Ledenblad van de natuur- en milieuvereniging

V.Z.W. De Mark
Tasseniersstraat 1 - 1570 Galmaarden

Januari 2017
Het bestuur van vzw De Mark wenst u en uw familie veel voorspoed en
geluk voor 2017.

ACTIVITEITENKALENDER 2017
Vrijdag 27 januari
Donderdag 2 februari
Dinsdag 7 februari
Vrijdag 10 maart
Zaterdag 11 maart
Zondag 19 maart
Zaterdag 22 april
Zondag 23 april
Zondag 30 april
Zaterdag 6 mei
Zaterdag 20 en
zondag 21 mei
Zaterdag 10 juni
Zaterdag 1 juli

Algemene vergadering
Startdatum Tai Chi
Startdatum yogalessen
Voordracht " Marterachtigen "
Snoeiles oude hoogstamfruitbomen
Snoeiles jonge hoogstamfruitbomen
Plant Hunting
Wandeling in natuurreservaat
" Kluysbos "
Leren enten
Leer je streek kennen
Cursus humisme
" Wie beweegt er onder onze voeten "
Plantenstudiedag
Natuurstage voor kinderen
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YOGALESSEN
Yoga en Ontspanningsoefeningen
We starten iedere les met 5 oude Tibetaanse oefeningen om jong,
gezond en vitaal te blijven.
Deze ogenschijnlijk magische oefeningen, die duizenden jaren lang als
geheime riten in de afgelegen kloosters in de Himalaya bewaard zijn
gebleven worden dan ook terecht de Fontein der Jeugd genoemd.Deze
eenvoudige oefeningen gaan ons lichaam versoepelen, verstevigen en
werken ook in op ons hormonaal systeem.
Naast nog andere algemene yoga vormen die we stilaan opbouwen,
krijgen ook de rug- en buikspieren de nodige aandacht, alsook de
bekkenbodemspieren, het evenwicht. Na het actieve gedeelte krijgt
ons hoofd de nodige aandacht om tot rust te leren komen en een verse
rustgevende kruidenthee achteraf zal voor een gezonde nachtrust
zorgen. Je hoeft ook helemaal niet lenig te zijn om deze vorm van yoga
te beoefenen en is voor jong en oud.
Waar : Baljuwhuis Brouwerzaal Galmaarden Dorp
Wanneer : Van 7 februari tot en met 30 mei 2017
Op dinsdag van 20u tot 21u30
Prijs : 8 € per les (leden)
9 € per les (voor niet leden)
Graag matje of ligkussen meebrengen
Inlichtingen : Olivia Seminck 0499 31 50 91
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TAI CHI
In een reeks van vijf meditatieve aardingsoefeningen leren we bewuster
bewegen en zijn. De lesgeefster werkt aan houding, ademhaling,
harmonie tussen geest, ziel en lichaam.
Deze oefeningen hebben de bedoeling te leren ontspannen, “op adem
“ te komen en steviger met de voeten op de grond te staan.
De eerste oefening heeft plaats op donderdag 2 februari van 19:30 uur
tot 20:30 uur. Daarna telkens op donderdag van 19:30 uur tot 20.30
uur..
De deelnamekosten bedragen 50 euro voor de reeks van vijf lessen.
Bevestig uw deelname via mail : andreprove@hotmail.com of
telefonisch 054/589217 tussen 18 en 20 uur.
De locatie: "Kloosterhoeve" Bruinsbroekstraat 3 te Galmaarden.
Lesgeefster :
Mia Vereecken, Doctor in acupunctuur, lerares Tai Chi Chi Kung
0475 947345

