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Wim Bovens - vrouwtje grauwe kiekendief
Filip Declerck - roodborsttapuit (man)
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Nacht van de Vleermuis
Samen met Regionaal Landschap Westhoek organiseerde
NWG De Kerkuil ook dit jaar een avond in het teken van de
enige écht vliegende zoogdieren ter wereld: de vleermuizen. Het Fazantenhof in Houthulst was hiervoor opnieuw
het ideale decor. Terwijl de kindjes die daar zin in hadden
zelf vleermuisjes konden knutselen, onder begeleiding
van Angelique en Hilde, luisterden de andere aanwezigen
naar de leerrijke uiteenzetting van Antoon.

sonarsysteem dat vleermuizen gebruiken bij het vliegen
en jagen. Elke soort bleek zijn eigen frequentie voor echolocatie te hebben, maar die geluiden zijn te hoog voor
het menselijk gehoor. Met speciale toestelletjes, batdetectors, wordt het geluid van de vleermuizen verlaagd tot
een voor mensen hoorbare frequentie. Dat laat niet alleen toe om de vleermuizen te vinden, maar ook om een
indicatie te krijgen over de soort.

Al snel werden enkele mythes over deze wonderlijke wezentjes ontkracht: neen, vleermuizen vliegen niet in je
haar, en neen, niet elke vleermuis is een vampier (al zijn
er in Zuid-Amerika wel enkele soorten die bloed lusten
…). We leerden ook dat vleermuisvleugels eigenlijk vooral ‘heel grote handen’ zijn, waarbij tussen de verlengde
vingers een vlieghuid is gespannen. Het weetje dat vleermuizen per nacht zowat de helft van hun lichaamsgewicht
aan insecten verorberen, kon op goedkeurend gemompel
van het publiek rekenen. Dat verschillende vleermuissoorten ook mee verantwoordelijk zijn voor de bestuiving van
(fruitdragende) planten was misschien minder bekend,
maar toont nog eens het nut van de diertjes aan.

Na de lezing deelde Bart (Regionaal Landschap Westhoek)
de batdetectors uit, en wandelden we naar de stal. Daar
hoorden en zagen we heel wat dwergvleermuizen jagen
op de aanwezige insecten. Niet enkel de kinderen keken
vol bewondering naar de capriolen van deze behendige
jagers. Daarna wandelde de groep van zo’n 25 personen
langs een beukendreef richting bos. Gelukkig waren er onder de kinderen enkele stoere lantaarndragers, want het
werd snel helemaal donker! We hoorden wat verderop de
typische geluiden van de baardvleermuis, terwijl we de
lucht afspeurden naar nog andere soorten. Spijtig genoeg
gaven de grootoor- en de watervleermuis niet thuis, maar
toch was er voldoende activiteit om van een geslaagde
avond te kunnen spreken.

De voornaamste soorten die in Vlaanderen voorkomen
werden uitgebreid besproken, met aandacht voor hun uiterlijk, jachtgedrag, verblijfplaatsen en vooral het unieke
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Nog eens bedankt, Hilde en Rik van het Fazantenhof, voor
de hartelijke ontvangst!
Filip Declerck

Voorbije activiteiten

Roofvogelcursus
Dit was al de derde editie van de cursus roofvogelherkenning en het mag gezegd worden, het was weer een groot
succes. Deze cursus werd georganiseerd in samenwerking
met de vogelwerkgroep van Natuurpunt De Bron. Het
auditorium van het kasteel “De Blankaart” werd gevuld
met 44 gemotiveerde cursisten die meer wilden te weten
komen over deze fascinerende vogels.
Zoals elke cursus roofvogelherkenning werd er gestart
met een test om de kennis van de deelnemers in kaart
te brengen. Er moesten 10 roofvogels op naam gebracht
worden aan de hand van foto’s. Eén persoon haalde de
maximum score, maar als coördinator van de vogelwerkgroep van Natuurpunt De Bron, wordt deze score niet
meegenomen in de statistieken. De gemiddelde score
kwam uit op 2,9/10.
Tijdens de cursus werd het duidelijk dat optisch materiaal
en ervaring doorslaggevend zijn om tot een correcte determinatie te komen. Specifieke kenmerken van bepaalde
soorten werden steeds herhaald.
In de vorige cursus werd de buizerd omschreven als een
roofvogel met een variabel verenkleed en een opportunist/aaseter als het op voedsel aankomt. Twee deelnemers van de vorige cursus kwamen op de proppen met
een ludieke actie ter opwaardering van de buizerd.

Bij aanvang van de derde les kwamen deze 2 mannen het
auditorium binnen en scandeerden slogans om de buizerd
op te waarderen. De fictieve vereniging VOB (Vereniging
voor Opwaardering van de Buizerd) was goed voorzien
van posters en slogans tot groot jolijt van de aanwezige
cursisten.
Op het einde van de les wisten de cursisten wat hen te
wachten stond. Een tweede testje. Wederom moesten 10
roofvogels op naam gebracht worden. Hierdoor konden
de cursisten zelf uitmaken hoeveel vooruitgang ze geboekt hadden. De gemiddelde score van 6,6 bewijst dat
de kennis na de cursus meer dan verdubbeld is, maar dat
het een moeilijke materie blijft.
De praktijkwandeling was wederom een succes. De visarend liet zich al zien voor we goed en wel vertrokken waren. Een jonge wespendief en een boomvalk lieten zich
bewonderen op een afstand van een 8-tal meter. Verder
zagen we nog een koppel bruine kiekendieven, een torenvalk en verschillende buizerden. We zagen dus 6 verschillende soorten, niet slecht voor een aangename wandeling
in de namiddag.
Wim Bovens

Voorbije activiteiten
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Season’s end BBQ
Vorig jaar vierden we het 20-jarig bestaan van NWG De
Kerkuil met een BBQ. Aangezien dit concept in de smaak
viel, werd er op een medewerkersvergadering besloten
om jaarlijks een BBQ te houden om het einde van het
veldwerkseizoen te vieren. Er was keuze tussen een vlees
of een veggiemenu.
De locatie werd gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Het
kasteel van De Blankaart is een ideale plek om te genieten
van al dit lekkers. Er werd een grote tent opgezet waaronder 40 mensen konden plaatsnemen. De sfeerlichtjes
zorgden ervoor dat gezelligheid troef was eens het donker
begon te worden.
De organisatie verliep van een leien dakje en dat was te
merken aan de aangename sfeer die in en rond de tent
hing. De uitnodiging stond echter niet in het tijdschrift,
maar werd verstuurd via een mailing. Volgend jaar zal de
uitnodiging terug te vinden zijn in het tijdschift van april.
Deze barbecue was een ideale gelegenheid om het nieuwe promomateriaal van NWG De Kerkuil eens te tonen
aan medewerkers en sympathisanten. Er werden 2 nieuwe, witte tenten aangekocht van 3 m bij 3 m. Ook 2
beachvlags van 4 m hoog trekken de aandacht nu. Maar
liefst 9 roll-up banners werden gemaakt om infostanden
op events op te fleuren. Zo hebben we een banner ter beschikking van de kerkuil, de steenuil, de bruine kiekendief,
de grauwe kiekendief, de torenvalk, de huiszwaluw, de ijsvogel, de akkervogels en een banner over de werking van
de natuurwerkgroep. Nu mogen we zeker gezien worden!

werkingsgebied duchtig besproken en kwam het broedgeval van de grauwe kiekendief natuurlijk ook ter sprake.
Dank aan de Provincie West-Vlaanderen voor de logistieke steun. Dank aan Drankencentrale Royo voor de koelwagen. Dank aan Jean Paul Blomme om het vlees en de
veggie zo lekker te bakken op de BBQ. Dank aan alle medewerkers die dit mee georganiseerd hebben. Tot volgend
jaar!
Foto’s: Luc David

Op het einde van het veldwerkseizoen komen natuurlijk ook veel verhalen aan bod. Zo zou het laatste nest
kerkuilen de dag na de barbecue nog geringd worden in
Lo-Reninge, werd het zwaluwenbestand in en buiten het
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Het oog wilt ook wat!
Meerdere spreekwoorden hebben ogen als onderwerp.
Zo spreken ogen boekdelen, wilt het oog ook wat, wordt
er door het oog van de naald gekropen, heeft iemand een
oogje op iemand, wordt er een oogje in het zeil gehouden, ... En zo kunnen we nog even doorgaan.
Ogen zeggen veel, maar zeggen deze ogen u iets? Weet u
van welke roofvogel of uil deze ogen zijn? Het antwoord
kan u vinden onderaan pagina 28.
Veel succes!
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In het VOC van Oostende kan je terecht voor
de opvang en revalidatie van alle
noodlijdende wilde dieren.

DIER IN NOOD
Bel 059 80 67 66

Onverwachte vraag van het VOC
Op 12 juli kreeg ik een vraag om een gierzwaluw op te
halen in Veurne. Het beestje werd gevonden in het stadspark in een struik. Eens aangekomen zag ik dat de gierzwaluw er erg aan toe was. Vermoedelijk was hij ergens
tegen gevlogen en moet zijn rug of enkele spieren serieuze schade geleden hebben. Onmiddellijk werd het diertje
naar het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren gebracht, maar helaas, hij heeft het niet gehaald.

