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Hoe kunnen we de achteruitgang van onze akkervogels stoppen?
De cijfers uit de nieuwe
Vlaamse broedvogelatlas
tonen aan dat het slecht
gaat met de klassieke
akkervogels. Hoog tijd
dus voor maatregelen.
De achteruitgang is vooral te wijten aan de evolutie van de moderne landbouw. Teelten zijn minder divers, door pesticidengebruik
komen er minder (on)kruiden en insecten voor en er
blijven minder resten liggen omdat er efficiënter geoogst
wordt. Verder verdwijnen de plekken waar vogels nesten
kunnen bouwen, zoals randen en ruigtes. Er zijn ook
meer roofdieren zoals vos, zwarte kraai en roofvogels,
maar de invloed hiervan is moeilijk te becijferen. Maatregelen moeten te combineren zijn met de huidige intensieve landbouw en er is maatwerk nodig volgens doelsoorten en gebied. Daarvoor moeten we landbouwers
en besturen goed informeren. Dit vraagt een duidelijk
engagement van het beleid. Je kan twee soorten maatregelen nemen. Om de akkervogels toe te laten gemak-

kelijker een nestje te bouwen, kan men grasstroken aanleggen met polvormende grassen. Voor leeuweriken is het nuttig om per hectare 2 vlakken van 20 m² niet mee in te zaaien. Geelgors en patrijs hebben baat bij het aanplanten van
hagen en houtkanten.
Om de voedselvoorziening te verbeteren, kan men erop
letten om de randen van teeltvlakken niet mee te sproeien
met pesticiden, zodat daar kruiden en insecten kunnen overleven. Leeuwerikvlakken zijn in deze optiek ook nuttig en
men kan keverbanken aanleggen. Dit zijn meerjarige lange
grasstroken binnen een perceel zonder insecticidenbehandeling. Ze zijn goed voor plaagpredatoren zoals loopkevers
maar ook voor vogels. Verder is het aanbevolen om graanstoppels of ongeoogste graanranden 's winters te behouden. Ten slotte kan men zaadgewassen voor vogels telen in
kleine perceeltjes of randen. Goede soorten zijn boerenkool
en andere grote kruisbloemigen (koolzaad, herik, mosterd, ), granen, quinoa, vlas, kaardenbol of klis.
Je kan een maatregelenrapport downloaden op
www.instnat.be.
Discussiëren kan op het akkervogelforum via
www.zwvlkoepel.be/vwg.

Contactpersoon: Olivier Dochy, tel.: 02-528 89 06 of 050-40 32 98; e-mail: olivier.dochy@instnat.be

Biologische Waarderingskaart en Natuurgerichte Bodembedekkingkaart: nieuwe versies!
De Biologische Waarderingskaart (BWK) is een gebiedsdekkende biologische inventaris en biologische
evaluatie van heel Vlaanderen. Ze geeft informatie over
bodembedekking, bodemgebruik, biotopen, vegetaties
en kleine landschapselementen. De inventaris is gedetailleerd en mikt op een gebruik van kaarten en bestanden op een schaal 1/10 000.
De eerste versie werd gemaakt in de periode 1978 1996. Sinds 1997 werken we aan een nieuwe versie (tot
2007). Alle kaartbladen van de tweede versie die al afgewerkt zijn en alle ontwerpgegevens tot 2003 zijn
geïntegreerd in een nieuw, voor iedereen beschikbaar
bestand op provinciaal en Vlaams niveau. Voor de
gebieden waarvoor nog geen tweede versie van de
BWK bestaat, bevat het geïntegreerde bestand de eerste versie. Voor heel wat toepassingen is de inventaris
op inhoudelijk vlak te gedetailleerd. Om dit op te vangen hebben we een Natuurgerichte Bodembedekkingkaart afgeleid. Het aantal polygonen is niet gewijzigd
maar de legende is sterk vereenvoudigd.
De vereenvoudiging moet de toepassing van de wetge-

ving betreffende verbodsbepalingen en natuurvergunningen
voor de wijziging van vegetaties vergemakkelijken. Ze houdt
ook rekening met de zeldzaamheid van biotopen en stoelt
op de herkenbaarheid van landschapsformaties zoals bos
en heide.
BWK en bodembedekkingkaart zitten samen in één
bestand, dat je per provincie of voor heel Vlaanderen kan
downloaden op www.instnat.be/content/page.asp?pid=
BWK_Startpagina.
Je kan een vorige versie - met gegevens tot begin 2002 interactief raadplegen op www.gisvlaanderen.be/
geovlaanderen/nl/loketten.asp. De gegevens van het geoloket zullen worden aangevuld met de nieuwste informatie.

Contactpersoon: Desiré Paelinckx, tel.: 02-558 18 48; e-mail: bwk@instnat.be

