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INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP AFDELING NATUUR 

NATUURPUNT VZW 

2004 

DANKWOORD 

De Atlas van de Vlaamse broedvogels is vooral een atlas van de vele tellers die volkomen belangeloos vele uren van hun vrije tijd hebben 

besteed aan het uitkammen van alle hoeken in Vlaanderen . Zonder hun inspanningen geen atlas, zo eenvoudig is dat. Maar ook in andere 

stadia van het atlaswerk kon telkens gerekend worden op de bereidwillige medewerking van vele mensen . Zij leverden belangrijke bijdragen 

aan onder andere het schrijven , nalezen en aanvullen van de teksten, het maken van de kaartjes, het leveren of opzoeken van geschikte foto's, 

het napluizen van de referentiel ijst , enz ... . De plaats ontbreekt om in dit dankwoord iedereen bij naam te vernoemen , maar een volledige me

dewerkerlijst is te vinden in Bijlage 4 · Een speciale vermelding verdient het Nederlandse SOVON dat bereid was om de door hun ontwikkel

de atlasmethode en de door de jaren heen opgebouwde expertise ter beschikking te stellen . 

Een welgemeend dankjewel aan allen die meegewerkt hebben aan dit boek. Op naar een volgende atlas! 
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VooRWOOR D 

Zowel voor een wetenschappelijke instelling als voor een vereniging van gemotiveerde vrijwilligers is het telkens een hoogtepunt wanneer 

een product van hun collectieve inspanningen kan uitmonden in een aantrekkelijke publicatie . 

Dergelijke coproducties werden ook in het verleden gerealiseerd , denk aan het boek ' Natuurbeheer', sommige ' Rode Li jsten ' en klass ieke 

databanken van diverse soortengroepen . Deze broedvogelatlas neemt ongetwijfeld een vooraanstaande plaats in . Hiermee wordt opnieuw de 

grote meerwaarde aangetoond van de hechte samenwerking tussen een goed gecoördioeerd waarnemersnetwerk en deskundige onderzoe

kers: hun inzet en inzicht leiden immers tot resultaten die elke groep afzonderlijk niet zou kunnen voorleggen . 

Het natuurbehoud in Vlaanderen heeft permanent nood aan degelijke basiskennis voor de onderbouwing van perfermante beleidsmaatrege

len en steunt daarbij op cijfers : meten is weten . Hier biedt het samenwerkingsverband tussen de overheid en natuurverenigingen als m id

denveld een grote meerwaarde. Naast een breed maatschappelijk draagvlak zijn de meer gespecialiseerde netwerken noodzakelij k. Zi j di e

nen in overleg de terreinwaarnemingen op een verantwoorde wijze te verzamelen , te valideren en te verwerken , met duidelijke taakafspraken 

voor de deelnemende partners . 

Deze atlas voldoet ongetwijfeld aan alle voorwaarden om als betrouwbare momentopname het Vlaamse natuurbeleid in de volgende jaren te 

ondersteunen . Sommige vogelsoorten nemen toe, vele gaan achteruit of verdwijnen zelfs uit onze regio ; vaak zijn ze een bic-ind icato r voor 

veranderingen in onze leefomgeving. Deze atlas tracht daarom naast de huidige status van de broedvogels ook verklaringen voor hun voor

uitgang of afname te formuleren . 

Verspreidingsonderzoek mag uiteraard niet stilvallen tussen twee atlasperiodes in , maar moet een constante monitoring zijn, een pe rmane n

te opdracht dus van zowel de wetenschappelijke instelling als het vrijwilligersnetwerk . En moge dit tevens een warme oproep z ijn tot de over

heid om ook in de toekomst aan elk paard in dit tweespan de haver te geven die het verdient. 

Wij uiten graag onze diepe dankbaarheid aan allen die met doorzetting hebben meegewerkt aan dit fraaie werkstuk waar Vlaanderen fier mag 

op zijn en dat zonder twijfel ook op Europees vlak zeer positief onthaald zal worden . 

EeKHART KUIJKEN 

Algemeen Directeur 

Instituut voor Natuurbehoud 

WALTER ROGGEMAN 

Voorzitter 

Natuurpunt vzw 
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INLEIDING: 

EEN NIEUWE BROEDVOGELATLAS, NIEUWE KANSEN VOOR NATUURBEHOUD 

Eekhart Kuijken, Joris Bracquené & Koen De Smet 

De ornithologie heeft de laatste 30 tot 40 jaar jaar sterk aan populariteit gewonnen in Vlaanderen . Naarmate meer mensen 

het veld introkken ontstond de behoefte om dit samen te doen, om gezamenlijk excu rsies te organiseren maar ook om te te l

len en te inventariseren in het kader van vastomlijnde projecten . Dit resulteerde in de oprichting van tal van regionale vogel

werkgroepen en j of een projectmatige samenwerking met verenigingen zoals De Wielewaal en Vlav ice en overhe idsinst ellin

gen zoals het Instituut voor Natuu rbehoud . Die samenwerking liet ons toe om de voorbi je decenn ia onze kennis over de 

Vlaamse avifauna enorm te vergroten. De Belgische broedvogelatlas (1988) , het boek 'Vogels in Vlaanderen' (1989) en een 

aantal provinciale en regionale atlassen zijn in dat opzicht belangrijke referentiewerken gebleken . De meeste vogelpopulat ies 

zijn echter onder invloed van tal van factoren aan snelle veranderingen onderhevig . Vooral wat onze broed vogels betreft bleek 

heel wat van de beschikbare informatie over verspreiding en aantallen gedateerd en dus dringend aan actualiser ing toe . 

Nadat eerder al het pro ject ' Bijzondere Broedvogels Vlaanderen ' werd opgestart, ontstond in 1998 op het In st ituut voor 

Natuurbehoud de idee om een nieuwe broedvogelatlas samen te stellen voor het Vlaamse Gewest , mede naar het 

Nederlandse voorbeeld waar in datzelfde jaar met het veldwerk werd gestart. Om een zo breed mogelijk draagvlak voor het 

project te creëren , werd er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door het Instituut, AMINAL Afdel ing Natuur, 

Natuurpunt vzw (toen nog in oprichting) , J.N .M ., LIKONA, ANKONA, de Provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen . 