Op 31 juli werd ik weer gevraagd om een gierzwaluw naar
het VOC over te brengen. Deze keer was het een jong exemplaar die op de grond zat en waarvan de nestlocatie
onbekend was. Na overhandiging aan het VOC werd me
gevraagd om enkele vogels vrij te laten in de regio Diksmuide/Houthulst.
Onverwacht kwam ik dus thuis met 1 kerkuil, 1 bruine kiekendief en 5 torenvalken.

Zelfs als transporteur van het VOC en medewerker van
NWG De Kerkuil maak je dit niet alle dagen mee. De bruine kiekendief werd eerst nog geringd en vloog dan richting de Blankaart. De vijf jonge torenvalkjes strekten hun
vleugels en maakten kennis met het luchtruim. Drie van
hen vlogen onmiddellijk weg, de twee overige valkjes
maakten acrobatische toeren in de lucht en konden nog
geruime tijd gevolgd worden. De kerkuil werd pas vrijgelaten als het donker genoeg was. Hopelijk vinden ze allemaal hun weg en stellen ze het allemaal goed. Een dank
aan het team van het VOC voor hun professionele dienstverlening. PS De jonge gierzwaluw is onlangs vrijgelaten
en kan zijn reis naar Afrika inzetten.
Wim Bovens
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Wat een nest!
Melding krijgen van een nest bruine kiekendief in grasland
op het moment dat er gemaaid gaat worden, is altijd
spannend. Aan het veld toekomen en zien dat er gemaaid
al werd, dan zinkt de moed in de schoenen... Maar dan
viel mijn oog op een stukje gras van 80 cm bij 1,5 m. Zou
het kunnen?
Effectief! De loonwerker had blijkbaar het wijfje kiekendief van het nest zien vliegen en de eieren/jongen opgemerkt om vervolgens om het nest heen gereden. Wat een
opluchting!
Maar al snel kwam het besef dat dit nest niet veel kans
maakte. Ten eerste omdat dit een nest was in gras, ten
tweede omdat alles gemaaid werd op 10 grassprietjes
na, het eigenlijke nest. Dit is een gedekte buffettafel voor
eender welke predator. Ten derde omdat er slechts 1 jong
in het nest zat, vergezeld door 2 eieren. Dit jong van een
dag of 2 oud kon zich nog niet weren tegen predatoren!
Zou moeder eigenlijk nog wel terugkomen om dit nest
verder uit te broeden?

Er werden enkele paaltjes rond dit nest (lees plukje gras)
gezet, zodat de landbouwer of de loonwerker deze locatie

Artikels

zeker zou zien wanneer hij terugkomt om het gras te keren
of op te halen. De volgende dagen werd het nest vanop afstand opgevolgd om te zien of het niet verlaten werd door
de ouders en of er genoeg voedsel aangebracht werd.
Geluk! Het wijfje bruine kiekendief broedde de overblijvende eieren uit en het mannetje bracht voedsel aan! Nu
blijft er een maand over dat de kans op predatie, zo open
en bloot, enorm groot is vóór de jongen kunnen uitvliegen. Een kooi rond het nest plaatsen is geen optie, bruine
kiekendieven tolereren dit niet en zouden het nest verlaten. Er zijn veel predatoren in de onmiddellijke omgeving.
Als een wonder slaagde dit broedgeval. De twee eieren
zijn uitgekomen en de drie jongen werden grootgebracht.
Geen enkel jong is hier gestorven!

Deze drie jongen werden geringd en de oudste werd voorzien van wingtags. Wat wel opviel was dat als ze benaderd werden, ze van al van ver begonnen te krijsen en dat
ze veel agressiever waren dan jonge kiekendieven in het
graan. Ik neem aan dat dit kwam omdat ze serieus van
hen hebben moeten afbijten om predatoren op afstand te
houden. Een nest dat op papier geen kans had, is toch een
geslaagd broedgeval met 3 uitgevlogen jongen geworden!
Wim Bovens
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Geen grauwe zomer, wel grauwe
kiekendief!

grauwe kiekendief adult vrouwtje

Wetenschappelijke benaming: Circus pygargus
Nederlandse benaming: Grauwe kiekendief
Engelse benaming: Montagu’s Harrier
Franse benaming: Busard cendré
De grauwe kiekendief… De kleinste kiekendief die in onze
streek voorkomt. De mannetjes zijn bijna volledig blauwgrijs, hebben zwarte vleugelpunten, een zwarte band op
de bovenzijde van de armpennen en twee zwarte banden
op de onderkant ervan. De onderzijde van de kop en borst
zijn grijs, terwijl de buik wit is met roodbruine lengtestrepen. Op de witte ondervleugel is - naast de zwarte banden
- een donkere tekening zichtbaar.
grauwe kiekendief adult vrouwtje

Juveniele grauwe kiekendieven zijn vaak donkerder en
meer roodbruin dan adulte vrouwtjes. Hun buik is niet
gestreept en de onderzijde van de armpennen is vaak
egaal donker. Een blik op de foto’s schept zeker meer
duidelijkheid.

grauwe kiekendief adult mannetje

De vrouwtjes lijken heel sterk op die van de blauwe kiekendief, maar hebben vier handpennen, terwijl de blauwe
er vijf telt. Vrouwtjes hebben doorgaans een licht geelbruine grondkleur en kastanjebruine lengtestrepen over
het lichaam.
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grauwe kiekendief juveniel vrouwtje
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Soortbescherming
Op 21 december 2015 ondertekende minister Joke Schauvliege het soortenbeschermingsprogramma voor de
grauwe kiekendief. Dit programma werd opgesteld om
het Europese Natuurdoel voor de grauwe kiekendief in
Vlaanderen – zijnde 15 broedparen - te behalen d.m.v.
allerhande acties zoals het afsluiten van beheerovereenkomsten (vb. het aanleggen van vogelakkers) via de VLM
(Vlaamse Landmaatschappij). Binnen het soortenbeschermingsprogramma werden 5 kernzones afgebakend, waarvan één in West-Vlaanderen, nl. in De Moeren (Veurne),
een uitgesproken akkerlandbouwgebied waar alvast veel
bruine kiekendieven jaarlijks komen broeden.
In 2017 werd door Natuurwerkgroep De Kerkuil een
meerjarennota opgesteld. Een onderdeel daarvan is
gelinkt aan het bovengenoemde soortenbeschermingsprogramma. De doelstelling voor de grauwe kiekendief
werd in de nota vastgelegd op 2 koppels voor de beleidsperiode 2017-2021. Ter voorbereiding werden alvast
panelen in elkaar gestoken en gelast, goed voor twee
volwaardige beschermingskooien. Dit naar het voorbeeld
van de kooien die enkele medewerkers van Natuurpunt
De Torenvalk gebruiken tijdens hun jaarlijkse beschermingsacties ten gunste van de grauwe kiekendief in de
streek van Seraucourt (Frankrijk). Deze kooien bestaan uit
8 panelen van 90 cm breed en 1 m 30 hoog. De panelen
worden op de grond vastgezet met piketten en worden
daarna aan elkaar vastgemaakt. Zo bieden ze nestbescherming tegen mogelijke predatie door bijvoorbeeld de vos.

van een ‘mogelijk broedgeval’ in 2001 en in 2011 was er
een broedgeval in Tetegem (Noord-Frankrijk, tussen De
Moeren en Duinkerke).
In 2016 stelden medewerkers van De Kerkuil een baltsend
koppel grauwe kiekendieven vast in Ramskapelle. Het
bleek om 2 ‘tweedekalenderjaar’-vogels te gaan, te jong
om tot een succesvol broedgeval te komen. Er werden alvast contacten gelegd met de Stichting Grauwe Kiekendief
uit Nederland waar Ben Koks en zijn medewerkers een jarenlange ervaring hebben in het bieden van nestbescherming voor deze specifieke roofvogel. Je wist maar nooit…
Maar echt actie ondernemen was toen niet nodig.

grauwe kiekendief tweedekalenderjaar mannetje

Eind mei 2017 werd een volwassen mannetje grauwe kiekendief waargenomen op datzelfde veld in Ramskapelle.
Die verbleef daar ongeveer een week alvorens het gebied te verlaten. Twee dagen daarna werd een volwassen
vrouwtje opgemerkt aan hetzelfde veld. Hadden ze elkaar
hier net gemist?

