3

De nieuwe broedvogelatlas

Hoe het begon…
Eind 1998 vatte men op het Instituut voor
Natuurbehoud het idee op dat het tijd was
voor een nieuwe broedvogelatlas in
Vlaanderen. De laatste gebiedsdekkende
inventarisatiegegevens van de broedvogels in Vlaanderen dateren immers alweer
van in de jaren ’70, ondertussen een
kwarteeuw geleden. De verwachting is
dat de samenstelling van onze avifauna in
die 25 jaar sterk gewijzigd is. Vele soorten
gaan achteruit, anderen doen het dan
weer wat beter en dan zijn er nog de jaarlijks talrijker optredende ‘exoten’, de
zogenaamde ingevoerde en verwilderde
soorten, die bijna overal sterk toenemen.
Zoals al mag blijken uit het editoriaal zullen de atlasgegevens, samen met gegevens
van andere projecten, van groot belang
zijn voor het onderbouwen en motiveren
van tal van regionale, nationale en zelfs

internationale projecten. Op die manier
worden jullie inspanningen dan ook op
vele manieren omgezet in daden en hebben ze dus een grotere impact dan jullie
dikwijls zouden vermoeden!
Om het project Vlaamse Broedvogelatlas
2000-2003 een zo breed mogelijk draagvlak te geven werd er een uniek samenwerkingsverband tot stand gebracht tussen
het Instituut voor Natuurbehoud,
Wielewaal, Natuurreservaten, Afdeling
Natuur, JNM, Ankona, Likona, Vlavico en
de verschillende provincies. De algemene
organisatie en de gegevensinvoer en –verwerking gebeuren op het Instituut voor
Natuurbehoud.

Hoe gaan we te werk ?
Vooreerst werd Vlaanderen opgedeeld in
verschillende regio’s (Fig.0). Voor de
namen en adressen van de respectievelijke regionale coördinatoren verwijzen
we naar de bijgevoegde lijst waar deze
worden vermeld en vergeleken met de
regio’s van het Bijzondere Broedvogel
Project (BBV, zie verder).
Het eigenlijke veldwerk voor de atlas
wordt uitgevoerd met als basis 5x5 kmhokken volgens het zogenaamde UTMraster, de zogenaamde atlashokken. Voor
elk atlashok wordt een zo volledig moge-

lijke lijst gemaakt van alle aanwezige
broedvogelsoorten. Voor een selectie van
zeldzamere en schaarse soorten wordt
tevens gevraagd om het totaal aantal
broedparen te bepalen of zo goed mogelijk te schatten. Van de algemenere soorten worden geen gegevens verzameld
over de absolute aantallen maar wel verzamelen we gegevens over de dichtheden. Dit laatste gebeurt via een steekproefonderzoek in een aantal hokjes van
1x1-km binnen het het atlashok. Voor de
volledige inventarisatie van Vlaanderen
worden drie jaren voorzien: 2000, 2001
en 2002.
De gebruikte atlasmethode komt sterk
overeen met deze die door SOVON
(Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) ontwikkeld werd
voor het Nederlandse atlasproject (19982000). Hierdoor zouden de Vlaamse en
Nederlandse gegevens achteraf onderling
perfect vergelijkbaar moeten zijn en zullen we in staat zijn om grensoverschrijdende verspreidingskaartjes te maken.
Meer uitleg over de gebruikte methode is
terug te vinden in de Uitgebreide
Methode-Handleiding die gratis ter
beschikking wordt gesteld van alle geïnteresseerden en medewerkers. Aanvullend
verscheen ook nog een zogenaamde