OPZET EN VERLEDEN 

In dit boek wordt vaak teruggeblikt op de vorige atlas , die de periode 

1973-1977 bestrijkt (DEVILLERS et al. 1988) . De waarde van dat boek is ook 

nu nog erg groot, aangezien het voor heel België de enige gebiedsdek

kende inventarisatie betreft van alle broedvogels van de voorbije 30 jaar. 

Het droeg ook in belangrijke mate bij aan het afbakenen en behoud van 

de vogelrijke ge bieden en ald us aan het beschermen van de soorten zelf. 

De totstandkoming van de toenmalige atlas vanu it het KB IN kende ech

ter heel wat meer moei lijkheden dan het huidige boek. Zo was er vooral 

een veel minder uitges proken structuur van vrijwillige medewerkers , het 

ontbreken van soepele databanken en van de snelle e-mailcommunica

tie; boven·dien liet de definit ieve publicatie lang op zich wachten . 

Ondertussen is de onderzoeksdime nsie op allerlei vlakken totaal gewij

zi gd . Door de oprichting van de Gewesten met verregaande autonome 

bevoegd heden is het minder evident geworden om een Belgische atlas 

als één project te realiseren . Vandaar dat er nu deelwerken verschijnen 

voor Vlaanderen, Wallonië én Brussel. Bovend ien beschikken de Gewes

ten nu over een veel uitge breider en goed georganiseerd netwerk van 

vrijwilligers en zijn er overheidsinstellingen die de wetenschappelijke 

sturi ng en uitwerking op zich kunnen nemen of ondersteunen. 

Voo ra l door het unieke samenwerkingsverband tussen de verschillende 

natuurverenigingen en regionale overheden zoals die onder impuls van 

het Instituut voor Natuurbehoud tot stand kwam , is de afwerking van dit 

boek zeer vlot verlopen . Met name de samenwerking met Natuurpunt 

vzw (toen nog Wielewaal en Natuurreservaten) zorgde ervoor dat vele 

medewerkers snel konden worden bere ikt en dat een duizendtal vrijwil 

ligers bereid gevonden werd om heel wat van hun tijd in inventarisaties 

en gegevensverzending te steken . Dankzij enkele grootschalige projec

ten zoals de jaarlijkse watervogeltellingen en het sinds 1994 opgestarte 

IN-project 'Bijzondere Broedvogels Vlaanderen ' hadden vele van die 

vrijwilligers ook al de nodige ervaring opgedaan met gestandaardiseerd 

veldwerk. De huidige atlas heeft ongetwijfeld ook vele beginnende 

vogelkijkers de kans gegeven hun kennis en ervaring te vergroten door 

samen met meer ervaren tellers het terrein op te gaan . Het is in de eer

ste plaats dankzij al deze vrijwilligers dat het boek er nu ligt, waarvoor 

onze oprechte waardering! 

Maar, zonder financiering geen boek, zoveel is duidelijk. De Afdeling Na

tuur van AMINAL (Vlaamse Gemeenschap) stelde belangrijke financiën 

ter beschikking om dit project mogelijk te maken ; het Instituut stond in 

voor diverse logistieke taken en droeg bijkomende kosten . Natuurpunt 

zorgde voor een aanzienlijke financiële ondersteuning voor het netwerk 

aan vogelwerkgroepen . Aanvullend was de soortsponsoring een groot 

succes en werden gulle giften ontvangen vanwege tal van personen en in

stanties . Ook aan alle financiers een welgemeend woord van dank! 

Zeker. qua menskracht, kennis en engagement werd met dit werk reeds 

de basis gelegd voor bi jkomende projecten en een latere herziening of 

aanvulling van deze atlas . Gehoopt wordt ook hiervoor de nodige mid

delen te kunnen mobiliseren en in de tussentijd de noodzakelijke moni 

toring structureel te kunnen uitbouwen . 

DEZE ATLAS 

Dit boekwerk wil de actuele status van alle broedvogelsoorten in Vlaan

deren vastleggen. Tegelijk blijkt hieruit wat er de voorbije 30 jaar precies 

veranderd is in de samenstelling van onze broedvogelbevolking: welke 

belangrijke verschuivingen in aantallen en verspreiding plaats vonden, 

welke soorten uitstierven, afnamen of juist toenamen en welke zich 

nieuw kwamen vestigen . In Hoofdstuk 7, de hoofdmoot van de atlas , 

worden alle soorten afzonderlijk besproken . Hier vind men het ant

woord op de bovenstaande vragen en veel meer: hier kan men vaststel

len dat Sperwers heel Vlaanderen hebben gekoloniseerd , Kuifleeuweri

ken zo goed als uitgestorven zijn en Rietzangers het zwaartepunt van 

hun areaal compleet verlegd hebben in westelijke richting. 

De soortbesprekingen worden voorafgegaan door een aantal hoofdstuk

ken die deze in een breder kader plaatsen . Immers, het voorkomen van 

alle soorten wordt in zeer belangrijke mate bepaald door het beschikba

re habitat . Daarom wordt de nodige aandacht besteed aan de situering 

in de zogenaamde ecoregio's , zeg maar de 'natuurlijke streken' van 

Vlaanderen zoals o.a. vastgelegd in de Natuurrapporten 1999 en 2001 

(KUIJKEN 1999, KUIJ KEN et al 2001). Hoofdstuk 3 maakt daarom een 

transeet door Vlaanderen van west naar oost, waarbij alle belangrijke 

ecoregio 's nader worden toegelicht. Vanuit die achtergrond worden de 

verspreidings-en dichtheidskaarten heel wat duidelijker en vergroot ook 

de leesbaarheid van de soortteksten . 
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In Hoofdstuk 4 wordt samenvattend aangetoond hoe het onze broedvo

gels vergaat: hoeveel soorten komen tot broeden in Vlaanderen, wat zijn 

de talrijkste, welke atlashokken scoren het best, waar komen de meeste 

Rode Lijst-soorten voor, welke soortengroepen domineren de vogelwe

reld enz ... 