To kiek or not to kiek

medewerkers maken kooi

We springen even terug in de tijd. In 1959 zaten er 2 koppels grauwe kiekendief op de Blankaart, met een nest in
het rietmoeras. Deze waarnemingen werden indertijd gedaan door Eckhart Kuijken, Willy Suetens en Guido Burggraeve. Eén nest met 4 eieren werd toen zelfs gevonden.
Sinds 2000 zijn er maar 3 zekere broedgevallen van de
grauwe kiekendief genoteerd in Vlaanderen: in 2000 in
Boutersem en in Peer, in 2012 in Tongeren. Geen recent
broedgeval in West-Vlaanderen dus. Er was wel sprake

Artikels

Het spreekt voor zich dat dit jaar hoopvol uitgekeken werd
naar de komst van de grauwe kiekendief in de polders van
Ramskapelle. Ondanks de vele turende ogen van ervaren
en minder ervaren vogelspotters werd enkel een voorbijvliegend adult vrouwtje waargenomen. Begin juni meldde
een bekende West-Vlaamse natuurfotograaf plots een jagend mannetje grauwe kiekendief. Enkele medewerkers
gingen meteen op zoek, de verrekijker en telescoop in de
aanslag. Zonder resultaat. Er werd aangenomen dat het
om een doortrekkend exemplaar ging.

grauwe kiekendief adult mannetje
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Wie zoekt…
En dan zijn we zaterdag 30 juni. Volop broedseizoen. Twee
medewerkers van onze natuurwerkgroep gaan op zoek
naar nestlocaties van de bruine kiekendief in de regio
Diksmuide. Bruine kiekendieven broedden oorspronkelijk in het riet, maar maken nu meer en meer gebruik van
grasland, tarwe- en gerstvelden. Nesten tijdig opsporen,
beschermen en broedgevallen opvolgen is de boodschap.
Het is een warme, droge zomer en de gewassen zijn sneller klaar om gedorst te worden dan gewoonlijk. Maar de
jongen van grondbroeders zijn bijlange nog niet vliegvlug
tegen dan en de kans is heel groot dat ze ‘uitgemaaid’
worden. Het duurt niet lang of het nest van de bruine kiekendief wordt gelokaliseerd. Er is een sterk vermoeden
dat er nog een nest in de buurt is, dus de mannen speuren
verder de horizon af.
Ondertussen in het ongeveer 10 uur… Plots merken ze
quasi gelijktijdig een grauwe kiekendief op. Ze herkennen
hem uit de duizend, want ze hebben jaarlijks minstens
een week enkel en alleen oog voor deze gracieuze vogel
in de streek van Seraucourt. Ze geloven hun ogen niet:
een jagend mannetje! Ze volgen de vogel en zien hem
duiken naar een prooi en ermee opvliegen. Yes! En nu? Of
de roofvogel gaat ergens een plekje zoeken om de prooi
met smaak naar binnen te slaan, of hij brengt de prooi
naar zijn nest. Hopla, een beetje verder landt de vogel in
een aardappelveld. Geduldig wachten is de boodschap
en duimen dat hij zo snel mogelijk met de prooi weer de
lucht in gaat. En jawel, de vogel vliegt op, de prooi bengelend aan zijn poten. Traag neemt hij - sierlijk - hoogte.
Cirkelvorming stijgt hij verder op, tot - zelfs met de telescoop - enkel nog een stipje te zien is, dat uiteindelijk ook
verdwijnt. Dankzij hun jarenlange ervaring weten de medewerkers dat dit gedrag overeenkomt met ‘hoera, er is
een nest’. De richting waarin het mannetje gevlogen is,
is nu gekend, maar de vogel is letterlijk gaan vliegen. Er
zit niets anders op dan rond te rijden. Niet evident met
enkel een wegenkaart met een schaal van 1 cm = 2,5 km
ter beschikking. Bovendien kan een grauwe kiekendief
voedselvluchten maken van wel 10 tot 15 km van het
nest. Begin maar te zoeken! De twee medewerkers zijn
doorzetters en na een hele tijd spotten ze het vrouwtje.
Alweer een vreugdekreet! Nog een indicatie dat er sprake
moet zijn van een nest. Het vrouwtje wordt verschillende
keren al jagend gespot, maar verdwijnt steeds opnieuw
achter een bomenrij, een boerderij, een maïsveld,… Het
observatiepunt wordt verlegd en verlegd in de daaropvolgende uren. Ondertussen krijgen de heren hulp van
een jongedame die ook van wanten (en grauwe kiekendieven) weet. Een doorbraak: ze spotten het vrouwtje op
een paaltje aan de rand van een tarweveld. Spannend…
De medewerkers blijven koppig volhouden, ook al is het
al over de middag en hebben ze enkel een flesje water bij
zich. Het is nu wachten op het ‘normale’ patroon van het
aanbrengen en overgeven van de prooi.
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grauwe kiekendief adult vrouwtje

Geen enkele keer brengt het mannetje die namiddag
prooi over. Het vrouwtje gaat diverse keren zelf op jacht
om iedere keer opnieuw terug te vliegen over hetzelfde
stuk veld, zonder prooi. Telkens gaat ze op een paaltje zitten om de omgeving te observeren. De medewerkers zijn
er meer en meer van overtuigd dat er een nest in de buurt
is. Ze zorgen ervoor dat hun observatiepost voldoende
veraf ligt om de vogels niet te storen.
Tot broedens toe
En dan krijgen onze spotters een kans: het vrouwtje komt
aangevlogen met een prooi, gaat op een paaltje zitten,
blijft daar lang zitten, vliegt plots op en - geen idee hoe
ze het voor elkaar kreeg - gaat terug op het paaltje zitten
zonder prooi… Er is geen tijd om lang na te denken over
hoe dit mogelijk was, want daar verschijnt het mannetje
met een prooi. Het vrouwtje komt aangevlogen. Neen,
geen prooioverdracht. Het mannetje is zelf de prooi op
het nest gaan ‘afgeven’. Aha! Nu hebben de medewerkers
de lijn kunnen bepalen waar het nest ligt. Tijd om iemand
het veld in te sturen, gewapend met een walkietalkie, een
bus peper en een stok.

grauwe kiekendief adult mannetje

Ondertussen tikt de klok verder en is het al 18 uur. De ene
medewerker stapt resoluut in de aangegeven richting.
Niet te geloven: er is een nest met zeker 3 pulli. Om het
nest snel terug te kunnen vinden, wordt de stok op een
kleine 2 meter ervan geplaatst. Het graan wordt zo min
mogelijk vertrappeld, de weg naar het nest wordt met
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peper bestrooid om mogelijke predatoren in de war te
brengen – een techniek die zijn vruchten afwerpt.
Enthousiaste medewerking

aardmuis

linkeronderkaak
1

Op zoek nu naar de eigenaar van het tarweveld. Na wat
rondvragen, weten de doorzetters bij wie ze moeten zijn.
De dochter des huizes wordt ingelicht en ook de buren
grenzend aan het veld krijgen de nodige uitleg over de
grauwe kiekendief en hoe zeldzaam dit broedgeval wel is.
Enkele heen-en-weer-telefoontjes later werd beslist om
geen ruchtbaarheid te geven aan het broedgeval om zo
weinig mogelijk verstoring te veroorzaken. Oh what a day!

veldmuis

5

4

3

aardmuis of
veldmuis
woelmuis
spec.
Totaal

3

1

1

0

0

1

9

6

5

De landbouwer ziet meteen het belang in van het broedgeval en is meer dan bereid mee te werken. Drie dagen later wordt de beschermingskooi geplaatst. De jongen – het
zijn er 4! – worden in een mand gestoken om te verhinderen dat ze verdwijnen tussen het graan. De kooi wordt
vlot en vakkundig gemonteerd rond het nest. De geursporen ernaartoe worden opnieuw uitgewist met peper.

rechteronderkaak
1

bovenkaak
0

Aan sommige schedels bleek aardig wat geknabbeld, wat
het niet altijd mogelijk maakte om nog tot op de soort te
determineren. Het vogelpootje dat teruggevonden werd,
is van een spreeuw.
Ringen
Terug naar de 4 pulli. Ze zijn al behoorlijk groot en er mag
niet lang gewacht worden om ze te ringen. Dat ringen
gebeurt door een erkend ringer van het KBIN (Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen), die per
jong een ring aanbrengt én een specifieke kleurring. De
kleurringen werden aangevraagd aan de Stichting Grauwe
Kiekendief.

medewerkers plaatsen kooi

Enkele medewerkers van De Kerkuil gaan heel geregeld
post vatten in de buurt van het nest. Het vrouwtje blijkt
vaak al paraat te zijn van half zeven ’s morgens, terwijl
het mannetje de gewoonte heeft pas rond half tien op te
duiken. Wel steeds met ontbijt. De eerste twee uren spendeert het vrouwtje vooral aan haar verenkleed, waarna ze
gaat jagen. Ze blijft wel dichter in de buurt van het veld
dan haar partner. Als hij komt aangevlogen met een prooi
en zij is bij het veld, volgt er steevast een prooioverdracht.
Is ze echter gaan jagen, dan landt het mannetje zelf op het
nest om na enkele seconden opnieuw op te vliegen.

gegevens van de juveniele grauwe kiekendieven worden opgemeten

Al dat lekkers
Net zoals uilen, produceren ook dagroofvogels braakballen. Aangezien het vrouwtje grauwe kiekendief vaak op
hetzelfde paaltje gespot wordt, situeert de zoektocht naar
braakballen zich daar. Met succes. De braakballen worden
deskundig onderzocht. Het resultaat van wat verorberd
werd, zie je in de tabel.
gegevens van de juveniele grauwe kiekendieven worden opgemeten
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Tijdens het ringen valt het enorm op hoe klein de grauwe
kiekendief eigenlijk is. De Kerkuil heeft heel wat ervaring
met bruine kiekendieven, maar deze rakkers hebben eerder de grootte van een torenvalk, maar dan met veel langere vleugels. Aan de hand van de kleur van de iris wordt
gedetermineerd dat we te maken hebben met 1 mannetje
(grijze iris) en 3 vrouwtjes (bruine iris). Het is maar een
weetje. De kleurringen zijn geel met zwart opschrift: V2
(mannetje), V3-V4 en V5 (vrouwtjes).

