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1. Inleiding

Eind november 2004 verscheen de nieuwe 
‘Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000
2002' (Vermeersch et al. 2004). Voor het 
eerst sinds meer dan een kwarteeuw (veld
werk voor Devillers et al. (1988) in 1973
1977) werd informatie over alle Vlaamse 
broedvogels gebundeld in één naslagwerk 
en dit dankzij de inzet van ca. 1000 vrijwil
lige veldornithologen (Figuur 1). Deze atlas 
kan uw nieuwsgierigheid bevredigen en vra
gen beantwoorden als daar zijn: “hoeveel 
broedparen van de Veldleeuwerik broeden er 
nog in Vlaanderen?”, "is de Huismus werke

lijk dramatisch achteruitgegaan?" en ook als 
excursiegids gebruikt worden “waar moet ik 
gaan om de Boomleeuwerik te zien?". 
Bovendien beschikken we door dit werk 
momenteel over een erg goede gegevensset 
die ons toelaat gefundeerde uitspraken te 
doen over de actuele toestand van de 
Vlaamse avifauna en ook over het belang 
ervan in internationaal opzicht. De publica
tie van het werk mag echter niet gezien 
worden als een einde, maar eerder als een 
begin voor een aantal andere, noodzakelijke 
projecten. Bovendien biedt de atlasdata
bank nog vele mogelijkheden tot verdere 
analyses.

Atlas van de V laamse b ro ed v o cels  
2000-2002

Figuur 1: In november 2004 verscheen de 
nieuwe atlas van de Vlaamse broedvogels 

Figure 7: The new Flemish breeding bird atlas 
was published in November 2004

Samenvatting

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van 
de belangrijkste resultaten die uit de eind 2004 
verschenen Vlaamse broedvogelatlas naar 
voren komen. In Vlaanderen broedden in de 
periode 2000-2002 183 soorten waaronder 13 
exoten. Vooral de Kempense regio’s, het 
Maasland en de regio Dender-Klein-Brabant 
herbergen gemiddeld veel soorten. Uit de 
atlasresultaten werd eveneens een nieuwe 
Rode Lijst afgeleid met daarop ongeveer 25 % 
van de broedvogelsoorten. Uit de analyses van 
zogenaamde soortgroepen blijkt overduidelijk 
dat er in de toekomst een verhoogde aandacht 
moet worden besteed aan soorten van 
agrarisch gebied. In Vlaanderen doet deze 
groep het immers gemiddeld nog slechter dan 
elders in Europa. Bosvogels en soorten 
kenmerkend voor oppervlaktewateren worden 
als voorbeeld van positieve trends aangehaald. 
Het atlasproject mag geen eindpunt 
betekenen, maar eerder de start van 
verschillende nieuwe, noodzakelijke projecten. 
Een overzicht van het huidige en mogelijk 
toekomstige gebruik van de atlasdata wordt op 
het einde van het artikel gegeven.

A bstract

In this article we summarize the major 
results of the Flemish Breeding Bird atlas 
which was published in december 2004. A 
total of 183 breeding bird species was noted 
in the 2000-2002 period among which 13 
escapees. Species richness was highest on 
sandy soils in the eastern part of Flanders 
(Campine région) and along rivers such as 
Maas and Schelde. The atlas database 
proved to beaftrm  basefor a new Red List. 
This list now features about 25 % ofall 
Flemish breeding bird species. Analysing 
species-group distributions, we found that 
birds inhabiting agricultural land have 
declined dramatically in the past 3 decades 
and it seems that these species are doing 
even worse in Flanders compared to other 
parts of Europe. Increasing numbers offorest 
dwellmg birds and birds inhabiting all kinds 
of surface water habitats are also discussed.
A summary of recent and future use of the 
atlas database is given at the end of the 
article.

Résumé

Cet article donne un aperçu des principaux 
résultats remarquables de F Atlas des oiseaux 
nicheurs en Flandre paru fin 2004. La 
Flandre comptait, pour la période 2000
2002, 183 espèces mcheuses, parmi lesquelles 
13 espèces exotiques. La Campine, le pays 
mosan et la région de la Dendre et du Petit- 
Brabant hébergeaient en moyenne beaucoup 
d'espèces. Sur la base des résultats de l'Atlas 
on a déduit une nouvelle Liste Rouge, 
comprenant à peu près 25 % des espèces 
mcheuses. Des analyses de certains groupes 
d'espèces, il apparaît clairement qu 'à 
l'avenir il faudra consacrer une attention 
accrue aux espèces liées aux régions agraires. 
En Flandre les résultats de ce groupe sont 
encore pire qu'ailleurs en Europe. Les 
oiseaux des forêts et les espèces typiques pour 
les eaux de surface sont cités comme 
exemples d'une évolution positive. A la fin 
de l'article, les auteurs évoquent l'emploi 
actuel et futur des données réunies pour 
l'atlas.
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In dit artikel wordt een samenvatting gege
ven van de belangrijkste resultaten van de 
broedvogelatlas, waarna vooral het interna
tionale aspect en de verdere toekomstige 
mogelijkheden nader worden toegelicht.

2. Opzet

In de periode 2000-2002 werden de gege
vens verzameld. Het project steunde op een 
aantal vooraf bepaalde basisdoelstellingen:
1. De actuele verspreiding van alle broed- 

vogelsoorten in kaart brengen in een 
tijdspanne van driejaar.

2. Relatieve dichtheden van zoveel moge
lijk soorten bepalen.

3. Zo nauwkeurig mogelijke populatie- 
schattingen van ruim tweederde van 
alle soorten bekomen.

4. Zoveel mogelijk gebiedsdekkende loca
tiegegevens van alle schaarse, zeldzame, 
kolonievormende en verwilderde broed- 
vogelsoorten (territoria/broedgevallen) 
verzamelen.