De analyses in het vierde hoofdstuk leiden rechtsreeks naar een her

werkte Rode Lijst van de broedvogels in Vlaanderen zoals wordt toege

licht in Hoofdstuk 5· Vroeger al, met name in het Natuurrapport 1999 

(DEvos & ANSELIN 1999) , werd de Rode Lijst van de Vlaamse broedvo

gels voor het eerst gepresenteerd . Deze was toen deels gebaseerd op 

relatief gedetailleerde aantalsschattingen verkregen uit het project 'Bij

zondere Broedvogels Vlaanderen ' (DEvos & AN SELIN 1996, AN SELIN et al. 

1998) , maar deels ook op minder gedetailleerde schattingen van een 

aantal algemenere soorten (ANSELIN & DEvos 1992) . De hu idige atlas 

biedt echter een veel hogere graad van detail en volled igheid, waardoor 

de Rode Lijst grondig kon worden herwerkt. Dergel ijke Rode Lijsten zijn 

belangrijke instrumenten naar het natuurbehoud en -beheer toe . 

TOEKOMST ? 

Hoewel de gegevens waarover we nu beschikken uitermate gedetailleerd 

zijn , blijven ze een momentopname en zullen ze onvermijdelijk snel ver

ouderd geraken . Het is dan ook bijzonder belangrijk om deze atlas te 

beschouwen als een aanzet tot volgehouden monitoring en extra onder

zoek naar vooral de aantalstrends doorheen de komende jaren evenals 

de onderliggende oorzaken ervan . Dit kan betrekking hebben op wijzi

gend grondgebruik, milieukwaliteit, betere habitatbescherm ing en toe

nemend respect voor de natuur bij de burger. 

Helaas is het voor tal van 'algemene ' soorten nog steeds niet mogelijk 

om de populatietrend te beschrijven wegens het ontbreken van voldoen

de cijfermateriaal in de vorm van goede tijdreeksen . Hoe sterk is de 

Huismus achteruitgegaan? Hoe zal het de Veldleeuwerik de komende 

jaren vergaan? Gaat het aantal Zwarte Kraaien echt zo sterk de hoogte 

in zoals zo vaak beweerd? Alleen een goed monitoringproject kan hier 

duidelijkheid brengen . Ook over de oorzaken van vastgestelde trends 

tasten we vaak in het duister. In de soortteksten worden fe iten en veron

derstellingen geformuleerd , die elk een deel van de waarhe id in zich dra

gen . De precieze en dominerende oorzaken zijn echter vaak nog onbe

kend. Buitenlandse onderzoeksresultaten kunnen ons soms wel een 

eind op weg helpen , maar het wordt dringend tijd dat ook in Vlaanderen 

zelf mon itoring van zogenaamd algemene soorten breder wordt opge

zet. Naar het beleid toe is het belangrijk over duidelijk cijfermateriaal te 

beschikken om ook de sceptici te overtuigen de nodige maatregelen te 

treffen . Dit kan alleen na gericht onderzoek, maar de tijd dringt. 

Naast het aangeven van de vele hiaten in de kenn is kunnen de huidige 

atlasgegevens echter ook tal van oudere vragen of onzekerheden weg

werken . Zo zijn de verzamelde locatiegegevens van territor ia en broed

gevallen (zie verder in Hoofdstuk 2) zeer gesch ikt voor gebruik in gefun

deerde beleidsadviezen of Milieu-Effect-Rapporten (MER) . De huid ige 

inzichten kunnen ook leiden tot gedetailleerde habitatanalyses van inte

ressante en vooral kritische soorten . Teneinde te voldoen aan de toene

mende vragen vanuit het Europese natuurbeleid, is het essentieel te 

kunnen beschikken over actuele verspreidingskaaften en populatie

trends . Deze laten toe het belang van de Vogelrichtlijngeb ieden als 

onderdeel van het NATURA 2000 netwerk te evalueren en gewenste her

ziening enfof uitbreiding ervan te motiveren . 

Steeds meer wordt gestreefd naar een 'Pan-European-Bird -Monitorin g', 

waarbij mon itorings - en atlasgegevens van alle Europese lidstate n wo r

den samengevoegd om het Europese beleid te evalueren en waar nod ig 

te kunnen bijsturen . De recente uitbre iding van de Europese Un ie wo rdt 

als aanleiding gezien om dit project op te starten. De vrees bestaat im

mers dat door toepass ing van o.a. het Europese landbouwbeleid en het 

toenemend verkeersnetwerk in landen als Hongarije, Polen of de Bal 

t ische Staten bepaalde vogelsoorten wel eens mo ndiaal bedreigd zouden 

kunnen worden . Vele kritische soorten kunnen momenteel s lechts stan d

houden dank z ij hun belang rij ke kernpopulaties in de voorma lige Oost

bloklanden . 

Dat een klein gewest als Vlaanderen met vee l minder spectacul aire 

broedvogelsoorten en aantallen kan uitpakken mag evenwel gee n reden 

zijn om onderzoek en monitoring over dit luik van de biologische diver

site it te minimal iseren ofte verwaarlozen. Volgehoude n inspan ningen in 

het geheel van eenpan-Europesebenadering zijn hoe dan ook een more

le verplichting en moeten helpen de achteruitgang van soorten en hab i

tats te remmen of te stoppen . 
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HET ATLASWERK: 

VOORBER EIDING, UITVOERIN G EN AFWERKING 

Glenn Vermeersch, Anny Anselin & Koen Devos 

De broedvogelatlas is in diverse opzichten een un iek project in de geschieden is van de Vlaamse veldo rnitho

logie. Nooit eerder schaarden zoveel verschillende partners zich achter één in itiatief en bleken zoveel vr ijwi l

ligers bereid om hun medewerking te verlenen. De grote omvang van het project vergde een goede organisa 

tie , een doordachte aanpak en een strikte planning. Het afronden van de atlas in een t ij dspa nne van zes 

jaar- van een eerste voorstelling van het project eind 1998 tot de publ icatie in 2004- was een be langrij ke 

doelstelling. In dit hoofdstuk worden de versch i llende stappen in dat proces nauwkeurig beschreven. 



