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Januari 2008: met een IJsduiker Gavia immer
hier en wat eendjes daar, lijkt het een rustige
winter te worden. Min of meer de gewone
jaarlijkse wintergasten. De zachte temperatu-
ren drijven de Kleine Rietganzen Anser bra-
chyrhynchus alweer snel naar het noorden en
de Kolganzen A. albifrons zoeken al even klas-
siek de regio rond Diksmuide op.

Er lijkt nog weinig te beleven in de Uitkerkse
Polder maar… schijn bedriegt…! Elke dag vanaf
eind januari, omstreeks 16h00, barst iedere
avond een prachtig schouwspel los: tot zes
Velduilen Asio flammeus tonen er het beste
van hun kunnen. Sierlijke en soms simultane
glijvluchten over zonovergoten oranje rietkra-
gen worden onderbroken door geruisloze bid-
pauzes.

Een uil zet een stootduik in bij het horen van
geritsel in het gras. Geregeld verdwijnt een

Velduilen Asio flammeus in de Uitkerkse Polders
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onfortuinlijke muis in de scherpe snavel
van de Velduilen. Twee uilen drijven de
spanning ten top wanneer ze als echte
luchtacrobaten, krijsend en met de klau-
wen naar elkaar schermend, uit de lucht
dwarrelen.

Een zucht van verbazing en waardering
klinkt zacht maar gemeend door de menig-
te die langs de Koeistraat staat opgesteld.

De massale komst van heel wat fotografen
maakt ons bewust van het ondertussen
zeldzame karakter van dergelijke waarne-
mingen. Tot enkele decennia geleden over-
winterden jaarlijks 50 tot 100 Velduilen in
de Vlaamse polders. Tijdens de invasiewin-
ter ‘78-’79 werden aan de kust zelfs 165
exemplaren geteld (Van Gompel, 1989).

De foto’s vertellen de rest…
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