot voorbereidt in de schuiltent of
met camouflagemateriaal. Uiteraard komt ook het materiaal en de techniek van het fotograferen met telelenzen

Grauwe kiek - Meetnet Agrarische Soorten
Plaats: 		
De Blankaart, Iepersteenweg 56
		8600 Woumen
Datum: 		
28 februari 2018 om 19u30
Spreker:
Kristof Goemaere, Wouter Vansteelant
Inschrijven:
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
Het soortenbeschermingsplan van de grauwe kiekendief
wordt uitvoerig besproken. De meerwaarde van de opstart van een meetnet voor agrarische soorten wordt uit
de doeken gedaan en vrijwilligers worden gezocht. Alle
vragen omtrent het project worden op deze avond beantwoord.
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Voordracht vleermuizen
Plaats:
Datum:
Spreker:
Inschrijven:

Duinenhuis Koksijde,
Bettystraat 7, 8670 Koksijde
15 maart 2018 om 19u30
Kristof Goemaere
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

De vleermuizen krijgen een belangrijke plaats binnen de
zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt De Bron. Zo worden inventarisaties uitgevoerd met batdetector en volgt
de zoogdierenwerkgroep waarnemingen op van overwinterende vleermuizen. Op initiatief van van deze werkgroep
worden ook suggesties gegeven voor een vleermuisvriendelijk beheer en worden overwinteringsplaatsen voor
vleermuizen gecreëerd.. Kristof Goemaere is coördinator
van deze zoogdierenwerkgroep en houdt een voordracht
vol passie over deze vliegende zoogdieren.

Voordracht Bruine kiekendieven
Plaats:
Datum:
Spreker:
Inschrijven:

OC Volcraven
Grintweg 15D, 8600 Oostkerke
22 maart 2018 om 19u30
Anny Anselin
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Anny Anselin van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek komt een stand van zaken geven over het bruine kiekendievenproject. Niet enkel over de broedgevallen, maar
ook over het wingtagproject dat reeds enkele jaren loopt.

Nacht van de Steenuil
Plaats:
Datum:
Organisatie:
Deelname:
Inschrijven:

Fazantenhof
Groenbosdreef 7, 8650 Houthulst
24 maart 2018 om 20u00
Natuurwerkgroep De Kerkuil ism
Uilenwerkgroep NP De Bron
gratis voor leden, niet-leden betalen € 2
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Onze kleinste uil wordt besproken in een PowerPoint.
Daarna gaan we op stap om hem te horen, misschien zien
we hem wel!

Daguitstap weidevogels en akkervogels
Plaats:
Datum:
Gids:
Inschrijven:

Linkerscheldeoever
21 april 2018
Kenny Hessel
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

Net als vorig jaar trekken we er een dag op uit naar
Linkerscheldeoever. Het volledige programma zal in het
volgende nummer verschijnen, maar reserveer reeds 21
april voor deze boeiende daguitstap.

Komende activiteiten
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Activiteitenkalender
Wanneer

Uur

Wat

Waar

Extra

03/01/2018

19u30

28/01/2018

09u30

16/02/2018

19u30

28/02/2018

19u30

De Blankaart, Iepersteenweg 56
Woumen-Diksmuide
(St)Akkervogelexcursie
Bergenstraat in Beveren-Kalsijde (Alverin- P 26
gem), aan de brug over de IJzer
P 26
Voordracht Joost Schamp: landschap en Het Duinenhuis, Bettystraat 7
vogelfotografie
8670 Koksijde
Bespreking SBP grauwe kiekendief en
P26
De Blankaart, Iepersteenweg 56
Opstart Meetnet Agrarische Soorten Woumen-Diksmuide
Vergadering NWG De Kerkuil vzw

Moeren
07/03/2018

19u30

Vergadering NWG De Kerkuil vzw

15/03/2018

19u30

Voordracht vleermuizen

22/03/2018

19u30

Voordracht bruine kiekendieven

24/03/2018

20u00

Nacht van de Steenuil

21/04/2018

hele dag

Daguitstap weidevogels en akkervogels
(meer info in volgend tijdschrift)

02/05/2018

19u30

Vergadering NWG De Kerkuil vzw

04/07/2018

19u30

Vergadering NWG De Kerkuil vzw

05/09/2018

19u30

Vergadering NWG De Kerkuil vzw

07/11/2018

19u30

Vergadering NWG De Kerkuil vzw

De Blankaart, Iepersteenweg 56
Woumen-Diksmuide
Het Duinenhuis, Bettystraat 7
8670 Koksijde
OC Volcraven Grintweg 15D,
8600 Oostkerke
Fazantenhof, Groenbosdreef 7,
8650 Houthulst
Linkerscheldeoever
De Blankaart, Iepersteenweg 56
Woumen-Diksmuide
De Blankaart, Iepersteenweg 56
Woumen-Diksmuide
De Blankaart, Iepersteenweg 56
Woumen-Diksmuide
De Blankaart, Iepersteenweg 56
Woumen-Diksmuide

Gezenderde rode wouwen en kerkuilen
De voordracht van Stef Van Rijn is onverwacht niet kunnen doorgaan. Iedereen die zich ingeschreven had, is verwittigd van de annulatie. Van zodra mogelijk, wordt een
nieuwe datum geprikt. Mogelijks gaat deze voordracht
door vóór het volgende boekje uitkomt. Indien u niet ingeschreven bent voor de nieuwsbrief van NWG De Kerkuil, kan u zich inschrijven op de website:
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
Daar kiest u bovenaan in het menu voor “contact” en in
het submenu vindt u als onderste optie “Nieuwsbrief”.
Mailadres, naam en voornaam invullen en u wordt op de
hoogte gehouden van alle nieuwtjes, inclusief een nieuwe
datum voor deze toch wel heel interessante voordracht.
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P 27
P 27
P 27
P 27

Woordzoeker voor kerkuiltjes
Zoek alle uilen van België en let goed op de schrijfwijze:
RANSUIL - KERKUIL - STEENUIL - VELDUIL - OEHOE - BOSUIL - RUIGPOOTUIL - DWERGUIL

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

Jonge kerkuiltjes
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DVV GoWest
Pannestr

Noordweststraat 10, 8647 Noordschote
Tel 051/54 52 77; GSM 0498/43 32 38
info@deblauwespie.be

T. 05 777 77 77

Pannestraat 10 - 8630 Veurne

Biologische Dynamische landbouw
Agriculture Biologique Dynamique
EEG-controlesysteem Controle Blik BE – BIO – 02

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

www.mw-creations.be

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

“U bent in goede handen”
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Natuur- en Dieetwinkel

Bedrijvenlaan 1, 8630 Veurne
058 311 444

Pannestraat 63/65
8630 Veurne
058 31 29 40

www.pgcars.be

Sponsors

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

AVEVE Veurne BVBA
Celien & Stijn

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

Web sh op

Bij iedere
online aankoop
vanaf € 200
krijg je er een

gratis vogelgids* bij

Wij hebben een

nieuwe website

t.w.v. € 35.

Daarom delen wij cadeautjes uit!

* Actie geldig tot 31 maart 2018.
Eén enkele vogelgids per aankoop.

Bestel vanaf nu online bij

www.natuurkijkers.be
Dé speciaalzaak van Vlaanderen
met een ruime keuze aan de scherpste prijzen!

Sponsors

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