HET ATLASPROJECT IN CIJFERS
• In totaal werken momenteel niet minder dan 831 vrijwilligers mee aan het broedvogelatlasproject.
• In het eerste jaar werden reeds 240 hokken geheel of gedeeltelijk geïnventariseerd. Dit betekent nog 405 te gaan in de komende
twee seizoenen.
• Het eerste inventarisatiejaar leverde het voorlopige totaal van 181 broedvogelsoorten op voor Vlaanderen.
• Het tot dusver soortenrijkste hok leverde 114 soorten op, tegenover amper 46 in het soortenarmste.
• Het hoogste aantal Rode Lijst-soorten in een atlashok bedraagt 18.
• De Houtduif kan aanspraak maken op de titel van meest voorkomende soort tijdens het steekproefonderzoek.
• Tot op heden werd de atlaswebsite reeds 14.138 keer aangeklikt. Informatie over het atlasproject wordt bovendien regelmatig per
email verstuurd naar 503 medewerkers en geïnteresseerden.
• Het gemiddeld aantal uren dat per hok wordt besteed aan inventarisatiewerk bedraagt in het eerste inventarisatiejaar 57 uur (de 16
uren steekproefonderzoek niet meegerekend).
• Enkele ‘straffe’ hokken : In hok FS76C (Limburg) werden maar liefst 159 broedparen Veldleeuwerik geteld samen met 113 koppels
Geelgors. De Groene Specht was met 31 territoria aanwezig in hok FS12A (Antwerpen)! Blauwborst en Oeverzwaluw deden het
zeer goed op de Antwerpse rechteroever: respectievelijk 84 en 633 broedparen in atlashok ES98D. En wat te denken van 239 territoria van Rietzanger en 99 territoria van Rietgors in atlashok DS85D in de Ijzervallei? Al deze getallen zijn recordaantallen per hok in
2000. Benieuwd wat dit jaar brengt!
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voor Vlaanderen
nen ook gedownload worden van de website van het project (zie verder in deze
nieuwsbrief).

Een vlotte start

Fig. 0: Opdeling van Vlaanderen in regio’s ten behoeve van het atlasproject.

Fig. 1: De stand van zaken van het atlasproject na 1 jaar inventariseren

‘soortenhandleiding’ waarin tips worden
aangereikt voor het inventariseren van
‘moeilijkere' soorten. Beide handleidingen kunnen gratis aangevraagd worden op
het Instituut voor Natuurbehoud bij de
verdervermelde contactpersoon en kun-

Nadat in 1999 reeds een aantal atlashokken bij wijze van proef werden geïnventariseerd in West- en Oost-Vlaanderen, ging
het atlasproject echt van start in het jaar
2000. Het enthousiasme onder de regionale coördinatoren en de veldmedewerkers bleek bijzonder groot, mede dankzij
het uitstekende werk dat geleverd werd
door de mede-organiserende partners
zoals De Wielewaal, Natuurreservaten,
Likona en Ankona.
Momenteel, we spreken juni 2001, is
gebleken dat er al een pak werk werd verzet ! De inventarisatie van 250 hokken
werd aangevat en/of afgewerkt, tal van
losse waarnemingen werden verzameld
en ingestuurd en nog steeds komen er
nieuwe vrijwilligers bij! Onze eerste hoop
werd alvast ingelost: het project kent de
nodige respons en kan rekenen op jullie
enthousiaste medewerking, bedankt daarvoor !
In totaal telt Vlaanderen 645 atlashokken.
Daaronder zitten 119 zogenaamde ‘grenshokken’, dwz hokken die voor een deel