links: oog juveniel mannetje

Iemand houdt de 2 rondvliegende jongen in het oog, zodat hun locatie gekend is op het moment dat de dorser
aan zijn werk begint. Besluit het derde vliegvlugge jong
wel niet om een kleine testvlucht te doen?! Hopla, hij
landt ergens tussen de tarwe. Paniek! Een net wordt over
de kooi gespannen om het laatste jong zeker op de grond
te houden. Met man en macht beginnen de medewerkers
- de wanhoop op hun gezicht - te zoeken. Het geluid van
de mastodont van een dorser komt gevaarlijk dichterbij…

rechts: oog juveniel vrouwtje
zoektocht naar juveniele kiekendief in tarwe

foto: Vilda/Yves Adams

Groot is de opluchting als het jong na een klein half uur in
een sproeispoor gevonden wordt. Stand: 2 jongen in een
nabije boom, 2 veilig onder het net. Dors er maar op los!

de vier juveniele grauwe kiekendieven

Tijd om te dorsen, en nu?
Door de warme en vooral droge zomer wordt de tarwe
vroeger gedorst dan voorzien. De landbouwer houdt Natuurwerkgroep De Kerkuil op de hoogte van een mogelijke
dorsdatum. Het wordt de maandagavond. Nee, toch niet,
de dinsdagavond. Het wordt uiteindelijk de donderdagavond. Op dat moment konden 2 van de 4 pulli behoorlijk
goed vliegen. Eentje kreeg die dag voor het eerst vliegles
en de vierde zat nog netjes met beide poten op de grond.
Drie vliegvlugge pulli vlak voor het dorsen? Ai! Nu wordt
het wel heel spannend!

voorbereiding op dorsen

14

foto: Vilda/Yves Adams

de stuntpiloot wordt gevonden

foto: Vilda/Yves Adams

Dankzij een subsidiemaatregel van ANB (Agentschap voor
Natuur en Bos) wordt een vierkant van 10 op 10 meter
rond het nest gevrijwaard van dorsen. Met als gevolg dat
het nest makkelijker bereikbaar is voor predatoren. Maar
ook daar is een oplossing voor. Er wordt schrikdraad rond
het overgelaten vierkant geplaatst om de kans op predatie te minimaliseren.

schrikdraad wordt geplaatst
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foto: Vilda/Yves Adams

Experiment geslaagd: eens alle jongen uitgevlogen zijn en
niet meer op het nest gaan slapen – dit werd gecontroleerd d.m.v. een cameraval - worden de kooi en de schrikdraad verwijderd.
En ze leefden nog lang en gelukkig

De 4 jongen dwalen nog even rond in de buurt voor ze
naar Afrika trekken om te overwinteren. De jongen zelf
blijven soms het eerste jaar in Afrika, wat betekent dat
we ze misschien pas in 2020 terugzien. Hopelijk keren de
ouders volgend jaar terug.

De jongen en de ouders blijven lange tijd in de buurt van
de nestlocatie. Geruime tijd worden slechts 3 jongen
waargenomen. Het ergste wordt gevreesd voor het vierde exemplaar. Ondertussen werden ze alle 4 tegelijkertijd
waargenomen. Ze krijgen prooien van beide ouders en
leren snel; ze verjagen elke (roof)vogel die overvliegt – van
slechtvalk tot bruine kiekendief, van buizerd tot blauwe
reiger. Ook een kat die het lef had zich over het gedorste
veld te wagen, koos noodgedwongen het hazenpad.

grauwe kiekendief adult vrouwtje

Bij deze willen we onze speciale dank betuigen aan de
landbouwer die het broedgeval enthousiast mee opvolgde en de buren die een oogje in het zeil hielden. Ook dank
aan de Stichting Grauwe Kiekendief om paraat te staan
met hun expertise, aan Floris Verhaeghe om de braakballen te pluizen en aan de medewerkers die dit broedgeval
mee tot een succes gemaakt hebben.
Sharon Kesteloot
juveniele grauwe kiekendief

Foto’s: NWG De Kerkuil tenzij anders vermeld

grauwe kiekendief adult vrouwtje in het agrarische landschap
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Grauwe kiekendief adult vrouwtje - © NWG De Kerkuil
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Torenvalken 2018
Het weer:
Dat 2018 een warme en droge zomer hebben gehad, zit bij
iedereen nog fris in het geheugen. Er viel van mei tot en
met juli maar 37,49% van de normale hoeveelheid neerslag terwijl het tijdens deze maanden gemiddeld 2,73 °C
warmer was dan normaal. Dit zijn cijfergegevens uit Ukkel
(zie grafiek), terwijl er in het werkingsgebied nog minder
neerslag gevallen is.
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Diksmuide heeft het helemaal niet goed gedaan in 2018.
Niet alleen waren er maar 9 broedgevallen, hiervan zijn er
nog eens 2 mislukt en waren er maar liefst drie nestkasten
ingenomen door kauwen.
In Nieuwpoort zijn de broedgevallen gehalveerd. Twee
nestkasten waar vorig jaar een succesvol broedgeval was,
zijn ingenomen door kauwen.

49,7

50

Broedgevallen:
Er is een duidelijke stijging in het aantal broedgevallen ten
opzichte van de voorbije 2 jaren. Aandachtige lezers zullen merken dat Middelkerke uit de tabel is verwijderd, de
reden hiervoor vindt u achteraan dit artikel. Koekelare is
nu wel opgenomen in de tabel.

juli
n-temperatuur (°C)

In Veurne werden enkele nestkasten vernieuwd en hier
zijn we een broedgeval vooruit kunnen gaan.
Koekelare heeft nu 3 nestkasten om op te volgen, deze
hadden alle 3 een broedgeval, waarvan 1 helaas mislukte.

# broedgevallen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Veurne
7
10
16
14
10
11
14
11
9
10
6
2
5
6
Alveringem
1
3
4
2
2
4
4
4
3
3
4
2
1
2
Lo-Reninge
4
3
8
6
8
12
10
6
4
5
2
2
5
Diksmuide
8
5
12
13
11
15
15
9
9
10
12
14
10
9
Koksijde
1
0
1
0
1
1
1
0
2
1
0
2
Houthulst
2
1
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
De Panne
1
1
2
0
0
0
2
1
1
0
1
2
2
Kortemark
1
1
1
1
1
0
2
0
0
1
1
1
1
2
Nieuwpoort
0
3
3
4
3
4
4
6
5
6
3
Koekelare
3
Totaal
23
24
45
40
38
45
50
36
27
33
36
28
28
35
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Nestgemiddelde:
Enkel in Kortemark werd één broedgeval met 6 pulli genoteerd, verder hadden we zes nesten met 5 pulli, twaalf
met 4 pulli, vijf met 3 pulli, één met 2 pulli en twee met 1
pullus. In de grafiek zijn ook de 7 broedgevallen die mislukten opgenomen. Kortemark en Houthulst hebben een
gemiddelde van 5 pulli, Alveringem heeft een gemiddelde
van 3,5. Veurne haalde net de kaap van 3, al de andere
gemeenten scoorden een gemiddelde onder 3. De Panne had een broedgeval met 8 eieren, maar helaas lag één
van de ouders dood onder de nestkast bij de controle, de
eieren zijn niet meer uitgebroed. Het broedgeval is dus
mislukt.

Verklaring:
De oorzaak van het lage nestgemiddelde en de vele mislukte nesten is te vinden in het voedselaanbod. 2018 was
een slecht muizenjaar. Hoe minder aanbod van voedsel,
hoe minder eieren zullen gelegd worden en hoe moeilijker de pulli het zullen hebben om volwassen te worden.
Zoals bij veel roofvogels, kan de jongste telg van het nest
het moeten bekopen met zijn leven als er een voedseltekort is. Dit zal zich waarschijnlijk ook tonen in de rapporten van onze andere projectvogels.

Gemiddeld aantal pulli
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Aantal pulli:
De teller is net boven de grens van 100 pulli uitgekomen.
Met 103 jongen gaat het de goede kant op! Er is terug
een stijging te zien sinds vorig jaar, ondanks dat er van
één broedgeval geen bevestiging is kunnen komen van
het aantal jongen omdat ze reeds uitgevlogen waren. We
hopen dat volgend jaar de stijging blijft aanhouden.