Uiteindelijk werden alle doelstellingen 
bereikt zodat in de atlas zowel versprei- 
dings- als een aantal relatieve dichtheids- 
kaarten konden worden opgenomen. 
Bovendien konden we voor de meeste soor
ten een vrij gedetailleerde populatieschat- 
ting maken. Het bereiken van de vierde 
doelstelling kan vooral in de toekomst een 
aantal meer gedetailleerde analyses moge
lijk maken.

3. Resultaten

Soortenrijkdom
In totaal kwamen in de periode 2000-2002 
183 vogelsoorten in Vlaanderen tot broe
den. In twee gevallen gaat het om twee 
ondersoorten binnen dezelfde soort (Gele 
Kwikstaart/Engelse Gele Kwikstaart, Witte 
Kwikstaart/Rouwkwikstaart), deels met 
gemengde broedparen. Er broeden ook 3 
gedomesticeerde vormen (Soepeend, 
Soepgans en Stadsduif) en 13 zogenaamde 
'exoten' (Tabel 1). In Nederland telde men in 
de periode 1998-2000 236 soorten broed- 
vogels waarvan ten minste 29 soorten kon
den worden beschouwd als exoten (S o v o n  

2002). In de Vlaamse broedvogelatlas zijn 
Kolgans en Brandgans de enige Europese 
soorten die (als broedvogel) tot de exoten 
worden gerekend. Hoewel de wilde her
komst van Ooievaar, Knobbelzwaan, 
Grauwe Gans, Smient, Pijlstaart en 
Krooneend ook niet steeds kan worden

bewezen, werden ze toch niet tot de exoten 
gerekend omdat Vlaanderen zich aan de 
rand van het Europese areaal van die soor
ten bevindt. Vergelijken met recente gege
vens uit Wallonië was tijdens de schrijffase 
van de atlas (2003-2004) nog niet mogelijk. 
Het veldwerk voor de nieuwe Waalse atlas 
was toen nog volop aan de gang en loopt 
ook nu nog door (med. J A -Jacob). 
Gemiddeld werden iets meer dan 72 soor
ten per atlashok (UTM 5x5 kilometer-ras- 
ter) geteld (Figuur 2). Hierbij werden alleen

atlashokken in rekening gebracht die voor 
minstens 75 % in Vlaanderen gelegen zijn. 
Vooral de Kempense regio's, het Maasland 
en de regio Dender-Klein-Brabant herber
gen gemiddeld veel soorten. Het zwaarte
punt van de soortenrijkdom ligt dan ook 
vooral in het oosten van Vlaanderen. Meer 
naar het westen zijn het vooral delen van 
Zandig Vlaanderen (vooral riviervalleien) en 
de Kustpolders (o.a. Oostkust en Ijzervallei) 
die gemiddeld behoorlijk soortenrijk zijn. 
Soortenarme regio’s zijn o.a. intensieve

Z w a rte  Z w a a n C yg n u s  atratus N ijlga n s Alopochen aegyptiacus

K o lg a ns A n se r  albifrons C a sa rca Tadorna ferruginea

In d isch e  G a n s A n se r indicus C a ro lin a -e e n d A ix  spo n sa

Z w a a n g a n s A n s e r  cygnoides M a n d a rijn e e n d A lx  galericulata

C a n a d e s e  G a n s Branta canadensis F a za n t P h a sia n u s co lch icus

B ra n d g a n s Branta leu co psis H a ls b a n d p a rk ie t Psittacula krameri

M a g e lh a e n g a n s Chloephaga picta

Tabel 1: In Vlaanderen broedende soorten die volledig of grotendeels afstammen van verwilderde 
vogels of waarvan de volledig wilde status niet geheel zeker is 

Table 7: Bird species breeding in Flanders, partly or fully originating from escapees or species of
disputable wild origin

Figuur 2: Soortenrijkdom per atlashok (5x5 km) in Vlaanderen 
Figure 2: Species richness per atlas square (5x5 km) in Flanders

0. Verdw enen uit 1. Met verdw ijnen 2. Bedreigd 3. Kw etsbaar
Vlaanderen bedreigd

K orhoen R oerdom p Z o m erta ling Patrijs

K em phaan W oudaap P orsele inhoen Kluut

Z w a rte  S tern G rauw e K iekend ie f Zo m e rto rte l T u re luu r

D uinp ieper K w arte lkoning Kram svoge l K le ine M ante lm eeuw

H op S trandp lev ier G rasp ieper V isd ie f

O rto laan W a te rsn ip B oom pieper N achtzw aluw

D w ergstern R ie tzanger V e ld leeuw erik

G rote  Stern W ie lew aa l B oom leeuw erik

D raa iha ls G oudvink H uiszw aluw

Kuifleeuw erik G eelgors G ekraagde  R oodstaart

Paapje G rauw e G ors N achtegaal

T a p u it

S nor

G ro te  Karekie t 

G rauw e K lauw ier 

K lapekste r

R ie tgors M atkop

Tabel 2: Broedvogelsoorten per Rode Lijst-categorie 
Table 2: Breeding bird species in Flanders/Red List-category
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Figuur 3: Procentuele verdeling van de broedvogelsoorten in Vlaanderen over de verschillende
Rode Lijst- categorieën

Figure 3: Percentage o f breeding birds in Flanders in the different Red list categories

N ieuw

Z o m e rto rte l Streptopelia turtur
K ra m svo g e l Turdus pilaris
V e ld le e u w e rik Alauda arvensis
G ra sp ie p e r Anthus pratensis
B o o m p ie p e r Anthus trivialis
H uiszw a lu w D elichon  urbica
M a tko p P a rus m ontanus
G o u d v in k Pyrrhula pyrrhula
R ie tgors Em beriza  schoen iclus

landbouwgebieden in hetWestvlaamse bin
nenland (wijde omgeving Roeselare), in 
Haspengouw, het Brabantse Heuvelland en 
in het Waasland.