V.Z.W. De Mark
Bijkomende initiatielessen:
1. ont-stressen via eenvoudige ademhalingsoefeningen
zaterdag 18 februari 2017 : 14u tot 16.30u
2. stevig op beide benen staan - efficiënte valpreventie-oefeningen
zaterdag 11 maart 2017 : 14u tot 16.30u
3. hoe werken we stress weg onze organen?
zaterdag 8 april 2017 : 9.30u tot 12u
4. mijn buik zit vol emoties! Hoe los ik dat op?
zaterdag 27 mei 2017 : 9.30 tot 12 u
Plaats: Kloosterhoeve, Bruinsbroekstraat 3 Galmaarden
Kostprijs : 1 les = 23 euro 4 lessen = 85 euro
Inlichtingen en inschrijvingen : tel 0475 947345
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VOORDRACHT "MARTERACHTIGEN"
Vrijdag 10 maart
Plaats: De Meyerzaal van het Baljuwhuis te Galmaarden.
Samenkomst om 20:00 uur
Voordrachtgever: Koen Van Den Berge (Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO)) Faunaonderzoek.
Roofdieren zoals vossen en marterachtigen hebben altijd al in een speciale relatie
tot de mens gestaan. Vanouds werden zij bejaagd en bestreden om reden van (al
dan niet vermeende) 'schadelijkheid', waardoor ze zeer zeldzaam werden of zelfs
helemaal uitgeroeid raakten. Vandaag genieten de meeste soorten een zekere
vorm van bescherming, maar ondertussen rijzen alweer klachten over schade van
bv. vossen, maar ook van steenmarters. Deze laatste lijkt stilaan zelfs meer in de
pers te komen dan de vos. Vlaanderen neemt, als één van de dichtst bevolkte
regio’s van Europa, inderdaad een wel een specifieke plaats in ten aanzien van
de ‘klassieke problemen’ die mensen met roofdieren kunnen ervaren. Het gaat
daarbij vaak over geroofd pluimvee, en in het geval van de steenmarter ook over
verschillende andere klachten zoals schade in gebouwen en aan auto’s. Jagers
vrezen voor hun wild, natuurliefhebbers ervaren een waarneming van een marter
dan weer als het summum van natuurbeleving. In dit verhaal zijn dus
verschillende belangen en interesses aan de orde. Tijd dus om enige klaarheid te
scheppen rond het wel en wee van de steenmarter. Tegelijk kijken we ook even
naar de situatie van enkele verwante soorten zoals de bunzing en de
boommarter.”

Prijs : 1 € voor leden en 2 € voor niet leden
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LENTEWANDELING IN KLUYSBOS EN OMGEVING
Zondag 23 april
Samenkomst om 8u30 aan de Sint-Pauluskapel, Paulusstraat te
Galmaarden.
We genieten van de voorjaarbloeiers, de zang van de vele
vogelsoorten, en andere lenteboden in het spectaculaire landschap van
het Kluysbos en omgeving op de flanken van de Bosberg. Om voor
afwisseling te zorgen wijkt het wandeltraject wat af van dat van vorig
jaar. Sommige delen van het traject kunnen in de lente vrij vochtig zijn,
dus hoge schoenen of laarzen en eventueel regenkledij zijn
aangewezen.
Prijs : 1 € leden
2 € voor niet leden
Gids: Luc Meert

V.Z.W. De Mark

PLANT HUNTING
Samen brandnetel (kruid) en braam (blad) plukken, jij komt
toch ook?
Zaterdag 22 april

Vzw De Mark, Flore vzw en Aarde(nd)werk slaan de handen in elkaar
en organiseren een plukdag op 22 april. We oogsten kruiden in de
natuurtuin van André Prové in Galmaarden. Jong en oud, alle helpende
handen zijn welkom! Na anderhalf uur goed doorplukken hebben we
genoeg kruiden om naar de drogerij van Aardendwerk te brengen, deze
kruiden worden daar gedroogd en verwerkt tot een kruideninfusie. We
houden een deel van de oogst apart om brandnetelsoep van te maken,
we serveren er brood bij met zelf gemaakte kruidenboter, dat wordt
onze lunch. Na de middag is er een lezing gevolgd door een quiz voor
de kinderen. We besluiten de namiddag met een proeverij in de vorm
van een theekransje.
Om praktische en organisatorische redenen is het aantal deelnemers
beperkt tot 25. Graag vooraf inschrijven: Stort 3 euro per deelnemer op
BE054412 5182 4175 van vzw De Mark met vermelding van
naam,voornaam, adres en leeftijd. Je brengt best mee: een paar goede
tuinhandschoenen, een paar laarzen en aangepaste kledij naargelang
het weer.
Samenkomst om 9u00 aan de St-Pauluskapel in Galmaarden. Meer
inlichtingen:
Karen Remans, Flore vzw, 0494 16 72 17, Flore.vzw@gmail.com
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PLANTENSTUDIEDAG IN DE MARKVALLEI
Zaterdag 10 juni
Samenkomst: zal op een later tijdstip meegedeeld worden via de
website of via André 054/589217 tussen 18 en 20 uur.
.
Gids: Henk Coudenijs
De bedoeling van deze studiedagen is zoveel mogelijk planten te
inventariseren op een grondige en systematische wijze onder leiding
van mensen die reeds vele jaren in het vak staan.
Alle plantenliefhebbers zijn welkom.
Meebrengen: laarzen, loep, flora's, lunchpakket met drank.