Middelkerke:
De reden waarom Middelkerke uit de tabel is gehaald, is
omdat het niet in ons werkingsgebied ligt. Het is daarom
niet minder interessant om deze gegevens op te volgen.
Filip David, de bakker van Slijpe, heeft van Middelkerke
een subsidie losgekregen om nestkasten te maken en op
te hangen. In groot Midddelkerke hangen ondertussen 16
nestkasten voor torenvalk omhoog, 15 dankzij Filip David.
Drie hiervan hadden een succesvol broedgeval en 12 pulli
zijn uitgevlogen. De ene nestkastkast die via NWG De Kerkuil opgevolgd werd, had dit jaar geen broedgeval.
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Drone-experimenten
Het opsporen van de bruine kiekendieven
Het opsporen van een nestlocatie bruine kiekendieven is
een tijdrovende bezigheid. Eerst en vooral moet je het gedrag van de vogels interpreteren en dan moet je het veld
in (met toestemming van de landbouwer) om de exacte
nestlocatie te bepalen. Hier volgen we zo veel als mogelijk
de sproeisporen.
Kan een drone dit werk vergemakkelijken?
In augustus 2017 hebben medewerkers van De Kerkuil
rond de tafel gezeten om te brainstomen over het al dan
niet gebruik maken van een drone om de nestplaatsen
van de bruine kiekendieven, die broeden in graanvelden,
dus op de grond, gemakkelijker te kunnen opsporen. Het
idee was om zo weinig mogelijk nestverstoring en een minimum van schade aan de gewassen te veroorzaken. Ook
de tijdswinst is belangrijk. Een bijkomend voordeel is dat
bij het opsporen vanuit de lucht geen geur- of loopsporen
naar de nesten ontstaan. Daardoor is het voor roofdieren
lastiger om de broedplaatsen te vinden.
Wat zijn drones?
Drones zijn onbemande luchtvaartuigen die op afstand
bestuurd worden, en die o.a. erg handig zijn voor het maken van foto’s en video’s. Waar men drones eerst als vrijetijdsbesteding zag, worden ze nu al een aantal jaren voor
serieuze zaken gebruikt, bijvoorbeeld voor militaire doeleinden, beveiliging, hulp- en dienstverlening. Er zijn ook
al toepassingen in de landbouw, journalistiek, fotografie,
film- en video-industrie, fotogrammetrie (gebieden bv. 3D
in kaart brengen)… Er is een strikte wetgeving omtrent
drones, en maar goed ook. Ze worden ook al ingezet voor
het beschermen van weidevogels in de provincie Brabant
in Nederland.
Daar De Kerkuil geen kennis heeft over drones en de wetgeving hierover, hebben wij beroep gedaan op het CVO
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Cervo-Go (Centrum Volwassenen Onderwijs) uit De Panne. Onder de vele cursussen is er eentje met video- & fotografie met drones. Onze aanvraag werd door de directie
van CVO Cervo-Go zeer goed ontvangen en we werden
onmiddellijk in contact gebracht met de leraar ter zake.
Tijdens een eerste kennismaking was het enthousiasme
een beetje getemperd… Er komt namelijk een heleboel
kijken bij een vlucht met een drone. Alain Duerinckx (leraar CVO Cervo-Go) maakte ons wegwijs in de wetgeving
en praktische zaken rondom ‘vliegen met een drone’. Wat
het meeste is bijgebleven uit het kennismakingsgesprek is
dat er veel over veiligheid werd gepraat.
Wist je dat drone eigenlijk een verkeerd woord is? Drone
wordt in een militaire context gebruikt. RPAS is de juiste
term, en dit staat voor Remotely Piloted Aircraft System.
Maar voor het gemak en het leesplezier gebruiken we verder het woord drone.
Uit de uitleg van Alain kwamen we o.a. te weten dat er
niet boven de 4 Beaufort mag gevlogen worden. En ook
niet als het regent. Dat klonk nogal logisch, dachten we,
maar ook als het mooi weer is, kan er soms niet gevlogen worden?!? Je hebt niet alleen het weer hier op aarde, maar je hebt ook ‘ruimteweer’. Als de zon te actief
is, kunnen er elektromagnetische storingen optreden. De
zonneactiviteit wordt weergegeven in een ‘Kp-index’ en
deze mag ook niet boven de 4 staan. Dan moest er steeds
VLOS zijn! Dat staat voor Visual Line Of Site. M.a.w. de
drone moet steeds zichtbaar zijn. En vlieg nooit alleen! Er
is trouwens een veiligheids’risico’ bij: hoe zal de roofvogel
reageren op de aanwezigheid van een drone?
Ons drone-experiment
We hadden een tweetal nestlocaties op het oog. De test
nam plaats in Ramskapelle bij Nieuwpoort rond 10 uur
en bij 28°C. Het eerste deel bestond uit het zoeken naar
een nest dat kort voordien nog door de bruine kiekendief
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werd bezocht. Het nest bevond zich in een gerstveld. We
kenden ongeveer de afstand en de richting. Drie personen
werden ingeschakeld rond het dronegebeuren met elk
zijn eigen taak: observatie, vliegen en beeldinterpretatie.
Hier hadden we geen resultaat. Omdat de (on)duidelijk
richting niets opleverde in de zoekresultaten werd besloten het veld ‘rastergewijs’ te controleren. Niet echt
makkelijk als er geen (grond)ijkpunten zijn. Ook hier geen
resultaat want we constateerden dat afstand van het basisstation (van de drone) tot het vermoedelijke nest meer
dan 300m bedroeg. De dronepiloot wilde niet verder vliegen, ook al omdat we het basisstation niet dichter in het
veld konden brengen zonder gewassen te beschadigen.
Het tweede deel was dezelfde opgave maar ditmaal in een
grasveld. Ook hier hadden we geen resultaat. Neergevallen gras maakt het onmogelijk om vanuit de lucht een
nest op te sporen. We misten hier de coördinaten.

•
•

•

•

•
•

Op 25-07-2018, bij 30°C, afspraak aan een tarweveld in
Mannekensvere om 10 uur. De hoogstaande zon zorgde
voor weinig schaduw in de tarwe, ideaal om te spotten.
Voor dit experiment kenden we de coördinaten. Eenmaal
in de lucht vonden we vlug het nest en door de hoogte
iets op te drijven konden we ook de loopsporen zien van
onze waarnemer.
Voor een betere kijk in het nest diende de drone lager gebracht te worden omdat er geen zoomfunctie in de camera aanwezig was. We constateerden dat het nest leeg was.
Er werd geopperd dat het kon zijn dat de jongen gevlucht
waren uit het nest. De kiekendiefjongen konden de drone
aanzien hebben als een gevaar, of weggekropen zijn van
de hitte. Maar het volgen van de verschillende ‘loop’sporen met de drone bracht geen duidelijkheid. Ook een visuele check ter plaatse werd uitgevoerd, maar het nest
was leeg. Om 100% zekerheid te hebben, werd het nest
de volgende dag nogmaals gecontroleerd. Het nest bleef
leeg en verlaten, een mislukt broedgeval.
Conclusie van onze ‘pseudo-wetenschappelijke experimenten’:
•
•

De wet moet te allen tijde gerespecteerd worden.
Zonder gekende locatie en zonder coördinaten zou
het alleen mogelijk zijn om de nesten op te sporen na
het maken van een vliegplan.
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De aard van de gewassen maakt het spotten makkelijker of net moeilijker.
Werken met een warmtecamera zou een nog beter
resultaat geven aldus de mensen van het weidevogelbeheer van de Provincie Antwerpen, maar dan moet
vroeg in de ochtend gevlogen worden om een hoger
temperatuursverschil te bekomen. Zij beweren dan
ook eieren te kunnen opsporen.
We stelden vast dat de vliegtijd beperkt is tot een
goeie vijftien minuten. Dan moet de drone binnenkomen voor nieuwe batterijen; tevens wordt dan een
check-up uitgevoerd.
Bij ieder vertrek van de drone zijn er verschillende
veiligheidsprocedures te volgen; die nemen wat tijd
in beslag. Vóór de vlucht zijn ook voorbereidingen nodig.
De gebruikte drone is niet uitgerust met ‘speciale apparatuur’. Het was kijken of een reguliere drone de
vooropgestelde taak kon uitvoeren (cfr. kostprijs).
De gebruikelijke manier van nestopsporing wordt in
de nabije toekomst niet verdrongen door de komst
van de drone.