Rode Lijst
Op basis van de atlasgegevens en de bijho
rende populatieschattingen en rekening 
houdend met internationaal geldende crite

G e sc h ra p t

G e o o rd e  F uu t P o d ice p s nigricollis
A a ls c h o lv e r Phalacrocorax carbo
B ru in e  K ie k e n d ie f C ircu s  aeruginosus
K w arte l Cotum ix cotum ix
Z ilv e rm e e u w Laru s argentatus
I js v o g e l A lced o  atthis
K e rku il Tyto alba
O e v e rz w a lu w Riparia riparia
S p rin k h a a n z a n g e r Locuste lla  naevia
R o o d b o rs tta p u it Saxico la  torquata

B a a rd m a n n e tje Panurus biarm icus

ria (voor Vlaanderen herwerkt in Maes et al. 
(1995)) werd in de nieuwe atlas eveneens 
een herziene Rode Lijst van de broedvogels 
opgenomen (Devos et al. 2004). De samen
stelling van een Rode Lijst is immers altijd 
een momentopname en moet op regelma
tige tijdstippen herwerkt worden. De eerste 
en enige vorige Rode Lijst van Vlaamse 
broedvogels werd gepubliceerd in het eerste

Natuurrapport (Devos & Anselin 1999). 
Tabel 2 geeft een overzicht van de soorten 
in de 4 hoofdcategorieën (verdwenen uit 
Vlaanderen, met verdwijnen bedreigd, 
bedreigd en kwetsbaar). De overige soorten 
werden ondergebracht in de categorieën 
zeldzaam, achteruitgaand, onvoldoende 
gekend en momenteel niet bedreigd. 
Hiervoor verwijzen we naar de atlas zelf. 
Bovendien wordt daar ook een overzicht 
gegeven van de in Vlaanderen onregelmati
ge broedende soorten. De vier belangrijkste 
categorieën beslaan ca. 25 % van de regel
matig in Vlaanderen broedende soorten 
(Figuur 3).
Op de korte tijdspanne van een 5-tal jaren 
werd een aantal soorten nieuw toegevoegd 
dan wel afgevoerd van de Rode Lijst (Tabel 
3). Enerzijds reflecteert dit een werkelijke 
toe- of afname van de betreffende soorten, 
anderzijds was het voor een aantal soorten 
wachten op de atlasgegevens om tot een 
meer gefundeerde uitspraak te komen, wat 
betreft hun trend en talrijkheid.
De totale soortenrijkdom per atlashok 
(Figuur 2) zegt niet noodzakelijk iets over de 
toestand van de soorten of de kwaliteit van 
de biotopen die in een bepaald hok voorko
men. Een hoge totale soortenrijkdom wijst 
in het algemeen op een grote afwisseling 
aan biotopen. De kwaliteit van de biotopen 
is voor het bereiken van een hoge soorten
rijkdom vaak van minder belang. Daarom 
werd eveneens gekeken naar het aantal 
Rode Lijst-soorten per atlashok (Figuur 4). 
Het valt meteen op dat, in vergelijking met 
Figuur 2, o.a. de Ijzervallei veel duidelijker 
naar voren komt en dat vele hokken uit de 
omgeving van Brussel stilaan uit beeld ver
dwijnen aangezien de hoge soortenrijkdom 
hier deels bepaald werd door het voorko
men van verschillende soorten exoten. 
Soortenarme hokken kunnen eveneens rela
tief rijk zijn aan Rode Lijst-soorten zoals 
enkele hokken in Haspengouw en de Krijt- 
Leemregio (met aanwezigheid van soorten 
als Grauwe Gors, Patrijs en Geelgors) aanto
nen.

Nieuwe en verdwenen broedvogelsoorten 
In vergelijking met de periode 1973-1977 
traden heel wat verschuivingen op: 13 soor
ten werden niet langer vastgesteld als 
broedvogel in Vlaanderen, terwijl ook 26 
nieuwe soorten opdoken (Tabel 4). ‘Nieuwe’ 
soorten worden hier gedefinieerd als alle 
soorten die ten tijde van de vorige atlas niet 
met zekerheid broedend werden aangetrof-

Figuur 4: Aantal Rode Lijst-soorten per atlas hok (5x5 km) in Vlaanderen 
Figure 4: Number of Red List species per atlas square (5x5 km) in Flanders

Tabel 3: Nieuwe en geschrapte soorten op de Rode Lijst 
Table 3: New and removed species on the Red List
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fen, maar wel tijdens de recente atlasperio
de. Verdwenen soorten zijn alle soorten die 
in de periode 2000-2002 niet langer met 
zekerheid broedend werden genoteerd in 
Vlaanderen en dat wel waren tijdens de 
periode 1973-1977.
Orpheusspotvogel (geen zekere broedgeval- 
len in 2000-2002) wordt niet als een nieu
we broedvogel beschouwd hoewel die in de 
tussenliggende periode al wel met zekerheid 
heeft gebroed in Vlaanderen. Grauwe 
Klauwier daarentegen wordt niet als ver
dwenen beschouwd hoewel de soort gedu
rende enkele jaren in de jaren 1990 ver
dween uit Vlaanderen. Ook een soort als 
Grote Mantelmeeuw, die ondertussen met 
zekerheid broedt in Vlaanderen wordt niet 
bij de nieuwe soorten gerekend omdat het 
eerste zekere geval pas na de atlasperiode 
werd vastgesteld (2004). Hoewel de balans 
op het eerste zicht positief uitpakt (netto 
winst' van 12 soorten) zijn 9 van de nieuwe 