LEER JE STREEK KENNEN
Zaterdag 6 mei
Samenkomst op het Marktplein te Galmaarden om 9:00 uur.
We bezoeken het natuurreservaat "Honegem" te Erpe-Mere.
Natuurgids: Koen De Maere.
Meer details op een later tijdstip via de website of via André
054/589217 tussen 18 en 20 uur..
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SNOEIEN VAN OUDE HOOGSTAMMEN
Zaterdag 11 maart
Lesgever : Frans Vandenbosch.
Samenkomst te Herne aan het Dominicanessenklooster om 14:00 uur.
We kijken vooreerst naar het resultaat van de snoeibeurt die we er
vorig jaar hielden. Jarenlang werd er in deze boomgaard niet gesnoeid
zodat een aantal oude fruitbomen aan verjonging toe zijn.
We krijgen uitleg over het aanschaffen en het onderhouden van
snoeimateriaal . Nadien wordt de techniek van het snoeien in praktijk
gebracht.
Enkele jaren geleden werden langs de tuinmuur leibomen aangeplant.
Ook over het snoeien ervan wordt uitleg gegeven. Tot slot krijgen we
een korte initiatie over het enten van fruitbomen.
Gratis deelname voor de leden. Twee euro voor niet-leden.

SNOEIEN VAN JONGE HOOGSTAMMEN
Zondag 19 maart
Lesgever : Bruno Vandewinckel
Samenkomst te Waarbeke op het Waarbekeplein om 14:00 uur.
Onze fruitboomgaard op het terrein in eigendom van Natuurpunt vzw is
nu meer dan vijf jaar aangelegd. Bruno Vandewinckel gaf advies bij de
aanplanting en keerde er elk jaar opnieuw terug om de hoogstammen
te onderhouden. Zijn werk wierp vorig plukseizoen een overvloed aan
vruchten af. Er kunnen allerhande vragen gesteld worden over
materiaal, snoeimethoden, grondsamenstelling ...
Gratis deelname voor leden. Twee euro voor niet-leden.
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LEREN ENTEN
Zondag 30 april
Lesgever : Bruno Vandewinckel
Samenkomst aan de St.-Pauluskapel te Galmaarden om 14 uur.
Einde : 17 uur
Met voorinschrijving via mail aan: andreprove@hotmail.com of tel.
054/589217 tussen 18 en 20 uur.
Stel dat je eigenaar bent van een boom waarvan je smakelijke vruchten
plukt. Je boom wordt wat ouder of je wil een tweede boom aanplanten
die dezelfde vruchten draagt. Dan neem je best in de gepaste periode
van het jaar “ enten” van je boom en steek je ze later in het jaar op een
gepaste onderstam.
Je merkt dat er heel wat weetjes bij te pas komen. En die willen we je in
deze les aanleren.
De bedoeling is dat je zelf alles praktisch uitvoert. De benodigdheden ,
de enten en de onderstammen worden door de lesgever mee
gebracht.
Op 30 april kan er appel, kers en peer worden geënt. Op een rustige
manier worden theorie en praktijk doorgenomen zodat je later zelf kunt
experimenteren.
Prijs : 2 € leden
3 € voor niet leden
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CURSUS HUMISME MET MARC SIEPMAN
Zaterdag 20 en zondag 21 mei