Reactie van vogels op drone
Wij hebben hiervan niets opgemerkt op verschillende
vlieghoogtes.
Uit Drone en weidevogelbeheer – Provincie Antwerpen,
komen onderstaande gegevens:
• Kieviten op het nest reageren nauwelijks.
• Wulpen en grutto’s reageren nauwelijks.
• Scholekster vliegt de drone aan.
Bronnen: Drone en weidevogelbeheer – Provincie Antwerpen, Instituut voor natuur- en Bosonderzoek werkgroep Grauwe Kiekendief, dronewach.nl
Dank aan: de landbouwers van de betreffende akkers en
CVO Cervo-Go voor advies, beeldverwerking en andere
technische ondersteuning (www.cervogo.be)
Tekst en foto’s (tenzij anders vermeld):
Dela Ruelle Willy
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Hoe een ransuil krampen kan bezorgen…
Westende, donderdag 14 juni 2018. Ik wil in mijn auto
stappen als mijn aandacht abrupt getrokken wordt door
een doordringende toon. Ik blijf staan en luister. Opnieuw
die toon, een soort gefluit. Nieuwsgierig als ik ben, stap
ik in de richting van het geluid. Ik lokaliseer de boom van
waaruit het gefluit komt. Een bladerdek… ik zie niets dat
ook maar in de verte op een vogel lijkt. De voortuin is afgesloten met een hek en erover klimmen is niet bepaald
een optie. Om een lang verhaal heel erg in te korten: ik
raak tot bij de boom en zie een volwassen ransuil zitten.
Rustig. Opnieuw het gefluit.
Met een in de rapte geleende verrekijker staar ik de ransuil aan. Nee, hij/zij is het niet die fluit. In een mum van
tijd staat er 4 man naast me bij die boom, allen met een
verhaal over de uilen: “Ja, ik word ’s nachts wakker van
dat gefluit”, “Gisteren zaten ze op de schommel bij ons”,
“Ze zitten hier al heel de week”,… Ik zoek nog steeds waar
het gefluit vandaan komt en voilà, daar zit een takkeling
op een kleine meter van zijn ouder. Prachtig! Zegt er plots
iemand “Er zit nog een kleine op het bankje daar”. Wat??
Jawel, achter een uit de kluiten gewassen struik staat een
bankje met op de rugleuning een donzig uiltje. Lekker relax, oogjes dicht. Ik sluip dichterbij, voetje voor voetje –
gehurkt, stel je voor – gsm in de aanslag. Ik raak tot op een
dikke meter van het wel heel erg aaibare beestje, neem
een paar foto’s en probeer achterwaarts terug te sluipen.
Plots zet de takkeling in de boom zijn kwek open en hopla,
het exemplaar voor me opent zijn knaloranje ogen en kijkt

mij zonder verpinken aan. Ik krijg kramp in mijn billen van
in een onmogelijke positie stil te zitten, ogen gefixeerd op
de hypnotiserende oranje kijkers. Lukt het me nog een
foto te nemen van de takkeling met de prachtige blik?
Toch niet: het uiltje knipoogt zowaar en slaat zijn vleugels
uit. Weg is hij, mijn kramp enige tellen later ook…

Onze noorderburen
Tijdens een wandeling in de Schoorlse duinen in de kop
van Noord-Holland dit bosmuisje gespot en tijdens een
fietstocht in het prachtig weidevogelgebied tussen Lekkerkerk en Gouda, een visdiefje.
Jef Desaever
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Door u gespot

Sharon Kesteloot

Vogelplezier
Ieder jaar zaai ik wel elke zonnebloemen in mijn (moes-)
tuin, puur om de vogels te plezieren, met succes.
Prachtige vogel: de putter of distelvink
Je@n-Pierre Deblieck

Parende dambordjes
Negentien augustus 2018, watertoren Beauzee sur Aire,
een zonnige hete dag.
Genietend van de koelte en het landschap. Staand in de
schaduw van enkele kersenbomen - speurend naar Grauwe Kiekendieven - wat verderop een klein maar uitzonderlijk stukje groen tussen de uitgestrekte geel-groene
velden. Een oase van bloemen en insecten.
Speurend met een oog op het landschap en een ander
op het gefladder aan onze voeten. Tof, er zitten enkele
specialekes tussen.
Het is reeds te warm om de vlinders in marco mode te
kunnen bevriezen. Dan maar de slimme telefoon gebruikt
als alternatief.
Het resultaat wou ik jullie niet onthouden.
Geert Martens

Nieuwe soort!
Een vogelsoort voor het eerst zien: het blijft leuk. Zo ook
bij deze kuifmees, een opvallend vogeltje dat vaak vertoeft in naaldbossen, maar nog niet op mijn lijstje stond.
Als dat vogeltje dan ook nog even wil poseren voor de camera alvorens verder te vliegen, is mijn dag geslaagd!
Tom Bovens

Door u gespot
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De zwarte specht (Dryocopus martius)
Op aanzeggen van een vogelaar en na lang zoeken hebben
wij in De Hoge Veluwe het nest gevonden van de zwarte specht. We zochten een beuk met een ovale opening.
Eenmaal gevonden installeerden we onze telelens en dan
maar wachten tot hij aankwam.
We verbleven daar ongeveer een 3-tal uren. Zo’n vindplaats is tamelijk uniek en andere passerende vogelaars
vroegen wat er te zien was, met als resultaat dat er na 3
uren een rijtje telelenzen in positie stonden.

Foto: Dela Ruelle Willy (In De Hoge Veluwe)

Foto: Dela Ruelle Willy (In De Hoge Veluwe)
Kenmerken van de zwarte specht:
De zwarte specht is de grootste specht van Europa. Hij is
te herkennen aan zijn vrijwel geheel zwarte verenkleed
met rode kopkap en zijn typische roep. Een volwassen
zwarte specht heeft doorgaans een lichaamslengte tussen
de 45 en 55 centimeter. De vleugelspanwijdte bedraagt
64 tot 73 centimeter. Het gewicht van een volwassen exemplaar varieert tussen de 250 en 370 gram, waarbij het
vrouwtje gemiddeld een fractie kleiner en lichter is dan
het mannetje. De grijsachtig witte snavel is breed aan de
basis en donkergrijs gekleurd op de punt.
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De snavel meet 5 tot 6,7 centimeter en is daarmee opmerkelijk groter dan bij de meeste andere spechten. Hij
heeft een relatief korte, speervormige en kleverige tong,
voorzien van gevoelige zenuwuiteinden. De iris is wit tot
geel gekleurd. Meestal bevindt zich een zwarte vlek op de
iris die de pupil aan de snavelzijde raakt. Hierdoor lijkt de
pupil druppelvormig. De tenen van de korte grijze poten
zijn als bij de meeste spechten zygodactyl geplaatst: twee
tenen staan naar voren en twee naar achteren gericht. De
naar voren gerichte derde teen is langer dan de achterste
vierde teen. De tenen hebben lange, scherpe klauwen die
een goede grip geven. Een volwassen specht is hierdoor
in staat om zelfs ondersteboven aan een dikke tak te hangen. De staart meet 16 à 17 centimeter en heeft staartpennen met stugge veerschachten. De buitenste staartpennen zijn opmerkelijk langer dan de overige. De zwarte
specht gebruikt zijn gevorkte staart als steun wanneer hij
zich verticaal aan een boomstam vasthoudt. Voor korte
afstanden op de grond verplaatst hij zich hoppend met
twee poten tegelijk.
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legen valleien. Meestal trekken ze niet ver weg van hun
oorspronkelijke leefgebied.

Foto: Dela Ruelle Willy (In De Hoge Veluwe)
Zijn verspreiding:
De zwarte specht is een wijdverspreide soort die zich aan
een groot aantal biotopen heeft aangepast. Dit heeft geresulteerd in een relatief groot verspreidingsgebied. Het
beslaat een groot deel van noordelijk Eurazië, van Frankrijk tot het schiereiland Kamtsjatka.
Het gebied omvat vrijwel het gehele noorden van Europa.
Uitzonderingen zijn de Britse Eilanden en sommige delen
van Noord-Scandinavië, al strekt het verspreidingsgebied
zich daar tot boven de poolcirkel uit.
Zijn leefgebied:
Oorspronkelijk was de zwarte specht een standvogel
die leefde in submontane wouden (vegetatiezonering
in gebergtes of gordels met van laag tot hoog loof- en/
of naaldbomen) met veel beuken, fijnsparren en zilversparren. Hij heeft zich in de laatste eeuwen echter ook
aan andere leefgebieden weten aan te passen. Tegenwoordig komt de zwarte specht in allerlei naaldbossen,
loofbossen, gemengde bossen en (sub)tropische bossen
voor, mits deze minimaal honderd hectare groot zijn, op
zandgronden staan en genoeg coniferen bevatten. Oude,
volgroeide wouden met veel vermolmd en dood hout
hebben de voorkeur, mits het bladerdak niet te veel de
zon wegneemt. De zwarte specht heeft zijn territorium
ook in bosranden en middeloude beuken- of eikenlanen.
Hij is zelfs aangetroffen in stadsparken van grote steden,
zoals Brussel en Berlijn. Hier is hij echter wel gevoeliger
voor verstoring. De populatiedichtheid per biotoop kan
aanzienlijk verschillen. In de gunstigste habitats kan een
enkel territorium kleiner zijn dan 100 hectare. In de meeste gevallen is het territorium echter veel groter. In Centraal-Europa is de gemiddelde grootte ongeveer 400 hectare, maar groottes van 1000 hectare zijn niet ongewoon.
Normaliter komt de zwarte specht voor tot 2400 meter
boven zeeniveau. In het Altaj-gebergte (een gebergte in
centraal Azië waar Rusland, China, Mongolië en Kazachstan bij elkaar komen) zijn echter broedparen boven de
3500 meter aangetroffen. De zwarte specht is gewoonlijk
goed in staat om in zijn territorium aan voedsel te komen,
ook tijdens sneeuwrijke winters. Enkele populaties in het
uiterste noorden en in berggebieden migreren voor de
winter naar regio’s met minder sneeuwval, zoals lager ge-

In Nederland staat men een stuk verder op het gebied van
onderzoek naar leefwijze, verspreiding en aantal. Zo heb
ik onderstaande gegevens van het Punt-Transect-Tellingenproject (PTT), dit is het langst lopende monitoringproject van Sovon. Het is gestart in 1978, kende enige varianten maar blijft tegenwoordig beperkt tot een jaarlijkse
decembertelling. Het is een populair project (550 telroutes) voor in de ‘stille’ wintertijd. Het kost weinig tijd en
levert goed bruikbare resultaten en onverwachte momenten in het veld op.