NACHTBEZOEKEN LONEN DE MOEITE
Broedvogels maken het de inventariseerders niet altijd gemakkelijk. Voor veel soorten moet je al voor dag en dauw het bed uit maar
zelfs dat is voor een aantal soorten niet voldoende.Vooral uilen en ralachtigen zijn hoofdzakelijk nachtactief en worden bijgevolg
gemakkelijk over het hoofd gezien.
Wat ralachtigen betreft was het jaar 2000 trouwens een opmerkelijk seizoen. Het uiterst natte voorjaar zorgde in diverse
valleigebieden voor zeer drassige tot tijdelijk licht overstroomde graslanden. In de IJzervallei was dit blijkbaar voldoende om nooit
eerder geziene aantallen Porseleinhoenen aan te trekken. In totaal leverden een aantal nachtbezoeken hier minstens 32 territoria op.
In hetzelfde gebied werden ook 5 tot 8 territoria van Kwartelkoning vastgesteld. Ook elders in Vlaanderen werden Kwartelkoningen
ontdekt: in totaal zeker nog eens 15 territoria, vooral in Antwerpen en Limburg. Daarnaast dook het zeer zeldzame Kleinst Waterhoen
weer op: 1 zeker broedpaar op het Groot Schietveld te Brecht en nog een drietal broedverdachte koppels verspreid over de
provincie Antwerpen.
Indien er dus geschikte biotopen voor rallen in een atlashok aanwezig zijn, zijn enkele nachtbezoeken zeker aangewezen, en dan
denken we vooral aan typische moerasbiotopen met riet (Waterral), natte graslanden en zeggevegetaties (Porseleinhoen), hooilanden
(Kwartelkoning) maar ook verruigde, drogere terreinen (Kwartelkoning). Het gebruik van een casetterecorder om de vogels tot
roepen aan te zetten, kan nuttig zijn. Let er op echter op om de aanwezige broedvogels niet te verstoren in hun broedterritorium.
Het geluid op casette slechts enkele keren gedurende een korte tijd laten horen, is meestal ruim voldoende. Hou er ook rekening
mee dat de roepactiviteit van veel ralachtigen meestal beperkt is in duur. Eénmaal de vogels gepaard zijn, laten ze vaak nauwelijks
nog van zich horen, ook niet bij gebruik van een casetterecorder. Het is dus kwestie om op het juiste tijdstip ook eens 's nachts op
pad te gaan. Voor Waterral is april ongetwijfeld de beste maand, voor Porseleinhoen en Kwartelkoning is het wachten tot de maanden
mei en juni. Zeker wat Kwartelkoning betreft, zijn soms zeer late vestigingen tot ver in juli mogelijk.
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op het grondgebied van onze buurlanden,
Wallonië en/of de Noordzee vallen.
Alleen binnen Vlaanderen wordt geïnventariseerd.
Na het eerste jaar situeren de ‘zwarte
gaten’ zich vooral in de provincie WestVlaanderen. Dit zijn atlashokken waar
voorlopig nog geen vrijwilligers werden
gevonden. Nochtans wordt door de regionale coördinatoren veel moeite gedaan
om deze alsnog op te vullen. Ook in reeds
‘vastgelegde’ hokken is nog steeds alle
extra hulp meer dan welkom. Aarzel dus
niet en neem eventueel contact op met
één van de regionale coördinatoren
indien je wil mehelpen. Losse waarnemingen kan je rechtsreeks invullen op de
website van het project.

Fig. 2: Voorlopige verspreiding van de Veldleeuwerik in Vlaanderen

Enkele voorlopige resultaten
Het atlasonderzoek loopt over drie jaar en
het is na één jaar veldwerk uiteraard nog
te vroeg om al verregaande conclusies te
trekken. Uit een eerste vergelijking met de
Belgische broedvogelatlas van de jaren
'70 kunnen we echter nu al een aantal
opvallende trends afleiden. Het goede
nieuws is dat er heel wat nieuwe soorten
blijken op te duiken, denken we maar aan
Koereiger, Kleine Zilverreiger, Lepelaar,
Ooievaar, Slechtvalk, Kleinst Waterhoen,
Oeverloper,
Grote
Stern,
Kleine
Mantelmeeuw, Bijeneter, Middelste Bonte
Specht, Buidelmees, Roodmus en Grote
Kruisbek. De opkomst van heel wat exoten - zoals Canadese Gans, Brandgans en
Nijlgans - wordt met meer gemengde
gevoelens onthaald. Daartegenover staat
dat bijna evenveel soorten verdwenen zijn
uit Vlaanderen of met uitsterven bedreigd
zijn. Er is weinig hoop dat het atlasproject
nog ergens een zeker broedgeval van
Korhoen, Grote Karekiet of Ortolaan zal
opleveren.
Het broedvogelatlasproject richt zich echter niet alleen tot deze zeldzamere en
sterk bedreigde vogelsoorten die trouwens
reeds goed opgevolgd worden door het
Project
Bijzondere
Broedvogels
Vlaanderen (zie verder). Vooral bij de
algemenere soorten krijgen we dankzij
het atlaswerk voor het eerst sinds 25 jaar
opnieuw een betrouwbaar beeld van de
huidige verspreiding en dichtheden in
Vlaanderen. De hieronder getoonde verspreidingskaartjes zijn gebaseerd op gege-

Fig. 3: Aantallen van de Veldleeuwerik in de reeds geïnventariseerde atlashokken

vens van 212 in de databank ingevoerde
atlashokken. Twintig van deze atlashokken werden tijdens het proefjaar 1999
geïnventariseerd, de overige in 2000. De
kaartjes werden hier en daar aangevuld
met losse waarnemingen. Uit deze voorlopige resultaten (ongeveer 1/3 van
Vlaanderen) blijkt dat het over het algemeen goed gaat met onze roofvogels,
maar dat ‘gewone’ soorten van o.a. het
landbouwmilieu er gevoelig (en soms dramatisch) op achteruit zijn gegaan, een
verschijnsel dat ook in onze buurlanden
wordt vastgesteld. In die zin kan het atlasproject een goed onderbouwde aanzet
zijn om ook aan die soorten in de toekomst extra aandacht te schenken. Hier
volgen enkele voorbeelden.

