
ARK-AVONDEN

Plaats: Onze Ark, Sint-Michielslaan 35, 8200 Sint-Michiels (Brugge)
om 20 uur

Info en organisati e: NP Brugge: 
Patrick Keirsebilck: 0473/89.22.77 

of Régy Goemaere: 0477/44.98.79.

Wouter Faveyts is een gepassioneerd en zeer onderlegd vogelkijker met een 
speciale voorkeur voor roofvogels. Eén van zijn favoriete reisbestemmingen 
is Oman. Gelegen op de oostelijke punt van het Arabisch Schiereiland mag 
dit sultanaat met recht en rede als een avifaunisti sch kruispunt worden be-
schouwd. In het noorden domineren Zuid-Aziati sche invloeden. In het diepe 
zuiden worden die vervangen door een sterke Afrikaanse inbreng. Deze twee 
uitersten worden van elkaar gescheiden door een barrière van vele honder-
den kilometers woesti jn en bergen. Ze worden nog aangevuld door een ei-
gen, unieke Arabische avifauna, en op de koop toe wordt het land aangedaan 
door grote aantallen doortrekkers en wintergasten uit Eurazië. Met dat in het 
achterhoofd hoeft  de op het eerste zicht opzienbarende lijst van ruim 500 
waargenomen vogelsoorten niet te verbazen! Wouter hoopt op deze avond 
zijn verwondering voor het land en zijn avifauna aan het ongetwijfeld  talrijk 
opgekomen publiek te kunnen overbrengen.

Iedereen kent wel de bruine beer, de lynx en de haas. Maar hoe leven lemmin-
gen, wat is een blindmuis en leeft  de berkenmuis echt in berken? Wat is het 
kleinste zoogdier van Europa, zijn orka’s gevaarlijk en hoe oud wordt een grote 
hoefi jzerneus? Wat is een watermol? Rollin vertelt ook hoe hij erin slaagt om 
foto’s en video te maken van schuwe zoogdieren die de meeste mensen nooit 
te zien zullen krijgen. Laat je meenemen op een reis door Europa en ontmoet 
de zoogdieren door de lens van Rollin Verlinde, van Scandinavië tot Bulgarije. 
Rollin is de man achter Vildaphoto.net, illustreerde ondermeer de KNNV veld-
gids “Europese zoogdieren”, maar zijn foto’s zijn te zien in ti entallen ti jdschrif-
ten, brochures, boeken,... in binnen- en buitenland. Als je weet dat hij ook een 
echte zoogdierspecialist is met een vlott e vertelsti jl en een vat vol anekdotes, 
dan weet je dat een boeiende avond gegarandeerd is.

26 januari: Wouter Faveyts: Oman, anders bekeken

23 februari: Rollin Verlinde: Europese zoogdieren,   
    van wimperspitsmuis tot bultrug

Als laatste in de reeks komt Geert Vanhulle aan bod, een waarachti ge streek-
eigen natuurfotograaf met natuurbeelden die in hoofdzaak dicht bij huis ge-
nomen werden. Geert is afk omsti g uit een boomkwekersfamilie waar de na-
tuur hem met de paplepel ingegeven werd. Hij fotografeert al heel lang, maar 
sedert het digitale ti jdperk is het een echte passie geworden. Zijn werkveld 
is in hoofdzaak Noord-West-Vlaanderen met een speciale voorkeur voor de 
kust. Ook de Ardennen, Zeeuws-Vlaanderen en Nord Pas de Calais worden veel 
bezocht. Korte trips naar het buitenland tenslott e leiden ons naar  de Brenne, 
Helgoland en zeer recent, Hongarije. Alle vormen van natuurfotografi e komen 
aan bod: vooral vogels en landschappen maar zeker ook macro - opnames

23 maart: Geert Vanhulle: mooie natuur, 
    niet alti jd veraf
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