soorten geïntroduceerde soorten (exoten). 
Van nog eens vijf andere is het hoogst onze
ker of zelfs onwaarschijnlijk dat de huidige 
broedgevallen zullen leiden tot een perma
nente vestiging in Vlaanderen. Daar staat 
tegenover dat ook drie van de verdwenen 
soorten ofwel tot de exoten behoren (Wilde 
Zwaan betrof een uit gevangenschap ont
snapt broedend paartje) ofwel steeds onre
gelmatige broedvogel geweest zijn 
(Witoogeend en Noordse Stern).

Verspreiding van soortengroepen 
Op basis van een sommering van verschil
lende individuele soortenkaarten is het 
mogelijk verspreidingskaarten per soorten- 
groep te maken. Daartoe werden in de 
broedvogelatlas een aantal kenmerkende 
soorten afgebakend per habitattype. Het 
selecteren van 'de meest kenmerkende' 
soorten voor een bepaald habitattype is 
niet altijd even eenvoudig. Het komt 
immers maar zelden voor dat een bepaalde 
soort in Vlaanderen strikt gebonden is aan 
één welbepaald type habitat. Meestal is een 
soort wel duidelijk frequenter aanwezig in 
één type, maar kunnen we ze ook aantref
fen in andere types, zij het dan meestal min
der talrijk. Zo broedt de grote meerderheid 
van de Kuifmezen in Vlaanderen in zuivere 
naaldhoutbossen, maar werden ze tevens 
geregeld broedend waargenomen in 
gemengde bossen of zelfs in tuinen met 
sierconiferen. De uiteindelijke keuze van de 
kenmerkende soorten per groep gebeurde 
aan de hand van de relatieve dichtheids- 
kaarten in combinatie met de beschrijvin
gen in de soortteksten en aanvullende lite
ratuurgegevens. Om overzichtelijke 
patronen te bekomen werd het aantal soor
ten per groep vrij beperkt gehouden en 
varieert het aantal meestal tussen 5-7 soor
ten. Uiteindelijk werden zeven habitatgere- 
lateerde soortengroepen afgebakend: oud

Nieuwe soorten Verdwenen soorten

Aalscholver P ha lacroco rax  carbo Wilde Zwaan C ygnus cygnus
Kwak N yctico rax  nyctico rax Witoogeend A ythya  nyroca
Koereiger B ubu lcus ib is Korhoen Tetra o  te tnx
Kleine Zilverreiger E gre tta  garzetta Kemphaan P h ilom achus pugnax
Ooievaar C iconia  c icon ia Noordse Stem S terna pa rad isaea
Lepelaar P la ta lea leucorod ia Zwarte Stern C hlidontas n ig e r
Zwarte Zwaan C ygnus atratus Velduil A s io  flam m eus
Kolgans A n s e r a lb ifrons Hop U pupa epops
Indische Gans A n s e r ind icus Draaihals Jynx  to rqu illa
Zwaangans A n s e r cygno ides Duinpteper A n thus  cam pestns
Brandgans B ran ta  teucopsis Grote Karekiet A croce pha lus  a rund inaceus
Magelhaengans C hloephaga p ic ta Klapekster Lan ius e xcu b ito r
Casarca Tadom a ferrug inea Ortolaan E m benza hortu lana
Carolina-eend A ix  sponsa
Mandarijneend A ix ga le ricu la ta
Smient A nas  pene lope
Krooneend N etta  ru fina
Slechtvalk Fa lco  pe regnnus
Kleinst Waterhoen P orzana pus illa
Kleine Mantelmeeuw La rus fuscus
Geelpootmeeuw La rus m ichahe llis
Grote Stern S terna  sandv icens is
Bijeneter M erops ap ias te r
Middelste Bonte Specht D endrocopos m éd ius
Grote Kruisbek Loxia  py tyo ps itta cus

Tabel 4: Nieuwe en verdwenen soorten broedvogels in Vlaanderen in vergelijking met de periode
1973-1977

Table 4: New and disappeared breeding birds in Flanders compared to the period 1973-1977

loofhout, naaldhout, heide, pioniersvegeta- 
ties, rietvegetaties, natte graslanden en 
akkers. Als kenmerkende soorten voor natte 
graslanden werden Tureluur, Wulp, Grutto, 
Watersnip, Slobeend, Zomertaling, 
Kwartelkoning, Graspieper en Paapje geko
zen. Het zwaartepunt van deze soorten ligt 
overduidelijk in de Kust- en Scheldepolders 
en in mindere mate ook in de Noordelijke 
Kempen en de Demervallei (Figuur 5). In 64 
% van de hokken werden slechts 1-3 soor
ten van deze groep geteld op een totaal van 
negen mogelijke. Het patroon op de kaart 
komt in grote mate overeen met de ver
spreiding van natte en vochtige graslanden 
in Vlaanderen. Belangrijker is echter dat het 
ook aantoont dat graslandhabitat met een 
hoge ecologische kwaliteit, en dus met veel 
typische soorten, vrij beperkt (geworden) is. 
Veel meer dan de individuele soortenkaar
ten tonen dergelijke kaarten aan waar de 
voor de avifauna belangrijkste nog resteren
de gebieden in Vlaanderen liggen. Een 
mogelijke toepassing ervan dient zich in de 
nabije toekomst aan bij de herziening van 
de Vogelrichtlijngebieden. In combinatie 
met tijdens het atlaswerk verzamelde punt- 
gegevens moet het mogelijk zijn een herzie
ning en eventuele uitbreiding goed te fun
deren.
Als naaldhoutspecialisten werden Zwarte 
Specht, Kuifmees, Zwarte Mees, Goudhaan 
en Kruisbek geselecteerd. Deze soorten- 
groep komt vrij sterk verspreid voor (Figuur 
6). In 80 % van de Vlaamse hokken is ten 
minste één van de vijf typische naaldhout- 
soorten aanwezig. In 10 % van de hokken 
zijn alle 5 soorten present. Het is niet ver
rassend dat het zwaartepunt in de bosrijke 
Kempen ligt. De (verhoogde) aanwezigheid 
in verschillende boscomplexen in het wes
ten van Vlaanderen is nieuw in vergelijking 
met de vorige atlas (Devillers et al. 1988). 
Naaldhoutsoorten doen het in het alge-
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Figuur 5: Verdeling over Vlaanderen van soorten typisch voor natte graslanden 
Figure 5: Distribution o f species in Flanders typical for wet grasslands

