
ABV-project: 
nieuw  
cijfermateriaal  

In 2012 werd de tweede volledige telcyclus (2010-2012) van het project Algemene 
Broedvogels Vlaanderen (ABV) afgewerkt. In Vogelnieuws 19 van december 2012 
verscheen daarover al een bijdrage. In de loop van de winter 2012-2013 kwamen echter 
nog heel wat nieuwe gegevens binnen waardoor de tabel van toen nu weer wat volledi-
ger is geworden (zie onderstaande Tabel 1). Ook de nieuwe Europese cijfers, afkomstig 
van de European Bird Census Council (EBCC) werden in Tabel 1 verwerkt. Bovendien 
beschikken we voor een beperkt aantal soorten ook al over voldoende gegevens van het 
broedseizoen 2013 om enkele nieuwe grafieken te tonen (zie Figuur 1-6).  De algemene 
conclusies wijken uiteraard niet af van de bijdrage in de vorige Vogelnieuws. De winter 
van 2012-2013 was bovendien opnieuw tamelijk koud en bovenal sneeuwrijk en werd 
gevolgd door één van de koudste lentes ooit in ons land. Naar verwachting zullen de 
trends van wintergevoelige soorten verder afnemen naargelang meer data worden 
ingevoerd.

Veldleeuwerik - Glenn Vermeersch

Figuur 1-6 Trend 
van resp. huismus, 

zwarte kraai, 
zwarte mees, 

tortel, ringmus 
en veldleeuwerik. 

Generalisten 
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soorten van (al dan 

niet kleinschalig) 
landbouwgebied 
verder afnemen.
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Soort Trend Sign. EU Lang EU Kort

Bergeend -21,7 NS - -

Blauwborst 34,7 NS - 2

Boerenzwaluw 2,3 NS -28 -35

Bonte vliegenvanger  216,4 NS -23 -29

Boomklever  19,3 (>) 76 -9

Boomkruiper -4,1 NS -7 39

Boomleeuwerik  8,8 NS 38 37

Boompieper  24,7 NS -54 -38

Bosrietzanger -36,6 (<) 7 -20

Buizerd -15,0 NS 92 -18

Canadese gans 39,7 > - -

Cetti’s zanger -85,3 (<) - 486

Dodaars -61,5 < - -

Ekster  10,5 > 1 -42

Fazant 25,8 > - -

Fitis 5,7 NS -31 -30

Fuut  -35,6 (<) - -

Gaai 20,1 (>) 22 31

Geelgors  29,9 > -44 -25

Gekraagde roodstaart  -19,8 NS 18 62

Gele kwikstaart 12,2 NS -42 9

Gierzwaluw 25,0 (>) -3 10

Goudhaan -47,1 < -49 -62

Grasmus 15,1 > 23 22

Graspieper -39,1 < -68 -57

Grauwe gans -18,1 NS - -

Grauwe vliegenvanger -59,6 NS -36 -9

Groene specht  -18,6 < 38 39

Groenling 35,4 > 29 -18

Grote bonte specht 22,0 > 61 20

Grote lijster -23,2 NS -20 -7

Grutto -1,7 NS -32 -44

Heggenmus -7,1 < -36 -20

Holenduif 6,6 NS 45 45

Houtduif 16,7 > 105 37

Huismus 3,1 NS -63 -8

Huiszwaluw -4,4 NS -11 -12

Kauw 48,1 > 20 -19

Kievit -20,3 < -48 -31

Kleine karekiet 3,1 NS -1 -1

Kneu -3,5 NS -63 -54

Koekoek -16,9 (<) -16 -10

Tabel 1. Trends van 80 algemene en schaarse broed-
vogels in Vlaanderen op basis van telgegevens van het 
ABV-project (2007-2012)

Legende: 
Trend= verandering in indexwaarde tussen de periode 
2007-2009 en 2010-2012, Sign.: <significante 
afname, >significante toename, (<) mogelijk signi-
ficante afname, maar gegevens nog niet toereikend, 
(>)mogelijk significante toename, maar gegevens 
nog niet toereikend, NS niet significant, EU lang= 
gecombineerde langetermijntrend (1980-2011) voor 
23 Europese lidstaten, EU kort = gecombineerde 
kortetermijntrend (1990-2011) voor 23 Europese 
lidstaten.
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Soort Trend Sign. EU Lang EU Kort  

