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Tijdens het opvolgen van het eerste vastgestelde koppel grauwe gors dat in een beheer-

overeenkomst voor akkervogels broedde (zie eerder bericht in deze blog), werd er wel iets 

onverwachts waargenomen.  

Situering: het betreffende perceel/territorium dat het koppel bezette bevond zich vlak naast de 

autosnelweg E313 (Luik – Antwerpen). Dat is op zich niet zo bijzonder omdat de snelweg hier een 

akkergebied (plateau) doorkruist en bovendien iets lager gelegen is.  

Wel erg opvallend was dat er tijdens de jongen-fase herhaaldelijk voedsel gezocht werd in de 

middenberm van de E313. Ongeacht het verkeer dat er op dat moment passeerde, vloog moeder 

grauwe gors steeds naar een favoriete plaats in de middenberm. Hierbij steeg ze wat hoger op zodra 

ze de 3-baans snelweg over vloog en dook dan naar onder om meestal direct in de grazige vegetatie 

van de middenberm te verdwijnen.  

 

Even later vloog ze steeds met haar prooi naar verschillende plaatsen (3) waar zich de uitgevlogen 

juvenielen bevonden (biet/cichorei, wintertarwe, maïs). Zelfs bij verstoring, door mijn aanwezigheid 

in de buurt van haar favoriete ‘jachtgebied’, zocht ze een geschikt plaatsje elders in de middenberm. 

Zoals al verwacht leverde een controle van de middenberm voornamelijk veldsprinkhanen op 

(krassers). Op een (helaas niet zo goede) foto van het vrouwtje met voedsel  in haar bek, lijkt ze ook 

effectief die sprinkhanen als prooi vast te hebben. 

Zicht op het 'favoriete' stukje middenberm van de E313 op het moment dat het vrouwtje grauwe gors er in duikt. (Foto: 
R. Erens) 



 

Vrouwtje grauwe gors met 'prooi' (zeer waarschijnlijk juveniele sprinkhanen) uit middenberm autosnelweg, op weg naar 
een van haar jongen. (Foto: R. Erens) 

Niet alleen grauwe gors gebruikte er de middenberm. Er zong ook een geelgors die er mogelijk zelfs 

nestelde, een grasmus was er eveneens steeds te horen en ook een vink deed zijn best om boven het 

geronk van het verkeer uit te komen. En dit alles op slechts een 100tal meter middenberm van 

amper 3 meter breed. Hieruit kan afgeleid worden dat er duidelijk een gebrek aan eiwitrijk voedsel 

voor pulli is in de intensieve akkerbouwgebieden. Extensief beheerd permanent soortenrijk hooiland 

is de beste manier om jaarlijks de garantie op gedekte tafel voor gorzen te bieden (rijkdom aan 

soorten en hoeveelheid rupsen, sprinkhanen, kevers, spinnen etc.). 

In tegenstelling tot het broedseizoen van 2010, zijn er dit jaar beduidend minder gamma-uilen 

aanwezig. Het bijgevolg ontbreken van grote aantallen van hun rupsen, doet de grauwe gorzen dit 

jaar naar alternatieven zoeken.  Blijkbaar vinden ze momenteel te weinig geschikt voedsel in de 

reguliere akkerteelten. En zelfs de recent aangelegde beheerovereenkomsten voor akkervogels 

bereiken qua insectenaanbod nog niet het niveau van een middenberm. Dat laatste is niet zo 

verwonderlijk aangezien populaties insecten wat tijd nodig hebben om er zich te vestigen. 