# soorten

Figuur 6: Verdeling over Vlaanderen van soorten typisch voor naaldhout 
Figure 6: Distribution o f species in Flanders typical for pine woodland

meen goed in Vlaanderen en het ouder wor
den van hun typische habitat heeft hierin 
zeker een positieve rol gespeeld. Er vond een 
expansie plaats van het broedareaal naar 
het westen, plaatselijk zelfs tot aan de kust. 
De aanwezigheid van tuinconiferen in de 
steeds talrijker wordende woonwijken in het 
landelijke gebied heeft wellicht voor enkele 
soorten de uitbreiding bestendigd.

4. Vergelijking met Europese 
trends

Door de in 2000-2002 massaal verzamelde 
gegevens bleek het mogelijk voor nagenoeg 
al onze soorten een trend te bepalen t.o.v. 
1973-1977 (Figuur 7). Het gaat hier echter 
om ruwe trends (3 types: toename, afname 
en stabiele of fluctuerende aantallen), aan
gezien we voor de meeste broedvogelsoor- 
ten niet kunnen beschikken over precieze 
cijfers van vroeger. Voor vele soorten kon 
ook, rekening houdend met tal van regiona
le trendbepalingen en deels terugvallend op 
de resultaten van het Bijzondere 
Broedvogels Project (Anselin & jacob 2003), 
een trend bepaald worden voor de periode 
1990-2000 (Figuur 8). In de meeste geval
len bleven de trends ingezet in de jaren 70 
ongewijzigd in de jaren 90. Toch blijkt dat 
verschillende soorten die in de jaren 80 nog 
fel toe- dan wel afnamen, stabiele of fluctu
erende populaties vertonen in de jaren 90.

Zo stabiliseerden de aantallen van 
Roerdomp en Woudaapje sinds het begin 
van de jaren 90 na een eerdere felle afname. 
Soorten als Bonte Vliegenvanger en Zwarte 
Roodstaart daarentegen lijken momenteel 
net over hun hoogtepunt heen terwijl 
Buidelmees een voorbeeld vormt van een 
soort die sinds het begin van de jaren 90 
stelselmatig is afgenomen na een snelle 
opmars in de jaren 80.
Het percentage toegenomen soorten ligt 
vrij hoog (periode 2000-2002 t.o.v. 1973
1977). Daarentegen blijkt uit de nieuwe 
Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels 
(Devos et al. 2004) dat vooral enkele duide
lijk afgebakende soortengroepen in de toe
komst extra beschermingsmaatregelen 
behoeven. Om de huidige problemen duide
lijker naar voren te brengen en om de 
Vlaamse gegevens in een breder kader te 
plaatsen is het nuttig de Vlaamse trend voor 
enkele soortengroepen te vergelijken met 
het pas verschenen rapport waarin voor alle 
Europese lidstaten een gemiddelde trend 
per broedvogelsoort werd bepaald voor de 
periode 1990-2000 (Papazoglou et al. 
2004). Hiertoe werden de categorieën ‘toe
genomen en afgenomen’ verder opgesplitst 
in respectievelijk sterk toegenomen (>50 
%), toegenomen (>20 % < 50 %), sterk 
afgenomen (>50 %) en afgenomen (>20 % 
< 50 %).We bespreken hier enkel kort bos
vogels, vogels kenmerkend voor oppervlak
tewateren en soorten met een sterke bin

ding aan het landbouwgebied. Voor de 
andere soortengroepen verwijzen we naar 
De Bruyn & Vermeersch (2005) en de 
broedvogelatlas (Vermeersch et al. 2004).

Bosvogels
In de vergelijkende analyse werden 20 soor
ten betrokken die hun hoofdverspreiding 
kennen in bossen en struwelen, ongeacht de 
samenstelling ervan (zowel naaldhout- als 
loofhoutspecialisten). In Vlaanderen doen 
de meeste soorten bosvogels het vrij goed. 
Naast de reeds aangehaalde naaldhoutspe- 
cialisten namen ook soorten als Kleine 
Bonte Specht, Boomklever en Glanskop in 
belangrijke mate toe in de periode 1990
2002. Bovendien nemen ook in bossen 
broedende en/of jagende roofvogelsoorten 
zoals Wespendief, Sperwer en Havik fors toe 
en breiden zich nog steeds verder uit in wes
telijke richting. Slechts enkele in de analyse 
betrokken soorten stagneren of nemen licht 
af, hoewel vaak slechts plaatselijk. De Fluiter 
verdween uit vele bossen in het Brabants 
heuvelland en de regio net ten oosten van 
de stad Antwerpen, maar nam daarentegen 
sterk toe op het Kempens plateau.
Er zijn een aantal verklaringen voor de posi
tieve trends van de bosvogelsoorten. De 
toenemende ouderdom van de bossen 
waardoor deze structuurrijker worden en 
meer voedsel en nestgelegenheid bieden, 
geldt als de voornaamste. Bovendien wor
den de bossen recentelijk beter beschermd