Wie beweegt er onder onze voeten?
In het weekend van 20 en 21 mei 2017 geeft Marc Siepman, de
Nederlandse ambassadeur van het bodemleven, een cursus over de
bodem op het idyllische Hof ter Wilgen in Viane in de Vlaamse
Ardennen. Hof ter Wilgen past permacultuur toe en momenteel wordt er
een voedselbos aangelegd. Een ideale locatie om naast de theorie ook
de praktijk in te duiken.
We gaan alle stof uit de basiscursus humisme behandelen. Je leert bij
over de structuur van de bodem, de mineralen en de textuur. Je maakt
kennis met de schoonheid en de complexiteit van het leven in de
bodem, en hoe dat allemaal vernuft met elkaar verbonden is via het
bodemvoedselweb. En dat ze daar met zeer veel onder onze voeten
aan het krioelen zijn. Samen met Marc zal je ontdekken dat
evenwichtige voeding niet alleen voor ons, maar ook voor de planten
belangrijk is. En waarom je beter ver weg blijft van kunst- of drijfmest.
Vind je dat allemaal wel een beetje spannend en ben je daar nog niet
mee vertrouwd? Prima: de cursus richt zich net naar mensen met een
beperkte kennis van de bodem!
Alles wat we buiten kunnen vertellen, zullen we buiten behandelen,
voor zover het weer dat toelaat. Daarbij voorzien we ook een
rondleiding in de prachtige permacultuurtuin van Hof ter Wilgen (door
Judith Postelmans) en het nieuwe voedselbos in aanleg (door
Esmeralda Borgo). ‘s Middags doen we telkens een potluck. Als
iedereen iets meeneemt (graag uit de eigen tuin of biologisch), dan
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kunnen we vast wel iets lekkers samenstellen. (En, wie weet, kunnen
we vervolgens heerlijke recepten uitwisselen!).
Omdat we niet meer dan twintig deelnemers kunnen accepteren en
omdat Marc van het verre Deventer moet komen, geldt voor dit
weekend een minimumbedrag van 50 euro per deelnemer. Als
deelname een probleem is door de hoogte van het geldbedrag, neem
dan even contact op met Marc (marc@gevoelvoorhumus.nl).
Inschrijven doe je door je aan te melden op
http://humisme.nl/aanmelden/ . Je bent pas definitief ingeschreven
nadat je 50 Euro hebt overgemaakt op het volgende rekeningnummer
BE36 9792 4665 9281 van Judith Postelmans,
Maroiestraat 10, 9500 Viane, met vermelding van je naam en “cursus
humisme”.
De cursus wordt georganiseerd door Esmeralda Borgo en Hof ter
Wilgen, in samenwerking met natuur- en milieuvereniging De Mark en
Marc Siepman.
Hof ter Wilgen is tevens een B&B en een camping (met een
vakantiehuis en yurt), het is mogelijk om te overnachten.
Locatie:
Hof ter Wilgen
Maroiestraat 10, 9500 Viane
Meer info:
Over Marc Siepman (marcsiepman.nl) en zijn cursus (humisme.nl);
over Hof ter wilgen ( www.hofterwilgen.be); over Esmeralda Borgo
(eeuwigemoes.be); over vzw De Mark (www.vzwdemark.be).
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NATUURSTAGE
zaterdag 1 juli.
De jaarlijkse natuurstage voor kinderen tussen 7 en 14 jaar heeft
plaats op zaterdag 1 juli. Er worden binnen- en buitenactiviteiten
voorzien in een veilige en rustige omgeving.
Verschillende gidsen begeleiden de kinderen.
De plaats van samenkomst is de St.-Pauluskapel te Galmaarden.
Begin : 9 uur en einde: 17 uur.
Inschrijvingen tot 15 juni gebeuren door storting van 6 euro op rek.
nr. BE05 4412 5182 4175 van vzw De Mark - Galmaarden met
vermelding van naam, voornaam, adres en leeftijd van het kind.
Benodigdheden ; rugzakje, lunchpakket, tussendoortje, aangepaste
kledij en laarzen.
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VOORAANKONDIGING
CURSUS PADDESTOELEN VOOR BEGINNERS
Elfenschermpje, vezelkop of hanenkam...
in de vierdelige cursus paddenstoelen voor beginners leidt Hans
Vermeulen, educatief medewerker van Natuurpunt CVN, je de wondere
wereld van de zwammen in. Naast de leefwijze en eetbaarheid of
giftigheid van paddenstoelen staat vooral de herkenning van families en
veel voorkomende soorten centraal in deze cursus. We geven je een
leidraad die je wegwijs maakt in de enorme zwammendiversiteit die de
streek rijk is. Na twee voordrachten en twee praktijkwandelingen heb je
inzicht in de paddenstoelenwereld.
tijdstip en verzamelpunt:
Theorie op donderdag 19 en 26 oktober, telkens van 19:30-22:30 in De
Helix, Hoogvorst 2, Grimminge
Excursie in het Raspaillebos op zaterdag 28 oktober van 9:00-12:00,
vertrek aan De Helix, Hoogvorst 2, Grimminge
Excursie in het Boelarebos op zaterdag 25 november van 9:00-12:00,
vertrek aan woonzorgcentrum Denderoord, Hoge Buizemont 247,
Geraardsbergen
info: willem.boonen@skynet.be, 0479 09 80 37
inschrijven: Door storten van 25 € pp. voor leden of 35 € voor niet-leden
op rekening BE92 4431 6588 1123 van Natuurpunt Boven-Dender met
vermelding 'cursus paddenstoelen', gevolgd door een mail met je
gegevens naar Willem. De inschrijvingsprijs is inclusief syllabus. Het
aantal inschrijvingen wordt beperkt tot 30. Vanaf de 31ste kom je op
een reservelijst.
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STEUN DE WERKING VAN VZW DE MARK
vzw De Mark koopt samen met Natuurpunt vzw verschillende
natuurreservaten aan . Het betreft het “Kluysbos “ te Galmaarden, de “
Marvallei” deels op Galmaarden en deels op Geraardsbergen gelegen
en het “ Hof ten Berg” eveneens gemeenteoverschrijdend deels op
Galmaarden en deels op Geraardsbergen . De restfinanciering wordt
door vzw De Mark gedragen.
Indien je een duwtje in de rug wil geven, dan kun je een gift storten op
rek. IBAN : BE56 2930 2120 7588 BIC : GEBABEBB van
Natuurpunt , Coxiestraat 11 2800 Mechelen met vermelding van het
projectnummer van het reservaat ;
Project nr. 9954 voor Kluysbos -Galmaarden
Project nr. 9929 A voor Markvallei Vlaams -Brabant
Project nr. 9929 B voor Markvallei Oost- Vlaanderen
Project Nr. 9978 A voor Hof ten Berg Vlaams -Brabant
Project nr. 9978 B voor Hof ten Berg Oost- Vlaanderen
Bij elke gift vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