WAAROM EEN NIEUWE ATLAS? 

In 1988 verscheen de atlas van de Belgische Broedvogels (DEVILLERS et 

al. 1988). Dit is het laatste standaardwerk dat alle Belgische broedvogels 

in kaart bracht en is gebaseerd op veldwerk verricht in de periode 1973-

1977- Sindsdien werden nog wel geregeld regionale atlassen uitgebracht 

zoals o .a. van Limburg (GABRI ËLS 1985 , GAB RIËLS et al. 1994), Zuid-West

Vlaanderen (FERYN et al. 1995), Klein -Brabant (CoEC KELBERG H et al. 1990, 

2003) en Schelde-Leie (MENSCHAERT 1991). 

Gebiedsdekkende inventarisaties voor geheel Vlaanderen bleven even 

wel uit, behalve voor enkele soorten of soortgroepen. In 1994 werd door 

het Instituut voor Natuurbehoud en de Vlaamse Avifauna Commissie 

vzw (VIavico) het project ' Bijzondere Broedvogels Vlaanderen ' opgestart 

waardoor sinds dat jaar jaarlijkse aantalsschattingen beschikbaar zijn 

van zeldzame soorten (minder dan 150 broedparen in Vlaanderen) , kolo

niebroeders en exoten . Van de meer algemene broedvogelsoorten waren 

er echter geen gebiedsdekkende gegevens meer beschikbaar sïnds een 

30-tal jaar geleden . 

Bepaalde ontwikkelingen die voor elke veldornitholoog overduidelijk 

waren (bv. de afname van de agrarische soorten en de sterke opmars 

van roofvogels en exoten), konden nauwelijks of niet met recent materi

aal gedocumenteerd worden . Dit probleem werd nog groter naarmate 

vanuit het beleid de behoefte groeide naar meer onderbouwde én recen 

te gegevens voor gebruik in onder andere milieu-effect rapporten 

(M ER's) , plaatselijke natuurinrichtingsprojecten en soortbeschermings

plannen . Voor een grondige evaluatie van lokale en regionale projecten 

was er tevens nood aan een goed referentiekader op Vlaams niveau . 

Ook was er een groeiende vraag naar recente verspreidings- en popula

tiegegevens in het kader van internationale en Europese verplichtingen , 

in het bijzonder van Bijlage I soorten van de Europese Vogelrichtlijn. 

Om in de toekomst aan al die vragen en doelstellingen te kunnen vol

doen , was het opzetten van een nieuw atlasproject voor Vlaanderen een 

noodzaak. Hiermee kon meteen ook een stevige basis gelegd worden 

voor noodzakelijke nieuwe monitoringsprogramma's. 
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DOELSTELLINGEN 

Binnen het nieuwe Vlaamse atlasproject werden de volgende doelstellin

gen geformuleerd: 

o De actuele verspreiding van alle broedvogelsoorten in kaart brengen 

in een tijdspanne van 3 jaar. 

o Relatieve dichtheden van zoveel mogelijk soorten bepalen . 

o Zo nauwkeurig mogelijke populatieschattingen van ruim 2/3 van alle 

soorten bekomen . 

o Zoveel mogelijk gebiedsdekkende locatiegegevens van alle schaar

se, zeldzame, kolonievormende en verwilderde broedvogelsoorten 

(territoriafbroedgevallen) verzamelen . 

O PZET 

Van in het begin kreeg het Vlaamse atlasproject een duwtje in de rug 

door het Nederlandse SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelon

derzoek Nederland) dat in 1998 gestart was met het veldwerk voor een 

nieuwe atlas. De vraag aan het Instituut voor Natuurbehoud om grens

overschrijdend te werken kwam net iets te vroeg, maar eind 1998 kreeg 

het idee meer en meer gestalte om ook in Vlaanderen te starten met een 

nieuw atlasproject 

In november 1998 werd het initiatief voor het eerst toegelicht op de 

Vlaamse Ornithologische Studiedag en werden de nodige contacten 

gelegd om tijdens het broedseizoen 1999 een proefjaar te kunnen orga

niseren. In 1999 werd gestart met een samenwerkingsverband gecoördi

neerd door het Instituut voor Natuurbehoud . De volgende organisaties 

en administraties tekenden de overeenkomst: Instituut voor Natuur

behoud , Wielewaal vzw, Natuurreservaten vzw, Jeugdbond voor Natuur

en Milieubescherming vzw (JNM), Vlaamse Avifauna Commissie vzw 

(VLAVICO), Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) , Antwerpse 

Koepel voor Natuurstudie (ANKONA), de provincies Oost- en West

Vlaanderen en de Afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap die de 

nodige budgetten ter beschikking stelde . De verenigingen De Wielewaal 

vzw en Natuurreservaten vzw fusioneerden in de loop van het atlaspro

ject tot Natuurpunt vzw. Gezien Natuurpunt sindsdien een Vlaamse 

vogelwerkgroep oprichtte, besliste VLA VI CO zichzelf te ontbinden waar-

bij enkele VLAVICO-projecten we rden overgedragen aan de vogelwerk

groep van Natuurpunt. 

Aan de samenwerking met meerdere partners waren een aantal voorde

len verbonden . Zo was het efficiënter om in korte tijd veel vrijwilligers te 

contacteren . In de loop van het project werden de verschillende tijd 

schriften en nieuwsbrieven van de deelnemende organ isati es veelvuldig 

benut om het project verder te promoten en om feedbac k te bezorgen 

aan de vrijwilligers . 