Figuur 7: Broedvogeltrends in Vlaanderen in de periode 1977-1990 
Figure 7: Trends of breeding bird species in Flanders 1977-1990

Figuur 8: Broedvogeltrends in Vlaanderen in de periode 1990-2002 
Figure 8: Trends o f breeding bird species in Flanders 1990-2002
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Figuur 9: Vergelijking van de trends (1990-2000) voor 
vogels van bossen in Vlaanderen en Europa 

(Brongegevens: (Vermeersch et al. 2004, Papazoglou et 
al. 2004, De Bruyn & Vermeersch 2005)

Figure 9: Trend (1990-2000) comparison between 
Flanders and Europe for woodland breeding birds

en worden ze in toenemende mate natuur
lijker beheerd met o.a. een grotere toleran
tie wat betreft staand dood hout. 
Natuurlijke bosomvorming (van zuivere 
naaldhoutpercelen naar met inheemse loof- 
houtsoorten gemengde bossen) speelt 
bovendien in het voordeel van tal van soor
ten. Negatieve trends zijn vaak moeilijker te 
verklaren. Fragmentatie van de bossen blijft 
mogelijk een belangrijke hinderpaal vormen 
voor de minder mobiele soorten. In enkele 
gevallen lijkt ook een direct verband met 
toegenomen recreatie aannemelijk. De pre
cieze invloed van de verschillende roofvo- 
gelsoorten (vooral Sperwer en Havik) op 
populaties van prooisoorten is niet duidelijk 
en vormt een belangrijk onderwerp van 
mogelijk toekomstig onderzoek. Een soort 
als de Bonte Vliegenvanger lijkt ook te lijden 
onder klimaatsveranderingen (Both & Visser 
2001). Voor trekvogels kan ook de toestand 
in de trek- en overwinteringsgebieden een 
rol spelen.
In vergelijking met het rapport “'Birds in 
Europe’ (Papazoglou et al. 2004), blijkt dat 
onze bosvogels het beduidend beter doen 
dan de gemiddelde trend in Europa. Het 
overgrote deel van de populaties kende 
geen verandering in Europa terwijl er in 
Vlaanderen gemiddeld sprake was van een 
forse toename (Figuur 9). Een mogelijk 
gedeeltelijke verklaring hiervoor wordt 
gevormd door het verouderen van vele van 
onze bossen t.o.v. vele landen in Europa 
waar bossen recentelijk nog op grote schaal 
worden ontgonnen.

Vogels kenmerkend voor oppervlakte
wateren
Van de 11 soorten die in de vergelijking wer
den betrokken (Dodaars, Fuut, Geoorde 
Fuut, Aalscholver, Blauwe Reiger, Meerkoet, 
Tafeleend, Kuifeend, Krakeend, Ijsvogel en 
Grote Gele Kwikstaart) bleek enkel Blauwe 
Reiger fluctuerende aantallen te vertonen in 
Vlaanderen in de periode 1990-2000. Alle 
andere soorten kenden een toename van 50 
% of meer waardoor de toename nog opval
lender is dan bij de bosvogels. Indien ook de 
verschillende soorten exoten gebonden aan 
oppervlaktewaters bij de analyse zouden 
betrokken worden, zou het ‘succes’ nog gro
ter uitvallen.
De steile opmars kan verklaard worden door 
een combinatie van factoren. Viseters zoals 
fuutachtigen, Aalscholver, Blauwe reiger en 
Ijsvogel hebben ongetwijfeld geprofiteerd 
van het verhoogde visbestand in de Vlaamse 
plassen en waterlopen (Buysse et al. 2002, 
2003, Schneiders et al. 2003) terwijl ook het 
grote aandeel zachte winters van de voor
bije jaren (website KMI) ongetwijfeld in hun 
voordeel heeft gespeeld. De toename van de 
meeste soorten lijkt onrechtstreeks verband 
te houden met de verhoogde eutrofiëring 
van vele oppervlaktewateren. Het aanreiken 
met nutriënten leidt vaak tot een weelderi
ge waterplantengroei en een daaraan 
gekoppelde toename van invertebraten die 
een belangrijke voedselbron vormen. Zo 
legde Van Impe (1983) een verband tussen 
de voedselrijkdom van de belangrijkste 
broedplaatsen en de toenemende broed- 
dichtheden van Kuifeend, Tafeleend en 
Krakeend. Ook de Geoorde Fuut is bij uitstek 
een soort die de hoogste dichtheden bereikt

in sterk aangerijkte plassen. Of een verho
ging van de algemene waterkwaliteit en een 
natuurlijkere structuur van waterlopen door 
herstelmaatregelen lokaal een invloed heeft 
op een soort als de Grote Gele Kwikstaart, 
biedt ruimte voor aanvullende studies.
De toename van de soortengroep kan voor 
een deel ook in een meer internationaal 
perspectief geplaatst worden. Habitatverlies 
in de West-aziatische steppen (o.a. uitdro
ging van het Aralmeer) zou soorten zoals 
Geoorde Fuut en Krakeend in westelijke 
richting hebben gedreven (Cramp & 
Simmons 1977). Binnen de Europese Unie 
scoort Vlaanderen bijzonder goed wat deze 
soortengroep betreft (Figuur 10). Enkel de 
Blauwe Reiger, die op Europese schaal sterk

Figuur 10: Vergelijking van de trends voor 
vogels gebonden aan oppervlakte wateren 

in Vlaanderen en Europa (Brongegevens: 
Vermeersch et al. 2004, Papazoglou et al.