LEGE INKTPATRONEN
Lege inktpatronen kunnen ingeleverd worden te Galmaarden op het
gemeentehuis of in de bibliotheek en te Herne in de bibliotheek.

APPELSAP UIT EIGEN TUIN
We beschikken momenteel over zuiver biologisch appelsap uit onze
eigen boomgaard. Aan 9,00 € voor drie liters te bekomen door een
mailtje te sturen naar andreprove@hotmail.com.
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UITNODIGING !!!
ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering van vzw De Mark, waarop je als lid
vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft dit jaar plaats op vrijdag 27
januari 2017 om 20 uur in “ ‘t Kelderken” van het Baljuwhuis te
Galmaarden. André Prové geeft een overzicht van de activiteiten
van 2016 en werpt een blik in de toekomst van de vereniging.
Luk Van Holen brengt het financieel verslag van 2016.
Bevestig je deelname via mail : andreprove@hotmail.com of
tel. 054/589217 (tussen 18 en 20 uur).

NATUURBEHEER
Vzw De Mark beheert samen met de terreinploeg van Natuurpunt vzw de drie
reservaten "Markvallei", " Kluysbos" en " Hof ten Berg" . De hooiweiden , de
knotwilgen en de kilometers wandelroutes vragen regelmatig onderhoud .
Onze werkdagen zijn vastgelegd op volgende data;
zaterdag 25 februari zaterdag 15 april
Wie interesse heeft om eraan deel te nemen neemt contact op met:
André 054/5892017 (tussen 18 en 20 uur)
Luc 0494/482664 of Tommy 0474/442511