De linker kaart is de verspreiding (1998-2000). Deze kaart
is gebaseerd op de Atlas van de Nederlandse Broedvogels
(Sovon 2002). Per atlasblok 5x5 km is er een schatting van
het aantal broedparen gegeven.
De rechter kaart is PTT wintervogels (december 20122016). Deze kaart is gebaseerd op het Punt Transect
Tellingen (PTT). Weergegeven is het gemiddeld aantal
exemplaren per telroute. Routes waar de soort niet is
waargenomen zijn apart aangegeven (Geen landelijke
dekking).
Bij ons is de zwarte specht een standvogel, en al is hij gebonden aan volgroeide bossen met voldoende coniferen
van enige omvang, geeft hij echter de voorkeur aan uitgestrekte naaldbossen, afgewisseld met beukenlanen en
beukenpercelen. Hij heeft een relatief groot territorium,
tot wel enkele vierkante kilometers rond de nestplaats.
In De Hoge Veluwe, toch een natuurpark met een oppervlakte van 55 km² (ter vergelijking: groot Koksijde 44 km²)
zouden er maar 2 koppels zwarte spechten broeden.
Zijn leefwijze:
Dit is een geheimzinnige bosvogel met een teruggetrokken levenswijze. Zoals alle spechten is de zwarte specht
tijdens de dag actief,vooral in de ochtenduren en in de
late namiddag, met uitzondering van het broedseizoen.
Hij vliegt als een gaai, flapperend in een rechte lijn en niet
golvend zoals andere spechten. De zwarte specht heeft
een zware en harde roffel (lang aanhoudend en luid)
en een baltsgeluid te vergelijken met dat van de groene
specht, lachend. Roffelen heeft dezelfde functie als de
zang bij zangvogels en dient de paarvorming en territoriumafbakening. Het mannetje gebruikt meestal dezelfde
boom om te roffelen. Hij is zeer schuw, wanneer iemand
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nadert tot op een afstand van +- 100 meter zal hij wegvliegen of zich uit het zicht achter een boom verbergen.
In zijn territorium duldt hij geen soortgenoten. Niet alleen
soortgenoten worden verjaagd, maar ook andere spechten, en dit vooral tijdens het broedseizoen.
Zijn voedsel:
Hij jaagt op mieren, kevers en keverlarven, die hij uit
boomstammen hakt. Houtmieren staan bovenaan zijn
menukaart. Dankzij zijn krachtige snavel weet hij diepere
stukken te bereiken dan spechten met kleinere snavels.
Bovendien maakt hij vergeleken met andere spechten relatief veel hakbewegingen, zo’n acht- tot twaalfduizend
per dag. Tijdens een enkele maaltijd kan de zwarte specht
tot wel 900 schorskeverlarven of duizend mieren verorberen.
Het broeden:
Elk broedjaar hakt de zwarte specht een nieuwe nestholte
uit, meestal in de maanden maart-april en dit in een viertal weken. Oude nesten worden in gebruik genomen door
andere vogels en zoogdieren, zoals bosuilen, boommarters en vele andere soorten, zodat hij een belangrijke rol
speelt in het ecosysteem van zijn habitat. De invliegopening van een zwarte specht is groot en ovaal (13 cm hoog
en 8 cm breed).De diepte van een hol varieert tussen de
30 en 60 centimeter met een minimum doorsnede van
25 centimeter. Zwarte spechten vormen elk broedjaar
opnieuw een monogaam koppel. Een broedsel bestaat
meestal uit 3 tot 5 eieren, en er is 1 legsel per jaar. Beide ouders broeden de eieren uit en dit duurt doorgaans
12 tot 14 dagen. De kuikens komen met tussenpozen van
maximaal drie dagen uit, waardoor de onderlinge verschillen in ontwikkeling relatief groot zijn.

gevolgd door de sperwer, de slechtvalk en de oehoe. Buiten de broedperiode kent de zwarte specht voor zover
bekend relatief weinig natuurlijke vijanden. Wanneer een
roofvogel of uil nadert, zal de zwarte specht zich bewegingloos tegen de stam drukken, waardoor hij in veel gevallen onopgemerkt blijft.
In Vlaanderen:
Volgens Natuurpunt is het eerste Vlaamse broedgeval pas
in 1903 vastgesteld in de Voerstreek. In de jaren ‘20 en
‘30 vond een sterke expansie van het broedgebied plaats,
ondanks de vervolging. Zwarte spechten werden destijds
volop geschoten vanwege vermeende schade in de bosbouw. In de periode 2000-2002 broedden er een 1000 paren in Vlaanderen met een aaneengesloten bolwerk in de
Kempen. Ook nu is dit nog altijd zo. Nu worden ze echter
al broedend aangetroffen tot Oostkamp.
Nog een extraatje:
Op maandag 4 augustus was ik in de Warandeputten
(Moerbrugge – Oostkamp) om de ijsvogel te spotten en in
een kijkhut ontmoette ik er de vogelaar Wim Decock. Wij
hadden er een gesprek over de zwarte specht en hij vertelde me dat hij op 4 juli 2017 in het domein Vloethemveld in Zedelgem een nestplaats gevonden had van de
zwarte specht met jongen. Hij liet me enkele foto’s zien. Ik
kreeg toestemming om die te publiceren in het tijdschrift
De Kerkuil.
Let vooral op de poten (stand van de tenen) en de staart
die hij gebruikt om tegen de boom te drukken.

De zwarte specht is aan het einde van zijn eerste levensjaar geslachtsrijp. Tijdens de jaarlijkse rui rond eind september wordt het gehele verenkleed vernieuwd. Over de
levensduur van de zwarte specht is weinig bekend. Een
vrouwtje dat waarschijnlijk in haar geboortejaar was geringd, werd twaalf jaar later dood teruggevonden. In Scandinavië is een mannetje aangetroffen dat een leeftijd had
bereikt van ongeveer veertien jaar. Er zijn echter te weinig
gegevens verzameld om een betrouwbare uitspraak over
de mogelijke maximale leeftijd te doen.
Bedreigingen:
De belangrijkste bedreigingen zijn verstoring van de nestplaats, een hoge recreatiedruk, vernietiging van de nestboom omwille van veiligheid en een louter op houtproductie gericht bosbeheer met weinig staand dood hout.
De boommarter is de grootste natuurlijke vijand van de
zwarte specht. Hij voedt zich met de eieren, de nestlingen en broedende ouders. In veel gevallen neemt hij het
geplunderde nest vervolgens zelf in gebruik. Andere belangrijke predatoren van eieren en kuikens zijn de havik
(circa 60% van de gevallen van nestplundering), de kauw,
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Tekst en foto’s: Dela Ruelle Willy tenzij anders vermeld
Bronnen: Wikipedia / Natuurpunt / Vogelbescherming
Nederland
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De blauwe schicht
Plaats: 		
OC Hemelsdale, Vladslostraat 9,
		8610 Werken
Datum: 		
Vrijdag 19/10/18 om 19.30 u
Spreker:
Jelle Harder
Inschrijven:
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
ISM:		
Regionaal Landschap Westhoek
Kostprijs:
Gratis
Voor veel mensen zijn ijsvogels de mooiste vogels in ons
land. Ze hebben opvallend kobalt blauwe vleugels, rug
en kop. IJsvogels vliegen razend snel over het water en
hebben bijnamen als ’blauwe schicht’ of ‘vliegende edelsteen’. Zie je een ijsvogel dan is je hele dag goed. Behalve
het uiterlijk van ijsvogels vertelt Jelle over het leefgebied,
de broedperiode, leeftijd en voedsel zoeken. In Gooi en
Vechtstreek (oostelijk van Amsterdam) zijn voor ijsvogels veel speciale broedwanden gemaakt. Dat heeft er
voor gezorgd dat hier opvallend veel ijsvogels tot broeden komen. In 2017 zelfs 104 paar! In de presentatie krijgen we ook een beeld van ijsvogels in Nederland en tips
voor ijsvogellocaties in de omgeving Kortemark. Enkele
opvallende onderwerpen tonen afwijkende nestlocaties,
de toename van het aantal derde broedsels en opnamen

foto: Jeroen Stel
van jonge ijsvogels in het nest. Kort wordt ingegaan op het
ringen van ijsvogels in Duitsland. De lezing is doorspekt
met foto’s van Nederlandse topfotografen en enkele korte
video’s.
Afsluitend is er de prachtige film van Cees van Kempen
over ijsvogels in een stadse omgeving in West-Brabant.