2004, De Bruyn & Vermeersch 2005) 
Figure 10: Trend (1990-2000) comparison 
between Flanders and Europe for breeding 

birds linked to surface waters
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vooruit gaat, vertoont geen opvallend stij
gende trend in Vlaanderen. Nagenoeg alle 
andere soorten doen het veel beter in 
Vlaanderen dan gemiddeld in de rest van de 
Europese Unie met uitzondering van de 
Krakeend die bijna overal toeneemt. 
Tafeleend en Kuifeend nemen over het alge
meen lichtjes af, maar die trend zet zich dui
delijk (nog) niet door in Vlaanderen. De sterk 
afnemende aantallen van verschillende 
watervogelsoorten in de oostelijke lidstaten 
vertroebelen ten dele het verkregen beeld. 
Zoals reeds aangehaald blijkt westelijk 
Europa voor een aantal soorten te fungeren 
als uitwijkplaats ten gevolge van grootscha
lig habitatverlies in het oosten. Indien de 
Vlaamse trends zouden vergeleken worden 
met andere West-Europese landen zou het 
resultaat wellicht minder opvallend positief 
zijn.

Soorten van landbouwgebieden 
Voor het landbouwgebied werden 12 soor
ten geselecteerd: Grutto, Wulp, Scholekster, 
Tureluur, Kievit, Patrijs, Kwartel, Gele 
Kwikstaart, Veldleeuwerik, Geelgors, Grauwe 
Gors en Ortolaan. Vooral de verschillende 
zangvogelsoorten doen het erg slecht in 
Vlaanderen wat o.a. geïllustreerd wordt 
door de opname van Geelgors, Grauwe Gors 
en Veldleeuwerik in de Rode Lijst (Devos et 
al. 2004). Ortolaan stierf in de loop van de 
jaren 90 (laatste zekere broedgeval in 1992) 
zelfs volledig uit in Vlaanderen terwijl 
Geelgors, Grauwe Gors en Veldleeuwerik 
sinds de jaren 70 met 60-90 % afnamen.

Figuur 11: Vergelijking van de trends (1990-2000/2002) 
van de Vlaamse en Europese (EU-25) broedpopulaties 
van vogelsoorten karakteristiek voor agrarisch gebied 

(brongegevens: Vermeersch et al. 2004, Papazoglou et al. 
2004, De Bruyn & Vermeersch 2005).

Figure 7 7: Trend ( 1990-2000) comparison between 
Flanders and Europe for breeding farmland birds

Die afname zette zich in de jaren 90 onver
minderd door. De broedpopulaties van 
enkele 'klassieke' weidevogels (steltlopers 
als Grutto, Tureluur, Wulp, Kievit en 
Scholekster) vertonen daarentegen een sta
biele tot uitgesproken positieve aantals- 
trend. Wulp is van oorsprong een soort van 
natte heideterreinen, maar analyse van de 
locatiegegevens leert dat in de periode 
2000-2002 minstens 70 % van de popula
tie broedde in natte weilandgebieden. De 
positieve trend van de verschillende steltlo
pers dient echter kritisch te worden beke
ken. Zo nam Grutto sterk af in het 
Kempense deel van het verspreidingsgebied 
waardoor de toename vooral op rekening 
kwam van de hoge aantallen in o.a. de 
Kustpolders. Tijdens de atlasperiode ont
stonden bovendien tijdelijk erg geschikte 
condities voor de Tureluur in het Antwerpse 
havengebied (stilgelegde werf van het 
Deurganckdok tengevolge van juridische 
procedureslag) waardoor mogelijk een te 
positief beeld wordt geschetst. Bovendien 
profiteerden alle soorten steltlopers van de 
erg natte voorjaren tijdens de atlasperiode. 
De populatietoename in Vlaanderen is 
ogenschijnlijk ook in tegenspraak met resul
taten van recent detailonderzoek naar het 
broedsucces (aantal vliegvlugge jongen per 
broedpaar) in een belangrijk broedgebied te 
Antwerpen-Linkeroever, waarbij vastgesteld 
werd dat het broedsucces de laatste 20 jaar 
sterk is afgenomen tot ver beneden het 
niveau nodig om een populatie in stand te 
houden (Van Impe 2003). Dit alles sugge
reert dat op zijn minst een deel van de 
Vlaamse populatie een ‘sink’ is, waarbij de 
op het eerste gezicht geschikte toestand 
van de percelen in het vroege voorjaar veel 
adulte vogels (ook uit omringende landen) 
aantrekt terwijl die percelen niet kunnen 
bieden wat hun nesten en jongen nodig 
hebben om te overleven (Steurbaut et al. 
2005).
Door de hierboven geschetste, mogelijk 
deels tijdelijke, situaties vertonen de 
Vlaamse trends opvallende verschillen met 
de trends in Europa (EU-25) tussen 1990 en 
2000 (Figuur 11). Veldleeuwerik, Geelgors 
en Grauwe Gors en nagenoeg alle andere 
akkervogels zijn de voorbije 30-40 jaar in 
heel Noordwest-Europa als broedvogel 
sterk tot zeer sterk achteruit gegaan (zie o.a. 
Tucker & Heath 1994, Hagemeijer & Blair 
1997, Papazoglou et al. 2004). In Vlaanderen 
blijkt de toestand voor die soorten nog 
slechter dan het Europese gemiddelde.