In het vroege voorjaar van 1999 brachten enkele mensen van het 

Instituut voor Natuurbehoud een bezoek aan SOVON in Nederland . Uit 

de gesprekken bleek dat de in Nederland gehanteerde methode goed 

bruikbaar was voor de Vlaamse s ituatie . Daarom werden met behu lp van 

de Nederlandse telformulieren en handle iding tijdens het broedsei zoen 

1999 een zo-tal proefhokken geïnventariseerd . Na het broedse izoen 

1999 werd bij de deelnemende vrijwilligers nagegaan of ze de werkwi jze 

haalbaar achtten . Op basis daarvan werd de Nederlandse methode , m its 

een kleine wijziging, als inventarisatiemethode voor de Vlaamse atlas 

overgenomen (AN SELIN et al. zooo) en werden de nod ige formulieren 

opgesteld . In 2000 kon het eerste van drie jaren veldwerk starten over 

geheel Vlaanderen . Om extra tips mee te geven rond een aantal moe ilijk 

te inventariseren soorten werd eveneens een soortenhandle iding 

geschreven (VERMEER SC H et al. zooo) . 
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Nederlands voorbeeld (SOVON 2002, zie Figuur 1) waar men zich had 

gebaseerd op de telmethode die gehanteerd werd in de tweede broedvo

gelatlas van Groot-Brittannië (GIBBONS et al. 1993). Afwijkingen op het 

vaste raster van de 8 steekproefhokken werden slechts toegestaan in uit

zonderlijke gevallen zoals wanneer het een ontoegankelijk gedeelte van 

het atlashok betrof of wanneer het voor meer dan 75% werd ingenomen 

door een wateroppervlak (bv. aan de Beneden-Schelde). 

skm 

Figuur 1 : Schematische voorstel

ling van het atlas -veldwerk 

Figure 1: Schematic representation of 

the atlas fieldwork 

tkm 

D E STAN DAA ROM ETHODE 

Werken met het UTM·raster: atlashokken 

en steekproefhokken 

Het feit dat Vlaanderen een kleine regio is, heeft in belangrijke mate de 

keuze van de te vo lgen methode beïnvloed . De geringe oppervlakte, in 

combinatie met een grote groe p ervaren vrijwillige medewerkers , stond 

ons toe te kieze n voor een vrij arbeidsintens ieve methode en een kleine 

inventarisatie-eenheid . 

Als bas isras ter we rd gekozen voor het UTM 5X5 km-raster dat 

Vlaanderen verdeelt in 645 hokken. UTM staat voor 'Universa! Trans

verse Mercator' en is een wereldwijd ve rspre id projectiesysteem . Voor

delen van het gebrui k van dit raster zijn (1) de inpasbaarheidin de Euro

pese broedvogelatlas die werkt met UTM-hokken van 50x50 k01 , en (2) 

het fei t dat het steed s meer gebruikt wordt bij faunistische inventarisa

tieprojecten in binnen- en buitenland . Binnen Vlaanderen wordt het 

UTM 5X5 km -ras ter o.a. gebruikt bij inventarisaties van zoogdieren 

(VERKEM et al. 2003) dagvlinders (MAES & VAN DYCK 1999) , libellen 

( LIBELLENWER KG ROEP GOM PH US), sprinkhanen ( DE CLEER et al. 2000) en lie

veheersbees tjes (BA UGNÉE et al. 2001) . De hokken uit dit raster worden 

in dit boek atlashokken genoemd en hebben een oppervlakte van 25 km 2 

of 250 0 ha . 

Een tweede raster bestond uit de binnen de atlashokken gelegen kilome

terhokken . In elk atlashok werden 8 van de 25 kilometerhokken geselec

teerd voor verder onderzoek na ar relatieve dichtheden. Deze 8 kilome

terhokken worden hier verder steekproefhokken genoemd. Ze werden vol

gens een vast patroon gekozen binnen elk atlashok . Dit gebeurde naar 

Atlashokonderzoek 

! 
Opstellen van zo volledig 
mogelijke soortenlijst per atlashok 
(Sxs km) 

Kilometerhokonderzoek 

! 
8 kilometerhokken (1X1 km) elk 
gedurende 2 uur onderzoeken 

Veldwerk in de atlashokken 

Voo r elk hok kreeg één persoon de eindverantwoordelijkheid , maar de 

inventarisatie zelf kon worden verdeeld over meerdere personen . 

Minder ervaren vogelkijkers gingen vaak met meer ervaren mensen op 

stap en konden met de opgedane kennis vaak het vo lgende jaar zelf een 

atlashok aanvatten. 

Het aantal bezoeken en de duur van elk bezoek aan het atlashok was 

door iedere vrijwilliger vrij te bepalen . Toch werd op voorhand een 

schatting van 30-50 uren veldwerk per atlashok als richtlijn opgegeven 

en werd het belang van vroege ochtendbezoeken benadrukt. 

De waarnemingen konden op het terrein worden genoteerd op stan

daard -veldformulieren . Eens de inventarisatie achter de rug was , werden 

de veldformulieren door de teller samengevat weergegeven op een zoge

naamd 'atlas-netformulier' (Figuur 2). Op dit netformulier werd even

eens ingevuld hoeveel uren veldwerk per maand (februari-juli) in het 

atlashok werden verricht. 

Binnen elk atlashok werd de medewerkers gevraagd een zo volledig 
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Figuur 2: Het zogenaamde 'at las-netforrmulier ' waarop , naast al 

gemenere info rmatie, de volledige soortenlijst per 

atlas hok , inc lusief getelde en geschatte aantallen , werd 

genoteerd 

Figure 2: Th e form in wich, besides general information , the complete 

species list per square, including counts and estimates had to 

be jilled in 

Atlashok Vlaamse broedvo elatlas 

mogel ijke inventarisatie uit te voeren van a lle aanwezige broedvogel 

soorten en dus ook de nodige aandacht te besteden aan de nachtroofvo

gels en ralachtigen . Daarbij was het belangrijk alle verschillende bio to

pen die in het hok voorkwamen te bezoeken . 