BRANDHOUT NODIG ?
Uw aanvraag, ook uw vraag om inlichtingen worden beantwoord via email : andreprove@hotmail.com of via telefoon 054/589217 tussen 18
en 20 uur.
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MONITORINGVERSLAG AVIFAUNA MARVALLEI GALMAARDEN /VIANE
Vervolg van tekst van Nieuwsbrief juli 2015

Broedvogels
In het Oost-Vlaamse deel van het gebied is er een kleine kolonie van Blauwe
reiger die in de periode 2010-2014 respectievelijk 16, 11, 12, 10 en 18 koppels.
De kolonie bleef steeds op dezelfde, vaste locatie in het gebied gevestigd. De
kleine kolonie in het gebied houdt dus goed stand, en kende in de besproken
periode zelfs haar hoogste aantallen ooit (16 en 18 koppels zijn recordcijfers voor
deze kolonie) sinds de vestiging op het einde van de jaren ’90 van de 20ste eeuw.
Dodaars is sinds jaar en dag bekend als een doortrekker en wintergast op de
Mark, maar groot was de verrassing toen in 2014 tot diep in het broedseizoen
meermaals een vogel in broedkleed werd gezien op de Mark te hoogte van het
reservaat. Specifiek broedverdachte waarnemingen konden niet worden gedaan,
maar dat is ook niet evident op een moeilijk overzichtelijke plek als de slingerende
Markrivier. De waarnemingen volstaan in elk geval voor een territorium.
Langs de Markrivier werd in drie van de vijf jaren (2010, 2012 en 2013) van de
besproken periode een broedpaar van Kuifeend vastgesteld. Daarmee is het
gebied één van de laatste vaste broedplaatsen van deze soort in de streek. Na
een sterke toename in de jaren ’90 van de twintigste eeuw is de Kuifeend sinds
een aantal jaren sterk afgenomen als broedvogels in de zuidelijke Dendervallei.
De Markvallei ter hoogte van het reservaat blijft echter een houvast.
Wat roofvogels betreft komt Buizerd jaarlijks tot broeden met minstens 1
territorium. Daarnaast zijn ook Sperwer en Torenvalk nog steeds als broedvogel
genoteerd (bvb. allebei in 2014). Boomvalk broedde in 2010 met succes op de
reservaatspercelen, maar in latere jaren kon geen territorium of broedgeval meer
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genoteerd worden. Deze soort doet het recent duidelijk minder goed in de
Dendervallei, iets wat wellicht voor heel Vlaanderen geldt maar waarover weinig
kwantitatieve gegevens voor handen zijn. Wespendieven uit het nabijgelegen
Raspaillebos komen geregeld foerageren in de Markvallei.
In 2010 werd langs de rand het gebied, in de overgang naar hoger gelegen
landbouwgebied nog op 2 plaatsen een territorium van Patrijs gemeld dat zich
(wellicht ten dele) in het gebied bevond. Uit latere jaren ontbreken waarnemingen,
wat past in het beeld van een recente snelle en steile afname van de soort in de
hele regio.
Van IJsvogel werd in 2010 en 2014 een territorium genoteerd; in de overige jaren
is de afwezigheid wellicht eerder het gevolg van het onvoldoende onderzoeken
van het gebied, eerder dan het werkelijk ontbreken van de soort. Jaarlijks waren
er 1-2 zangposten van Koekoek; het hoge aantal potentiële waardvogels maakt
het gebied aantrekkelijk voor deze soort. Deze soort neemt sterk af op
Noordwest-Europees niveau, maar houdt in de Markvallei schijnbaar goed stand.
Voor zangvogels van struweel en ruigte is en blijft het een erg goed gebied.
Vooral een soort als Bosrietzanger haalt hier hoge dichtheden: bij een grondige
telling in 2014 werden 33 territoria genoteerd. Dat komt neer op een dichtheid van
41,2 territoria/100 ha, een zeer behoorlijke dichtheid. Het aantal in 2014 lag lager
dan eerdere volledige tellingen in 2004 en 2005; toen werden resp. 42 en 38
territoria gemeld. Uit het Vlaamse ABV-project (monitoring algemene