Onderzoek in het buitenland (voor een 
overzicht: Krebs et al. 1999, Donald et al. 
2001) heeft uitgewezen dat de achteruit
gang van deze en andere soorten uit het 
landbouwlandschap moet gezocht worden 
in een algemene intensivering en schaalver
groting van de landbouw in West-Europa. 
Dit omvat ondermeer de opkomst van 
monoculturen ten koste van een gediversi
fieerd, kleinschalig landschap (inclusief klei
ne landschapselementen). Hierdoor is er 
minder voedsel (ongewervelden) en nestge- 
legenheid ter beschikking, is er een alge
meen gebruik van bestrijdingsmiddelen en 
verdwijnt wintervoedsel zoals graanresten 
en onkruidzaden door sneller inploegen van 
de akkers voor het zaaien van wintergraan in 
plaats van zomergraan. Voor een overzicht 
van de verschillende problemen en mogelij
ke praktijkgerichte beheersmaatregelen in 
Vlaanderen verwijzen we naar Dochy & 
Hens (2005). Het is duidelijk dat bescher
ming en opvolging van deze soortengroep in 
de toekomst tot de prioriteiten moet beho
ren van een efficiënt Vlaams soortenbeleid.

5. Verder gebruik atlas
databank

Momenteel worden de atlasgegevens reeds 
gebruikt binnen tal van studies en projecten. 
Vooral de basisinventarisaties op UTM 5x5 
km-niveau worden veelvuldig opgevraagd in 
het kader van lokale Milieu Effect 
Rapportages en allerlei beheers- en natuur- 
inrichtingsplannen. Bovendien vinden de 
gegevens ook meer en meer hun weg naar 
hetVlaamse en internationale natuurbeleid. 
De gegevens worden nu en in de toekomst 
gebruikt bij de herziening en mogelijke uit
breiding van de Vogelrichtlijngebieden en 
werden bovendien reeds door Birdlife aan
gewend in het rapport ‘Birds in Europe, 
population estimâtes, trends and conserva
tion status’ (Anselin & Jacob 2003, Birdlife 
International 2004).
De gegevens kunnen onderverdeeld worden 
in 2 groepen: hokgegevens (UTM 5x5 km en 
1x1 km) en puntgegevens (preciese locatie- 
aanduidingen van territoria op stafkaart 
1/10.000). De hokgegevens zullen binnen 
een 15-tal jaar opnieuw kunnen gebruikt 
worden om te vergelijken met de dan te ver
schijnen nieuwe broedvogelatlas welke op 
eenzelfde basismethode zal gebaseerd wor
den. Bovendien bieden dergelijke, ‘ruwe’ 
gegevens nu reeds tal van mogelijkheden
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wat betreft lokale dichtheidsonderzoeken 
en analyses naar relaties tussen soortensa
menstelling- en aantallen en het voorko
men van bepaalde habitattypes en/of 
-oppervlaktes. Daarnaast bieden de gede
tailleerde puntgegevens nog een schat aan 
mogelijkheden wat betreft verdere verwer
king. Voorbeelden zijn o.a. het gedetailleerd 
uitwerken van onopgeloste vragen die uit de 
atlas-soortteksten naar voren zijn gekomen 
zoals: "wordt de uitbreiding van Glanskop in 
de Vlaamse Ardennen effectief belemmerd 
door de fragmentatie van de bosgebie
den?”, "waarom bereikt de Matkop lokaal 
veel hogere dichtheden in ogenschijnlijk 
sterk gelijkende moerasbossen?”, “kan er 
een verband aangetoond worden tussen de 
recent verbeterde waterkwaliteit van 
bepaalde beken en rivieren en het voorko
men en de trend van de Ijsvogel?” enz... Ook 
bij het opstellen van beheersprioriteiten in 
natuurreservaten bieden de puntgegevens 
mogelijkheden. Zoals het in Nederland ont
wikkelde programma AVIS (zie hiervoor de 
theoretische achtergrond in Sierdsema

(1995)) kunnen ook in Vlaanderen op basis 
van de puntgegevens bepaalde vogelge- 
meenschappen kenmerkend voor welom
lijnde habitattypes worden afgebakend. 
Deze gemeenschappen kunnen dan gekop
peld worden aan alle natuurtypes in 
Vlaanderen (zie o.a. Wils en Vandenbussche 
2002, rapporten downloadbaar op website 
Instituut voor Natuurbehoud, www.inst- 
nat.be) en vervolgens verwerkt worden bij 
het opstellen van beheers- en beheersevalu- 
atieplannen. Kortom, de atlasdatabank 
staat nog garant voor jaren gericht onder
zoek naar vele vragen! Een concreet voor
beeld van het gebruik van puntgegevens is 
het in 2004 gestarte project 'Rood- 
borsttapuit’ dat, onder de vleugels van de 
Antwerpse Koepel voor Natuurstudie en 
vertrekkend van preciese Roodborsttapuit- 
territoria uit de atlasdatabank, tot doel 
heeft (project loopt nog tot en met 2006) 
de bestandsevolutie en habitatvoorkeur van 
de Roodborsttapuit in de provincie 
Antwerpen te bepalen (voor een tussentijds 
verslag, zie Vermeersch (2005)).

Patrijs Perdixperdix mannetje (Foto: Hugo Willocx

Dank
De publicatie van de broedvogelatlas binnen 
de vastgestelde termijn was alleen mogelijk 
door de inzet van de talloze vrijwillige 
medewerkers en door de financiering van 
het project door Afdeling Natuur van de 
Vlaamse Gemeenschap en het Instituut 
voor Natuurbehoud.
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