Voor elke soort moest de hoogste broedzekerheidscode worden nage

streefd volgens criteria in de handleiding (zie Tabel 1) . In geval van een 

code 1 (mogelijk broedend) werd erop aangedrongen de soort verder op 

te volgen om zo extra waarnemingen te bekomen . Er werd gesteld dat 

een code 2 (waarschijnlijk broedend) voldoende was en dat grote 

inspanningen om te komen tot een code 3 (zeker broedend ), bv. het zoe

ken naar nesten , geen prioriteit waren . In de methodehandle iding wer

den enkele voorbeelden geschetst die het gebruik van de criteria verde r 

moesten verduidelijken . 

Voor bepaalde soorten werd het gebruik van een geluidsbron bij de 

inventarisaties aangemoedigd hoewel er steeds bij vermeld werd hier 

voorzichtig mee om te springen om de kans op verstoring minimaal te 

houden . Tevens was het erg belangrijk de soortenhandleiding nauwkeu 

rig te volgen en de inventarisaties zo nodig al in februari te starten en 

vol te houden tot eind juli om ook vroege en late broeders te kunnen 

opsporen . 

Code 1 : M ogelijk broedend 
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0 Eenmal ige waarneming van zingende of baltsende vogel in het broedse izoen in het broedb iotoo p 

Code 2 : Waarschij nl ijk broedend 

0 Waarneming van een paar in geschikt broedbiotoop in het broedseizoen 

0 Territoriumgedrag (zang, gevechten) op ten minste twee dagen , d ie meer dan een week uit elkaar liggen, 

op dezelfde plaats vastgesteld 

0 Baltsend paar (ook paring) in het territor ium 

0 Bezoek van vogel aan waarschijnlijke nestplaats 

0 Angstkreten of ander gedrag (alarmeren) dat wijst op de aanwez igheid van een nest of jongen 

0 Vogel met broedvlekken (naakte hu id d ie in d irect co ntact met de eieren wordt gebracht) 

0 Transport van nestmateriaal , ne st bouw of uithakken va n nestholte 

Code 3 : Zeker broedend 

0 Afleidingsged rag 

0 Pas gebruikt nest of verse eierschalen gevonden 

0 Pas uitgevlogen jongen van nestbl ijvers of donsjongen van nestvlieders 

0 Bezoek door ouders aan nest met onbekende inhou d , waarneming van broedende vogel 

0 Transport van ontlastingspakketje of voedsel voor de jongen 

0 Nest met eieren , nest met jongen of jongen in het nest gehoord 

Tabel 1: Overzicht van de verschillende broedzekerheidscategorieën die gehanteerd werden tijdens het atlas -veldwerk 

Table 1: Overview of the different breeding status categories that were used during the atlas fieldwork 
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Voor een selectie van 132 soorten (z ie Tabel 2) die als schaars , zeld

zaam , koloniebroedend of verwilderd (exotisch) bekend waren , werd bij 

ko mend gevraagd om het aantal broedparen zo exact mogelijk te bepa

len . Soms was dat niet mogel ijk omdat delen van het atlasblok niet toe

gan kelijk waren of omw ille van het feit dat sommige soorten moeilijk te 

tellen z ij n . In dat geval kon men op de formul ieren naast het aantal ef

fect ief vas tgestelde broedgevallen ook een schatting van het totale aan

tal broedpa ren in het atlashok vermelden . Voor dez e schatting kon men 

ge bru ik ma ken van vas tgelegde categorieën (zie Tabel 3) . 

Voor dezelfde groep van soorten werd erop aangedrongen om in de 

m ate van het mo gelij ke via ·een beknopte vorm van territoriumkartering 

zangpos te n of cent ra van te rritor ia in te tekenen op een bijgevoegde 

kaart waarb ij gev ra agd werd de afko rt ingen u it de soortenhandle iding te 

gebruiken . 

He t was tens lotte oo k mogel ijk lo sse wa a rnemingen door te sturen . Dit 

was voora l gericht op wa a rnem inge n in atlas jaren voor of na het inven 

tarisa t iejaa r. Zo kon een va s te waarnemer va n zijn hok nog enkele aan 

vullende soorten mel d e n of van reeds doorgegeven soorten de broedze

kerheid, het aanta l of de sch attin g aa npassen . Ook eerder toevallige be

zoekers d ie ergens in Vlaan deren tijdens een excursie of vakantie be

paalde soorten waarnam e n e n ve rm o edden dat ze konden gemist zijn 

door de vaste waarnemers , ko nden d ie ge gevens doorgeven via specia

le formulieren o f via de webs ite va n het project. 

Ve ld wer k in de steekproefhokken 

In tegenstelling tot het ve ldwe rk in d e at lasho kken , was het veldwerk in 

de steekproefhokken vo ll ed ig ges tand aardi s eerd . Elk van de 8 steek

proefhokken werd in het b roedseizoe n 2 x 1 uur onderzocht. De eerste 

bezoe kronde viel in de period e 1 a p ri l - 1S mei, de tweede tussen 16 me i 

- 30 juni met een tijdspa n ne va n tenmin ste 14 dagen tussen twee 

bezoeken aan hetzelfde steekproefliok. Binnen elk bezoekuur werd aan 

de tellers gevraagd om gedu re nde SS m in uten het steekproefhok te 

doo rkruisen en gedurende s min ute n ee n p unttelling uit te voeren . In de 

pe ri ode van SS minuten, wa a ri n aa nd achtig alle versch illende habitats 

werden onderzocht, werden a ll e waa rgeno m en broedvogelsoorten aan 

gek ru ist. Bovendi e n werd voor de soorten uit Tabel 2 ook het aantal 

broedparen of zangposte n ge no tee rd . De punttell ing werd uitgevoerd 

van op een vooraf te bepale n p la a ts nab ij het centrum van het kilometer

hok. Ged uren d e s m inute n we rden a lle waargenomen broedvogelsoor

ten in een straa l van 100 m eter aa nge kruis t (niet geteld) . De locatie van 

d ie plaats diende opgeteke nd te worden op de bijgevoegde kaart. 