broedvogelsoorten, gecoördineerd door INBO en Natuurpunt) blijkt dat de soort in
de periode 2007-2014 in Vlaanderen aanzienlijk is afgenomen. Mogelijk komt dit
ook tot uiting in het gebied Galmaarden/Moerbeke – Meirbroek, hoewel de
afname veel minder fors is dan voor heel Vlaanderen wordt gedecteerd (-43% in
de periode 2007-2014). Vanuit dat perspectief lijkt de soort het dus nog
betrekkelijk goed te doen in het gebied. Als kanttekening bij de wisselende
aantallen van Bosrietzanger moet ook vermeld worden dat het voorkomen van
deze
soort
aanzienlijk
kan
variëren,
zowel
door
jaarlijkse
populatieschommelingen als door beschikbaarheid van geschikt biotoop.
Bosrietzangers moeten het hebben van ruige en verruigende stukjes grazige of
kruidachtige vegetaties. Kapvlakte met opschietende vegetatie zijn erg
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aantrekkelijk voor de soort, maar vegetatiesuccessie maakt dat dergelijke
terreinen na een paar jaar alweer ongeschikt worden. Bosrietzangers zijn dan ook
afhankelijk van een voortdurende aanwezigheid van dergelijke biotopen, waarvan
de beschikbaarheid doorheen de jaren kan variëren. Dat geldt ook in het gebied
in kwestie, waar op bepaalde percelen geschikt habitat is ontstaan, maar op
andere percelen ook geschikt habitat is verdwenen door vegetatiesuccessie. Op
geschikte percelen in het gebied worden zeer hoge dichtheden gehaald (tot 6
territoria op een perceel van 1 hectare en tot 20 territoria in een stuk van 7,5
hectare). Dat dergelijke dichtheden hier nog steeds voorkomen wijst uit dat het
gebied zeer geschikt blijft voor de soort. Bij gebrek aan riet is Kleine Karekiet
veel zeldzamer dan de sterk gelijkende vorige soort. In 2014 werd 1 territorium
vastgesteld. Voor Tuinfluiter blijft het een zeer goed gebied; een nauwkeurige
telling in 2014 leverde maar liefst 12 territoria op, waarmee de soort op zijn minst
stabiel blijft ten opzichte van de vorige monitoringsperiode. Dat komt neer op een
dichtheid van 15 territoria/100 ha, een hoge dichtheid. Gerichte tellingen van
Grasmus leverden in 2013 en 2014 respectievelijk 8 en 14 territoria op, ofwel
respectievelijk 10 en 17,5 territoria/100 ha. Mogelijk was er in 2013 sprake van
een ondertelling. Daarmee houdt deze soort eveneens prima stand in het gebied
ten opzichte van de vorige monitoringsperiode. Een territorium van Braamsluiper
werd in 2014 geregistreerd langs de rand van het gebied; het was de eerste maal
dat de soort in het gebied werd genoteerd, en dat meteen als waarschijnlijke
broedvogel. Sprinkhaanzanger werd alleen in 2010 en 2011 genoteerd, maar
dan wel telkens met 2 territoria. In latere jaren werd de soort niet teruggevonden,
maar dat zou ook kunnen verklaard worden door een gebrek aan avondlijke
bezoeken (de soort kent dan een zangpiek). In de meeste jaren was er een
territorium van Fitis; een soort die in de Dendervallei en bij uitbreiding grote delen
van zuidelijk Vlaanderen zeldzaam is. Grauwe Vliegenvanger was minstens in
2010 en 2012 als broedvogel aanwezig.

Wouter Faveyts. Wordt vervolgd.

V.Z.W. De Mark

LIDMAATSCHAP
Mogen we u vragen uw lidmaatschap voor 2017 te vernieuwen door
storting van 14 euro op het rek. nr. BE05 4412 5182 4175 van vzw
De Mark – Galmaarden.

SURF OOK EENS NAAR ONZE WEBSITE

www.vzwdemark.be
Wie in het vervolg zijn nieuwsbrief liever digitaal
ontvangt,
laat
dit
weten
via
email:
andreprove@hotmail.com

HERINNERING
Als je per e-mail wilt herinnerd worden wanneer de volgende
activiteit bij V.Z.W. De Mark plaats heeft, laat je email achter
bij nele.somers@gmail.com.

V.U. : André Prové Tasseniersstraat 1, 1570 Galmaarden (054/58 92 17) Lay-out Tony Geldolf