Veldleeuwerik
Zoals uit beide verspreidingskaartjes mag
blijken, stelt deze soort het niet goed in
Vlaanderen ! Op basis van de voorlopige
gegevens kunnen we nu al zeggen dat de
verspreiding t.o.v. 1973-1977 enorm is
ingekrompen. De terugval manifesteert

zich niet enkel naar de verspreiding toe,
ook in gebieden waar de soort nog wel
voorkomt, zijn de aantallen sterk teruggelopen zoals ook blijkt uit de aantallenkaart. Vooral in de provincie Antwerpen
lijkt de soort dramatisch te zijn achteruit
gegaan. Naar het zuiden van Vlaanderen
toe houdt de soort enigszins stand hoewel
ook daar de toestand verre van rooskleurig is te noemen!
Deze terugval werd al vastgesteld ten tijde
van de vorige, Belgische atlas (Devillers et
al., 1988) en blijkt zich onverminderd
doorgezet te hebben. Verklaringen hiervoor moeten waarschijnlijk vooral
gezocht worden binnen de landbouwactiviteiten. De intensivering van de landbouw samen met de toegenomen maïscultuur (vooral in Antwerpen!) zorgt
ervoor dat vele voormalige broedterreinen
momenteel ongeschikt zijn en dus niet
meer worden ingenomen.
Het bepalen van de exacte oorzaken van
terugval bij een vogelsoort is anderzijds
niet eenvoudig en waarschijnlijk spelen
verschillende factoren een rol, maar toch
blijkt dat ook andere soorten van het agra-
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Fig. 4: Voorlopige verspreidingkaart van de Patrijs in Vlaanderen.

risch landschap er sterk op achteruit gaan
in Vlaanderen zoals bijvoorbeeld het
Paapje en de Geelgors (meer info omtrent
deze soorten kan je vinden op de website,
zie verder!) waaruit we kunnen besluiten
dat althans tot op zekere hoogte de veranderingen binnen de landbouwsector
rechtstreeks inwerken op de terugval van
deze soorten. Ook in bijvoorbeeld GrootBrittannië wordt dit verschijnsel vastgesteld en uitvoerig gedocumenteerd op de
website van de Britisch Trust for
Ornithology (http://www.bto.org/).

Patrijs

Fig. 5: Voorlopige verspreidingskaart van de Sperwer in Vlaanderen

Sperwer

De voorlopige verspreidingskaart van de
Patrijs toont niet onmiddellijk een inkrimping van de verspreiding aan, maar de totale populatie is waarschijnlijk wel drastisch
ingekrompen t.o.v. de vorige atlas.
Verwarrend hier en daar is het feit dat deze
soort blijkbaar toch nog plaatselijk wordt
uitgezet ten behoeve van de jacht.
Het is echter ook zo dat in vele gevallen de
soort onderschat wordt. Inventarisaties op
zicht alleen zijn zeker niet voldoende en
dikwijls zal het aangewezen zijn een cassetterecorder te gebruiken bij de inventarisatie.
De hoogste dichtheden worden bereikt in
de Westhoek en in sommige grootschalige
akkergebieden in Vlaams-Brabant en OostVlaanderen.