Gezenderde rode wouwen en kerkuilen
Plaats: 		
OC Volcraven, Grintweg 15D
		8600 Oostkerke
Datum: 		
Zaterdag 17/11/18 om 19.30 u
Gids: 		
Stef Van Rijn
Inschrijven:
www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
ISM:		
Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron
Kostprijs:
Gratis
Samen met Paul Voskamp onderzoekt Stef Van Rijn al 18
jaar de populatie van Rode Wouwen in de Belgische Oostkantons. Die broedpopulatie is recent spectaculair toegenomen en ook het broedsucces ligt er extreem hoog.
Dat resulteert in een waarneembare toename en uitbreiding van het broedareaal. In 2014 werd gestart met het
plaatsen van speciale GPS-GSM zenders bij een aantal
van deze vogels. Zo kon zowel het foerageergedrag, het
ruimtegebruik als de verplaatsingen op de voet worden
gevolgd. Maar ook de overwinteringsgebieden van de Belgische vogels werden in kaart gebracht. Ook de case study
omtrent kerkuilen gevolgd met GPS zenders en camera’s
komt uitgebreid aan bod.
Meer info over de locatie:
Zie www.natuurwerkgroepdekerkuil.be en kies in het
menu voor ‘Kalender’. Daar vindt u de activiteit terug met
extra informatie.
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Activiteitenkalender
Wanneer

Uur

Wat

Waar

Extra

19/10/2018

19.30 u

Voordracht ijsvogels: Jelle Harder
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07/11/2018

19.30 u

Vergadering NWG De Kerkuil vzw

17/11/18

19.30 u

Gezenderde rode wouwen en kerkuilen: Stef Van Rijn

Zaal OC Hemelsdale, Vladslostraat 9,
Werken
De Blankaart, Iepersteenweg 56
Woumen-Diksmuide
Zaal OC Volcraven, Grintweg 15D
Oostkerke

27

Afscheid van Eric Niville
In november 1997 werd Natuurwerkgroep De Kerkuil
opgericht in Veurne. Een paar jaar later, ergens in
2001 of 2002, sloot Eric Niville zich aan bij deze natuurwerkgroep. Hij was een van de weinige mensen
uit Alveringem die dat toen deden. Ergens in 2003
verscheen er een artikeltje van de hand van onze
voorzitter over Natuurwerkgroep De Kerkuil in het
gemeentekrantje van Alveringem. Nog enkele mensen uit Alveringem, waaronder ondergetekende, sloten zich aan bij De Kerkuil. Niet alleen als lid maar
ook als medewerker vormden we een groepje dat
zich op het veld zou inzetten om de doelstellingen
van de vereniging te helpen realiseren. Eric was een
van de eerste die met graagte wilde meewerken.
Onmiddellijk in het voorjaar van 2004 gingen we
van start om broedgelegenheden voor kerkuilen uit
te breiden in Alveringem. Eric ontpopte zich tot een
gedreven monteur en installateur van kerkuilennestkasten. De consequentie was natuurlijk om die nestkasten op te volgen. Ook hierin Eric enthousiast mee.
Als er na de controles ringwerk te doen was, was ook
Eric present.

hoofden … een steenmarter. Even stokte de adem en
kwam de reactie van Eric: “Je zoe dervan verschieten!’’.
Naast het werk voor de kerkuilen nam Eric ook deel
aan een aantal andere projecten van De Kerkuil. Zo
trok hij mee naar de weidevogelgebieden om mee
te inventariseren. Een enkele keer ging hij ook mee
op nachtelijke uitstappen voor de inventarisatie van
steenuilen.
Op 04-01-2012 werd NWG De Kerkuil vzw opgericht.
Eric was een van de stichtende leden die vanaf dan
ook onze vertegenwoordiger was in de GECORO-raad
van Alveringem.
Een lange slepende ziekte maakte het onmogelijk
voor Eric om nog veldwerk te doen. Wij danken Eric
enorm voor zijn inzet voor onze vereniging en wensen ons medeleven te betuigen aan zijn echtgenote
Ireen en zijn familie.

Later, na evaluatie van de toen 40 nestkasten, kwamen we tot de vaststelling dat enkele nestkasten beter verwijder moesten worden. En ja, Eric hielp ook
hier mee. Hier is een kleine anekdote aan verbonden. We gingen naar een locatie waar de nestkast
diende verwijderd te worden. We begonnen eraan.
Gesleutel, gewring en wat geklop, de bak kwam los.
2 medewerkers, waaronder Eric begonnen de bak te
verschuiven. Plots sprong er iets rakelings tussen hun

Oplossing p25: 1) ransuil 2) bruine kiekendief 3) kerkuil 4) torenvalk 5) steenuil 6) grauwe kiekendief 7) sperwer
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Ken jij het verhaal van de bergeendjes al?
Awel, ik zal het eens vertellen...
Een paar maanden geleden liepen er plots bij mijn mama haar werk een stuk of 15 kleine
eendjes over straat. Ze liepen heen en weer tussen de auto’s, groot en klein, kriskras door elkaar op het voetpad. Maar in de verste verte waren er geen volwassen dieren te zien… Grote
paniek!! Gelukkig was Peter thuis en hebben ze met enkele vriendelijke politieagenten een
zestal eendjes kunnen redden, want de groep kleintjes werd ondertussen aangevallen door
een paar eksters. Dat zijn echte rovers. Enkele kuikens overleefden die aanval zelfs niet. Twee
jongen hebben ze niet kunnen vangen, die zijn verdwenen ergens in de tuinen van de buren.
De 5 geredde diertjes heeft
Roosﬁen
Peter dan naar het VOC in
Oostende gebracht. Daar zijn ze de hele tijd gebleven
tot ze groot en sterk genoeg waren om vrij gelaten te
worden.
Intussen weten we dat het kuikens van bergeenden waren. Weet je eigenlijk dat de bergeend een speciaal geval is (zoals ik HIHI )?
De bergeend is een van onze grootste en meest opvallende eenden omdat ze bijna de grootte heeft van een
gans. Dat komt door haar hoge poten. En toch is het een
eend hoor!

foto: Peter Mortier

In tegenstelling tot wat je zou denken leven bergeenden niet in de bergen maar
komen ze vooral voor aan de kust. De naam bergeend verklapt dat de bergeend
haar nest verbergt. Ze maken het nest in een achtergelaten konijnenhol of zoeken
andere vreemde plekjes. En ze kunnen dat heel goed! Daarom is het zo moeilijk
om een nest van een bergeend te vinden. Ze leggen véél eieren: 8 tot 12 eieren.
Omdat het nest onder de grond zit, is het ook niet nodig dat het vrouwtje een
schudkleur heeft. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje zit in de
snavel! Het mannetje heeft een rode knobbel op zijn snavel. En het vrouwtje
niet. Voor de rest hebben volwassen dieren een zwarte kop en rond hun hals een
brede bruine band. Hun verenkleed is wit met hier en daar zwarte strepen (aan
de vleugels). De kuikens zijn echt schattig!! Die hebben prachtige zwartbruine
en witte donsveren. Na het uitkomen van de eieren moeten de jongen zo snel
mogelijk naar het water. De weg daarnaartoe is vaak gevaarlijk door de aanvallen
foto: Tom Bovens
van andere vogels, zoals eksters of meeuwen. Als ze tot in het water geraakt zijn,
worden de jongen uit verschillende nesten meestal samengebracht in één grote groep, een soort crèche. Enkele oude
vogels zorgen dan voor de kleintjes. Soms zie je dan 40 tot 45 jongen samen zwemmen. Dat moet echt de max zijn als
je dat kan zien! Nu ja, ‘t vervelende is dat als je te dicht in de buurt komt, dan gaan ze met z’n allen kopje onder en
komen ze pas een heel eind verder terug boven…
In het VOC vermoeden ze dat onze groep geredde kuikens te ver afgedwaald waren van hun crèche en vonden ze daarom weg niet terug naar het water. Eén van de geredde kuikens heeft het wel niet gehaald omdat hij in het
wild niet kon overleven met één oogje. Ik vind het jammer maar dat is nu eenmaal de natuur…

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

Jonge kerkuiltjes
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Noordweststraat 10, 8647 Noordschote
Tel 051/54 52 77; GSM 0498/43 32 38
info@deblauwespie.be
Biologische Dynamische landbouw
Agriculture Biologique Dynamique
EEG-controlesysteem Controle Blik BE – BIO – 02

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

www.mw-creations.be

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

“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

EVENT
GRATIS
9 .2 0 1 8
.0
22&23
10u - 18u

Kom de producten
testen en geniet
van aantrekkellijke
promoties !

Dé
alzaak
specia uw
voor al
e
optisch n
ente
instrum

Nederstraat 25
9700 Oudenaarde
+32 (0)55 61 33 13
info@natuurkijkers.be
www.natuurkijkers.be
Natuurkijkers.be is een merknaam van
Optiek Van Ommeslaeghe, Nederstraat 20

Sponsors

Natuurkijkers.be en Swarovski Optik presenteren
de Swarovski Optik Mobile Experience tijdens
het 10 jaar Natuur- en Milieucentrum
De Bourgoyen feest.
Gratis workshops digiscopie
Info en inschrijven via info-be@swarovskioptik.com
Swarovski Optik wandeling
Vertrek elk uur l We brengen de natuur dichterbij.
Volg het event

Natuurkijkers

Ontdek onze nieuwe WEBSHOP!! www.natuurkijkers.be

31

Verschijnt driemaandelijks
Verantwoordelijke uitgever: Kris Degraeve, Wulpendammestraat 26, 8630 Veurne
Afgiftekantoor: 8630 Veurne, erkenningsnummer P206346