Koolmees 15,8 > 17 18

Kuifeend -0,8 NS - -

Kuifmees -7,4 NS -46 -41

Matkop -12,2 NS -62 -43

Meerkoet 19,4 > 26 -5

Merel 0,3 NS 20 19

Nachtegaal -78,9 < -61 0

Nijlgans  -1,5 NS - -

Patrijs  -23,5 NS -94 -90

Pimpelmees  25,0 > 39 29

Rietgors -7,9 NS -31 -25

Rietzanger -1,6 NS -14 4

Ringmus -25,7 < -59 -15

Roodborst -11,2 < 17 4

Roodborsttapuit 21,3 NS - 34

Scholekster 7,6 NS - -

Sperwer -13,3 NS 11 -23

Spotvogel  10,9 NS -42 -12

Spreeuw -12,5 < -52 -6

Sprinkhaanzanger  -49,2 NS -46 -21

Staartmees -27,2 NS 52 -14

Stadsduif -31,6 (<) - -

Tjiftjaf  11,2 > 98 -8

Torenvalk -40,1 < -36 -42

Tortel -53,8 < -74 -30

Tuinfluiter -1,6 NS -12 -12

Turkse tortel 0,1 NS 88 151

Veldleeuwerik -14,3 < -51 -21

Vink 5,1 > 8 -4

Waterhoen  -38,5 < -20 -15

Wielewaal -17,7 NS 12 20

Wilde eend  9,5      NS 64 -3

Winterkoning  -16,4 < 20 -15

Witte kwikstaart -4,4 NS -8 -24

Wulp -8,6 NS - -

Zanglijster 11,7 > 5 28

Zwarte kraai 20,1 > 21 5

Zwarte mees -54,6 < -3 -16

Zwarte roodstaart 14,4 NS 62 3

Zwarte specht -6,1 NS 103 543

Zwartkop 32,3 > 150 58
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Problemen bij de invoer van data
 
Zoals steeds willen we alle medewerkers bij deze nog eens oproepen hun data zo snel 
als kan in te voeren via http://broedvogels.inbo.be.  Jullie gegevens worden permanent 
gebruikt én zijn erg nuttig, dit kan niet voldoende benadrukt worden!

Er werd de voorbije maanden getracht de invoer zo eenvoudig mogelijk te maken, 
maar we beseffen dat de aard van het project en de data niet toelaten om dit extreem 
gebruiksvriendelijk te maken. Er bereiken ons af en toe berichten van tellers die fouten 
ervaren bij de invoer. We kunnen die foutmeldingen indelen in 3 types:

1. Problemen met login en paswoord

2. Compatibiliteit met internetbrowser

3. Verlies van data indien invoeren te lang duurt

Wanneer een foutmelding meteen wordt doorgestuurd aan iwan.lewylle@natuurpunt.
be met glenn.vermeersch@inbo.be in cc en ze bij voorkeur gedocumenteerd is met een 
screenshot, dan wordt dit in het algemeen binnen de 1-3 werkdagen opgelost.  Indien 
login en/of paswoord werd vergeten, is dat in de regel erg snel weer opgelost. De meest 
voorkomende foutmelding zijn terug te leiden tot het gebruik van Internet Explorer 10. Er 
wordt momenteel volop gewerkt om dit op te lossen, maar we rekenen op snelle feed-
back van jullie wanneer een probleem aanhoudt.

Glenn Vermeersch
glenn.vermeersch@inbo.be

Thierry Onkelinx, Iwan Lewylle

Dankwoord

Een gemeend woord van dank aan alle 
tellers en een extra pluim op de hoed 
van de regionale coördinatoren! 

    

Op 22 februari 2014 vindt de  
13de editie van de Belgische  
Vogeldag plaats op dezelfde locatie  
van de voorgaande jaren: in de Drie  
Eiken campus van de U.A. in Wilrijk.

 
De volgende weken pakken we uit met het hoofdprogramma. Enkele randevenementen zoals het programma voor de vogelwerk-
groepen, wordt verder ingevuld in de loop van januari 2014.

We wachten nog op bevestiging van enkele sprekers maar nu al presenteren we je een voorsmaakje van het gevarieerde aanbod 
aan lezingen:  
Met de juiste instelling wordt vogels kijken nooit saai. Martin Garner is de auteur van Frontiers in Birding (2008), en beheert 
een populaire determinatie-blog. Hij presenteert ons de inspirerende lezing What is a Great Birder and how to become one. 
Nederlander Ben Koks is een gerespecteerd weidevogelkenner en is oprichter van de Stichting Werkgroep Grauwe Kieken-
dief. Hij brengt ons een boeiende uiteenzetting over de recente sattelietzenderprojecten, die de trekroutes van 36 in Nederland 
broedende Grauwe Kiekendieven gedetailleerd in kaart brengen.  
Olivier Dochy won vorig jaar de BirdQuiz en neemt als opvolger van Wouter Faveyts de taak op zich om (vrijblijvend) je kennis 
te testen. Olivier vertrouwde ons toe dat de winnaar een goede allround-birder zal zijn.  
Gerald Driessens vergast je weer op een gevarieerd Jaaroverzicht zeldzame vogels in het wat vreemde jaar 2013, en belooft 
ons weer enkele interessante inhoudelijke en geografische zijsprongetjes.

Op de VogelBeurs staan de gebruikelijke stands uit verschillende categorieën. Ook de Natuurpunt boekenstand zal weer 
aanwezig zijn met een ruim aanbod. De inhoud van het luik voor de Vogelwerkgroepen maken we in de loop van de volgende 
weken bekend.

De cateringformule ondergaat een kleine wijziging.  
Meer informatie volgt snel op www.natuurpunt.be/vogeldag. Inschrijven kan vanaf december.

Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek
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