De opmars van de Sperwer sinds de jaren
’70 is indrukwekkend te noemen! Het was
algemeen geweten dat het goed ging met
deze soort, zoals het ook goed gaat met vele
van onze dagroofvogels (Vb. Havik en
Slechtvalk), maar dat de verspreiding reeds
zo ver was opgerukt, heeft velen blijkbaar
verrast, getuige daarvan het feit dat op vele
netformulieren deze soort in dikke zwarte
letters was ingevuld, dikwijls voorzien van
de nodige uitroeptekens!
De soort komt voor in het merendeel van de
geïnventariseerde atlashokken en dit verspreid over Vlaanderen met weliswaar
hogere dichtheden in de bosrijke gebieden.
In minder bosrijke gebieden heeft een koppel Sperwers vaak genoeg aan een klein,
geïsoleerd bosje middenin landbouwgebied. Ook in de grotere stadsparken komen
momenteel Sperwers tot broeden.
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Kerkuil
Van deze soort is, in belangrijke mate
dankzij de inspanningen van de Vlaamse
Kerkuilen-werkgroep (contactpersoon
Ludo Smets, Baron Descampslaan 66,
3018
Wijgmaal-Leuven,
Tel
:
016/44.83.34) al een vrij gedetailleerde
verspreidingskaart voorhanden. Het jaar
2000 was voor deze soort een echt topjaar, getuige daarvan de meer dan 400
genoteerde, zekere broedgevallen!
Uit het onderstaande kaartje blijkt ook
duidelijk dat de Kerkuil nog vaak over het
hoofd wordt gezien. Dikwijls worden
zekere broedgevallen doorgegeven door
de Kerkuilenwerkgroep Vlaanderen in
hokken waar de soort door de vaste atlasmedewerkers nog niet was gemeld. Dit is
uiteraard geen verwijt, het blijft een moeilijk te inventariseren soort die, zoals de
Kerkuilenwerkgroep doet, dikwijls een
doorgedreven, tijdsintensieve inventarisatie vergt!

Fig. 6: Voorlopige verspreidingskaart van de Kerkuil in Vlaanderen

Fig. 7: Voorlopige verspreidingskaart van de Nijlgans in Vlaanderen

Nijlgans
Dit is momenteel waarschijnlijk de snelst
uitbreidende exotische vogelsoort in
Vlaanderen! Ze wordt, net als de andere
‘exoten’, sinds 1994 gevolgd in het kader
van het BBV-project. Oorspronkelijk verscheen de Nijlgans vooral als ontsnapte
parkvogel in de regio Brussel. Van daaruit
ging het echter bijzonder snel en momenteel broedt de soort in alle Vlaamse provincies tot in de Maasvallei en tot aan de kust
toe! Wintergroepen van ca. 400 dieren zijn
geen uitzondering meer (bijv. in de regio
Sint-Lenaerts-Rijkevorsel in het noorden
van Antwerpen).
Hierbij een extra tip om de inventarisatiegegevens beter te interpreteren. De
Nijlgans broedt op de meest uiteenlopende
plaatsen : nestkasten voor torenvalken,
hoog in bomen in verlaten kraaiennesten of
zelfs aalscholvernesten… Belangrijk hierbij
is te vermelden dat, wat de broedlocatie
betreft, de Nijlgans niet strikt gebonden is
aan water. Eens de jongen uitgekomen,
trekken de vogels meestal wel naar het
water waarbij ze soms lange afstanden kunnen afleggen! De op de teruggestuurde
kaarten aangeduide nestlocaties van de
Nijlgans, berusten waarschijnlijk dikwijls
op dergelijke waarnemingen

Enkele knelpunten gemeld in 2000
Hoewel de methode van het atlasproject
vrij eenvoudig is, kunnen er hier en daar
onduidelijkheden opduiken tijdens het
inventarisatiewerk en het interpreteren van
de waarnemingen. Hierbij enkele van die
problemen op een rijtje! Meer van dergelijke problemen vind je op de website
onder ‘101 vragen’!

Interpretatie doortrekkers
Indien de atlasmethode strikt wordt toegepast geldt als één van de criteria om een
soort als ‘mogelijk broedend’, dus broedzekerheid 1, te noteren : "een éénmalige
waarneming van een soort binnen het
broedseizoen in het broedbiotoop". Dit
schept soms enige verwarring bij soorten
als bijvoorbeeld Tapuit, Paapje, meeuw- en
kraaiachtigen en Blauwe Reiger.
De eerste twee soorten worden als trekvogel over heel Vlaanderen waargenomen. Zij
onderbreken hun trek om even op krachten
te komen, wat te foerageren en soms zullen
ze zelfs al eens even zingen of een ander

