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Vogelnieuws: de baardman
Joris Everaert
De baardman of het baardmannetje (Panurus biarmicus) is een zangvogel uit de familie van de Panuridae
(baardmannen), een familie met maar één soort. Vroeger werd de soort ook wel baardmees genoemd.
De plaatsing van deze familie binnen de stamboom van de vogels is nog steeds problematisch. Volgens de
meest recente inzichten zijn ze binnen de superfamilie Sylvioidea (vooral kleine zangvogels) het meest
verwant aan de familie Alaudidae (leeuweriken) wat op grond van uiterlijke kenmerken eigenlijk niet zo
waarschijnlijk lijkt. Het mannetje heeft opvallende zwarte baardstrepen. Het vrouwtje valt minder op
door het ontbreken van de grijze kop en baardstrepen. Beide geslachten hebben een opvallend lange
staart. De roep van de baardman is een vrij metaalachtig ‘tjing tjing’ bellend geluid, vaak in combinatie met
korte, zachtere tikgeluiden.
De soort komt voor in gematigde streken in Azië en Europa. Het verspreidingsgebied in Europa is sterk
verbrokkeld, met wel zwaartepunten zoals in de Donaudelta (200.000 paren). In Noordwest-Europa is de
Nederlandse delta een belangrijk broedgebied.
De baardman is een vogel die uitsluitend gebonden is aan gevarieerde rietvelden. Jong riet wordt vaak
verkozen boven oud riet (hogere voedselbeschikbaarheid zowel in winter als in zomer). Baardmannen
kennen een opvallende dieetwisseling in de loop van het jaar. In de zomer bestaat het voedsel vooral uit
insecten, in de winter uit (riet)zaden, aangevuld met insecten. 
In de regio rond Durme en Schelde (exclusief de natuurzones in de Waaslandhaven waar de soort ook
tot broeden komt, zie verder) is de baardman vooralsnog enkel een overwinteraar en/of doortrekker.
Elke winterperiode worden enkele vogels of kleine groepjes waargenomen, vaak tijdelijk pleisterend op
doortrek maar soms ook langere periodes. Als ze niet roepen, kunnen ze echter gemakkelijk gemist

Het mannetje baardman (l) heeft opvallende zwarte baardstrepen terwijl het vrouwtje (r) minder opvalt door het ontbreken van de grijze kop en baardstrepen.
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worden. Vooral in de Durmemeersen (Polderbroek en
Bulbierbroek) in Hamme, het Molsbroek in Lokeren
en in de Scheldebroeken (Paardeweide-Oost) in 
Berlare-Wichelen worden in de doortrek- en winter-
periode af en toe baardmannetjes waargenomen. 
In het Polderbroek en Paardeweide-Oost zijn de
hoogste aantallen vastgesteld (telkens tot 14 vogels
in de laatste jaren).
Evolutie van de broedpopulatie in Vlaanderen
De baardman is als broedvogel altijd schaars geweest
in Vlaanderen, maar de laatste 20 jaar is er een duide-
lijke opwaartse trend merkbaar. In de vorige broed-
vogelatlasperiode (2000-2002) werden er amper 20
broedkoppels vastgesteld en momenteel schat men
de populatie op bijna 80 koppels.
Vooral in de natuurgebieden in en rond de Waaslandhaven doet de soort het goed met 67 paren in 
2018 (vooral in Schor Ouden Doel, Ketenisse en het Groot Rietveld). Deze populatie is afkomstig van
het nabijgelegen Nederlandse Saeftinghe waar men 318 paren telde in 2018. Hier doet de soort het 
uitstekend doordat het riet er de laatste jaren sterk uitgebreid is door opslibbing. Andere gebieden 
waar regelmatig enkele baardmannetjes tot broeden komen zijn de IJzervallei, de Uitkerkse Polder, Lier-
Anderstad, en De Maatjes in Kalmthout.
Binnenkort als broedvogel in onze regio?
We hopen de baardman binnenkort ook als broedvogel te verwelkomen in de Durme- en Scheldevallei.
In enkele gebieden (bv. Paardeweide-Oost, Molsbroek en naastliggende Hamputten in Waasmunster) 
zijn soorten tot doel gesteld zoals de roerdomp. Hiervoor zal er meer rietmoeras komen, waarvan ook
heel wat meeliftende soorten zoals de baardman, de snor, het woudaapje en de bruine kiekendief kunnen 
profiteren.
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STEUN DE NATUUR IN ONZE
STREEK EN DOE EEN GIFT

Je helpt mee de natuur langsheen Durme, Moervaart, Zuidlede, Donk en Schelde te
beschermen met een gift. Op die manier help je om kwetsbare natuurgebieden aan te 
kopen en werk je mee aan de versterking van de biodiversiteit in en rond onze reservaten.
Doe een gift van minimaal 40 euro en ontvang een fiscaal attest. Via je belastingen 
recupereer je 45 % van jouw gift. Giften kunnen overgeschreven worden op rekening-
nummer BE52 0012 2999 0009 met de vermelding van uw naam en de mededeling 
“Gift vzw Durme”.