Er werd aangera d en de stee kproefho kken te tellen in de voormiddag 

(vanaf zonsopgang tot maxi mu m zes uur later) . Indien meerdere steek

proefhokken op één ochtend we rd en afgewerkt , werd de volgorde bij de 

vo lge nde ro nde o mgekee rd o m te vermijd e n dat vroeg of laat actieve 

soorten systematisch onder- of overschat werden. 

Aalscholver 
Appelvink 
Baardmannetje 
Barmsijs 
Bergeend 
Bijeneter 
Blauwborst 
Blauwe Reiger 
Bontbekplevier 
Bonte Vliegenvanger 
Boomklever 
Boomleeuwerik 
Boompieper 
Boomvalk 
Brandgans 
Bruine Kiekendief 
Buidelmees 
Buizerd 
Canadese Gans 
Cara/ina-eend 
Casarea 
Cettis Zanger 
Dodaars 
Draaihals 
Dwergstern 
Engelse Gele Kwikstaart 
Europese Kanarie 
Fluiter 
Fuut 
Geelgors 
Geelpootmeeuw 
Gekraagde Roodstaart 
Geoorde Fuut 
Glanskop 
Goudvink 
Graspieper 
Graszanger 
Grauwe Gans 
Grauwe Gors 
Grauwe Kiekendief 
Grauwe Klauwier 
Groene Specht 
Grote Gele Kwikstaart 
Grote Karekiet 
Grote Kruisbek 
Grote Stern 
Grutto 
Halsbandparkiet 
Havik 
Huiszwaluw 
ijsvogel 
Indische Gans 
Keep 
Klapekster 
Kleine Bonte Specht 
Kleine Mantelmeeuw 
Kleine Plevier 
Kleine Zilverreiger 
Kleinst Waterhoen 
Kluut 
Knobbelzwaan 
Koereiger 
Kokmeeuw 
Kolgans 
Krakeend 
Krooneend 

Kruisbek 
Kuifeend 
Kuifleeuwerik 
Kwak 
Kwartel 
Kwartelkoning 
Lepelaar 
Magelhaengans 
Mandarijneend 
Matkop 
Middelste Bonte Specht 
Nachtegaal 
Nachtzwaluw 
Nijlgans 
Oeverloper 
Oeverzwaluw 
Ooievaar 
Orpheusspotvogel 
Ortolaan 
Paapje 
Patrijs 
Pijlstaart 
Porseleinhoen 
Putter 
Rietgors 
Rietzanger 
Rode Wouw 
Roek 
Roerdomp 
Roodborsttapuit 
Roodmus 
Rouwkwikstaart 
Scholekster 
Sijs 
Slechtvalk 
Slobeend 
Smient 
Snor 
Sperwer 
Sprinkhaanzanger 
Steltkluut 
Stormmeeuw 
Strandplevier 
Tafeleend 
Tapuit 
Torenvalk 
Zomertortel 
Tureluur 
Veldleeuwerik 
Visdief 
Vuurgoudhaan 
Waterral 
Watersnip 
Wespendief 
Wielewaal 
Wintertaling 
Woudaap 
Wulp 
Zilvermeeuw 
Zomertaling 
Zwaangans 
Zwarte Specht 
Zwarte Wouw 
Zwarte Zwaan 
Zwartkopmeeuw 

Tabel 2 : Te tellen of te schatten soorten in het kader van het atlas-veldwerk 

Table 2: Se/ected subset of species that had to be counted or estimated during 

atlas fieldwork 
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Figu ur 3: Het zogenaamde 'steekproe f-n etfo rmu li er' waarop de re sul

taten van het 55 '-onderzoek werden ingevuld 

Figure 3: The form used to ji/1 in the data of the 55'-survey in the selected 

subset of 1x1 kilometer squares 

De gegevens ko nden op het veld worde n ge notee rd op standaard-veld

formul ieren . Na afloop van het steekproefonde rzoek we rde n ze gekopi

eerd op meegeleverde 'steekproef-netformul ieren ' (Figuur 3 en 4) . 

Veldwerk 

Wallonië, 

in atlashokken 

waterpartijen 

op de 

of de 

grens met 

buurlanden 

Dit type at lashokken vereiste een andere aanpak . Het onderzoek in de 

atlashokken bleef gel ij kaard ig aangez ien me n elders ook vr ij was het 

aantal uren inventarisatie zelf te bepalen . Het veldwerk in de steekproef

hokken werd enkel uitgevoerd voor atlashokken waar nog minstens 4 

volledige steekproefhokken op het vasteland of op Vlaams grondgebied 

vielen . 
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Figuu r 4: Het zogenaamde 'steekproef-netform uli e r' waarop de 

res ultaten van het 5'- pun tonderzoek werden ingevul d 

Figure 4: Th e f orm used to ji /1 in the data of the 5'-point-survey in the 

selected subset of 1x1 kilometer squares 

A: 1-3 paren 
B: 4-10 paren 
C: 11-25 paren 
D: 26-50 paren 
E: 51-100 paren 
F: 101 -150 pa re n 
G: > 15opa ren 

Tabe l 3: Aa ntalschat t ings -categorieën gebru ikt in het kade r van het 

atla s-veldwerk 

Table 3: Count estimate categories used in the atlas fieldwork 

4 
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WAARO M DEZ E METHODE? 

Bij de start van het Vlaamse atlasproject waren er twee opties . Enerzijds 

konden we de methode doen aanslu iten bij de methode en werkwijze 

van de eerder uitgegeven Belgische broedvogelatlas (DEVILLE RS et al. 

1 988) , anderzijds ko nden we ervoor opteren om de nieuw ontwikkelde 

methoden in het bu itenland te volgen. Verschillende argumenten heb

ben aanleiding gegeven tot keuze van de tweede opt ie: 

(1) Het schaalnivea u van de vorige Belgische atlas (10x8 km-hokken , 

vo lgens de 1 {10 .000 stafkaarten van het NG I) bleek veel te grof en niet 

langer gangbaar in hui dige faunist ische inventarisatieprojecten . Door 

het schaalniveau te verfijne n, kan _men de verspreiding van soorten 

meer gedetailleerd vast leggen . Die verfijning is ook mogelijk geworden 

door het grotere aan bod aa n kandidaat-tellers dankzij de sterke uitbouw 

van de vri jwilli gersnetwerken . 

