
INBO volgt het 
broedsucces van 
Kalmthoutse 
Boomleeuwe-
riken op

Dit jaar willen we nagaan of we dit opnieuw kunnen vaststellen, maar proberen we 

ook te onderzoeken hoe en wanneer nesten precies verloren gaan. Daarom meten 

we automatisch de nesttemperatuur van elk nest met temperatuurloggertjes en 

worden sommige nesten ook gefilmd. Zodra de schapen op het terrein komen (be-

gin mei) worden hun bewegingen door middel van een GPS-halsband nauwkeurig 

gevolgd om na te gaan bij welke gekende nesten ze veel of weinig tijd hebben 

doorgebracht. Heel het onderzoek heeft tot doel de (noodzakelijke!) schapenbe-

grazing beter af te stemmen op grondbroedende vogelsoorten waarvan er verschil-

lende op de Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn staan.

Voorlopige resultaten

Het veldseizoen is nu (eind april) halfweg en we vonden tot 26/04 reeds 56 nesten, 

gevoelig meer dan vorig jaar. Er worden meer nesten gevonden door de kennis die 

we vorig jaar opdeden; Boomleeuweriken zijn namelijk erg trouw aan hun broed-

plaatsen en bovendien lijkt de totale populatie wat te zijn toegenomen. Die toe-

name is toe te schrijven aan een Life-project dat de voorbije jaren in het Grenspark 

werd uitgevoerd. Grote oppervlakten naaldbos werden gekapt en er werd op grote 

schaal geplagd. Die zones raken nu stilaan begroeid met pioniersvegetatie wat ze 

erg geschikt maakt voor Boomleeuweriken die erg graag in dat soort vegetaties 

broeden.

Typisch voor een grondbroedende soort als de Boomleeuwerik is het hoge percen-

tage gepredeerde nesten. Bijna de helft van de nesten gaat verloren door predatie. 

De meerderheid van de nesten wordt ’s nachts of in de vroege ochtend gepredeerd. 
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In vorige nummers van Vogelnieuws kon je al lezen dat het INBO onderzoek doet naar de effecten van schapenbegrazing op het 

broedsucces van een populatie Boomleeuweriken in het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide in de gemeentes Kalmthout 

en Woensdrecht (NL). Zo ontdekten we vorig jaar dat het broedsucces significant lager was in aanwezigheid van schapen t.o.v. 

gebieden waar op hetzelfde moment geen schapen aanwezig waren.
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Bovendien lijken nesten in de ei-fase kwetsbaarder dan wanneer er jongen zijn. 

Enerzijds zijn jongen beter gecamoufleerd, maar mogelijk zijn nesten waarin jongen 

uitkomen ook beter gepositioneerd in het terrein. Interessant hierbij is de vraag 

of sommige broedparen beter ‘presteren’ dan anderen, ervaring en leeftijd van de 

ouders speelt wellicht ook een rol. 

De informatie uit de loggers leverde alvast een verrassing op wat betreft de snel-

heid waarmee broedparen aan een vervanglegsel beginnen na predatie van hun 

eerste legsel. Een wijfje Boomleeuwerik wiens nest om 3u15 ’s nachts gepredeerd 

werd, was ’s morgens om 9u al volop een nieuw nest aan het bouwen en 3 dagen 

later volgde al het eerste ei! Op die manier lopen de vogels weinig achterstand op 

en kan bijna gelijktijdig met de andere broedparen gestart worden met het tweede 

legsel dat we verwachten vanaf begin mei.

In het tweede nummer van Vogelnieuws van dit jaar, lezen jullie meer over het 

verdere verloop van het veldseizoen, met wellicht meer nieuws over de invloed van 

de schapenbegrazing.
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Sommige nesten worden ook gefilmd
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