soort territoriaal gedrag vertonen! Tijdens
het voorbije seizoen werden dergelijke
waarnemingen door heel wat medewerkers
geïnterpreteerd als ‘mogelijk broedend’.
Het onderscheid tussen broedvogels en
niet-broedvogels is niet altijd eenvoudig te
maken, maar in de meeste gevallen is het
raadzaam bij trekvogels zeer voorzichtig te
zijn met de interpretatie. Let er ook op bij
b.v. de Tapuit of de vogel inderdaad in een
geschikt broedgebied vertoeft. In vele
gevallen betreft het een of enkele vogels die
foerageren op een geploegde akker.
Dergelijke waarnemingen vallen zelfs niet
onder ‘mogelijk broedend’ omdat het biotoop niet geschikt is als broedgebied voor
deze soort. Lastiger zijn waarnemingen van
bijvoorbeeld een zingende Fluiter in een
loofbos. Dit geldt wel als mogelijk broedend terwijl het in vele gevallen zal gaan
om een doortrekkende vogel die de volgende dag alweer kan verdwenen zijn!
Conclusie: indien je er bijna 100 % zeker
van bent dat een waargenomen soort niet
tot broeden kwam in je atlashok (of geen
echt blijvend territorium had) - ook als was
er een éénmalige waarneming in een
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geschikt broedbiotoop - dan vermeld je de
soort dus beter niet als mogelijk broedend.
Je kan dergelijke waarnemingen wel als
afzonderlijke opmerkingen vermelden op
je netformulier!

Foeragerende vogels…
Een andere vorm van interpretatie-problemen kan ontstaan bij foeragerende groepen
Kokmeeuwen, Zivermeeuwen, Zwarte
Kraaien, solitaire Blauwe Reigers enz… op
akkers en weilanden. Vele mensen hebben
vorig jaar dergelijke waarnemingen doorgegeven als mogelijk broedend. Echter,
zeker in het geval van de verschillende
meeuwensoorten en de Blauwe Reiger, gaat
dit niet op aangezien ze zich niet in een
broedbiotoop bevinden. Niet noteren dus!

Roofvogels
Bijna alle roofvogels hebben een relatief
groot territorium. Dikwijls zal zo’n territorium overlappen met naburige atlashokken
en het risico bestaat dan dat een bepaald
broedgeval (indien het nest niet wordt
gevonden) meerdere malen zal worden
doorgegeven. Spreek daarom zeker de
naburige vrijwilligers aan en meld hen je
waarnemingen ! De adressen vind je
meestal op de website, maar je kan ook

contact opnemen met je RECO of met de
contactpersoon op het IN.

Broedzekerheden…
Soorten met broedzekerheid 1 zullen niet
worden opgenomen in de uiteindelijke
atlas, maar wel in de databank. Vandaar dat
dit jaar ook een brief werd rondgestuurd
aan de vrijwilligers met een overzicht van
hun waarnemingen van het voorbije atlasseizoen (met per soort de broedzekerheid!).
Hierbij werd de vraag gesteld in de mate
van het mogelijke de broedzekerheden 1
en 2 op te drijven naar een hoger niveau.
Dit heeft enige verwarring veroorzaakt.
Voor alle duidelijkheid : het is NIET noodzakelijk broedzekerheid 2 te verhogen naar
3! Het mag uiteraard wel, maar je hoeft er
geen bijkomende inspanningen voor te
leveren! Indien mogelijk, is het wel belangrijk broedzekerheid 1 te verhogen naar 2
omdat ze anders de atlas niet zullen halen!
Uiteraard alleen als er waarnemingen worden gedaan waardoor die hogere broedzekerheid gerechtvaardigd is!

Tot slot…
…nog even een woord van dank aan alle
vrijwilligers die meegewerkt hebben aan
het verzamelen van de gegevens. Zonder

jullie zouden we nog lang niet zover staan
als nu het geval is ! Hopelijk vinden jullie
de moed en het doorzettingsvermogen om
er ook dit jaar weer tegenaan te gaan !
Voor meer info omtrent recente atlas-verspreidingsgegevens van de broedvogels in
Vlaanderen kun je de website van het
atlasproject raadplegen :
www.instnat.be/broedvogels/, of je kan
contact opnemen met de atlascoördinator
Glenn Vermeersch (tel. 02-558 18 26,
e-mail: glenn.vermeersch@instnat.be).
Glenn Vermeersch
Anny Anselin
Koen Devos