(2) De nieuwe generatie at lassen besteedt ook meer aandacht aan 

relat ieve dichtheden en de verschillen hier in tussen verschillende re

gio 's , ie ts wat met de methode uit de periode 1973-1977 niet mogelijk 

bleek. 

(3) Het gebruik van het UTM sxs km-raster laat ons beter toe de resul

taten van het Vlaamse atlas project te toetsen aan de resultaten in vele 

andere Europese landen, waa ronder niet in het minst Nederland . 

De an dere schaal van het veldwerk en de verschillende methodiek heb

ben tot gevolg dat de resulterende kaartbeelden in de nieuwe Vlaamse 

atlas enkel in beperkte mate kunnen vergeleken worden met die van de 

vorige broedvogelatlas (DEVILLERS et al. 1 988) . Dit is meteen het belang

ri jkste nadeel. Enkel soorten die een opvallende gebiedsuitbreiding of 

-inkrimping kenden, kunnen worden vergeleken met de oude kaarten. 

Meer subtiele veranderingen of veranderingen in regionale talrijkheid 

komen niet naar voren , hoewel ze in de teksten wel besproken worden. 

indien er voldoende regionale referentieliteratuur beschikbaar is. Om 

praktische redenen werd in Wallonië, waar een nieuw atlasproject werd 

opgestart in 2001, geopteerd voor een inventarisatie-eenheid die beter 

aansluit bij de atlashokken van de Belgische atlas . 

Waarom niet alle soorten tellen? 

Hoe talrijker en ruimer verspreid een soort, hoe meer tijd en inspannin

gen het vergt om ze te tellen. Soorten als Merel en Koolmees nauwkeu

rig inventariseren in een dermate groot gebied als een atlashok 

(25 km 2) vraagt een tijdsinspanning die in het kader van dit atlasproject 

niet haalbaar was rekening houdend met het feit dat het meeste veld

werk door vrijwilligers in hun vrije tijd diende te gebeuren . Té veel vra

gen zou ongetwijfeld leiden tot het afhaken van heel wat tellers . Daar

om werden voor de algemene soorten geen kwantitatieve gegevens ver

zame1d en werden geen populatieschattingen gemaakt. De ervaring 

leert dat het schatten van populatiegroottes op basis van onvolledige 

gegevens tot grote fouten kan leiden. Dankzij het steekproefonderzoek 

beschikken we voor deze groep echter wel over cijfermateriaal betreffen

de relatieve dichtheden . Op die manier wordt toch een goed inzicht be

komen over de voor die soorten belangrijkste regio's in Vlaanderen. 

Waarom steekproefhokonderzoek? 

Het tellen in de kilometerhokken was noodzakelijk om enerzijds relatie

ve dichtheden van een groot aantal soorten te kunnen bepalen en ander

zijds een deel van het telwerk te standaardiseren (met het oog op verge

lijking met toekomstige atlassen of monitoring in kilometerhokken) . In

dien d it deel van het onderzoek binnen 20 jaar voor een nieuwe atlas (of 

op kortere termijn in een monitoringsprogramma) wordt herhaald, zal 

dit vergelijkbare gegevens opleveren . 

De relatieve dichtheid van een soort in een atlashok is een maat voor de 

trefkans van die soort in dat atlashok . De trefkans wordt bepaald door 

de resultaten van het steekproefhokonderzoek en wordt uitgedrukt in 

een cijfer tussen o en 1 . Ze wordt groter naarmate meer steekproefhok

ken door een soort bezet zijn. Indien alle 8 steekproefhokken door soort 

A bezet zijn, is de trefkans 8{8, dus 1. Als soort B voorkomt in 4 van de 

8 hokken is de trefkans 4{8 of o,s. In feite komt soort A dus 2x meer 

gespreid voor over het atlashok dan soort B en niet noodzakelijk in 2x 

.hogere aantallen hoewel er wel een verband is tussen beiden zoals ook 

aangetoond werd in Groot-Brittann ië (GIBBONS et al. 1993) . Men stelde 

er een duidelijk verband vast tussen de absolute dichtheid (= het totale 

aantal broedparen binnen 1 atlashok) en de relatieve dichtheid (de 

spreiding van een soort over een atlashok) . 

Ook in Vlaanderen blijkt dit verband te bestaan. Uit Bijlage 2 blijkt dat 
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in slechts 10 % van de gevallen (N =59) geen verband werd gevonden 

tussen de absolute en relatieve dichtheden . Uit de resultaten bl ijkt even

eens dat de grootte van het verband onafhankel ijk is van de steekproe f. 

Tenslotte scoren vooral roofvogels en koloniebroeders over het alge

meen laag. Bij roofvogels spelen de grote terr itor ia mogeli jk een rol : de 

kans bestaat dat vele waarnem ingen in steekp roefhokken s laan op over

vliegende , niet in dat steekproefhok broedende voge ls . Bij kolon iebroe

ders li gt de verklaring waarsch ij nl ijk in het fe it dat ze zo geconcentreerd 

voorkomen . 

Waarom 8 steekproefhokken? 

De keuze van het aantal te onderzoeken kil ometerhokken per atlashok 

werd in Nederland bepaald door vooronderzoek in het kader van de atlas 

van Groot-Brittannië . GIBBO NS et al. (1993) kwamen tot de conclusie dat 

het onderzoeken van 8 steekproefhokke n (in het geva l van Groot

Brittann ië 4 km 2Jsteekproefhok) voldoende was om betrouwbare re la

tieve dichtheden te bepalen . Ook de volledigheid van de lij st op atlasho

kniveau speelde een rol bi j de keuze voor 8 steekproefhokken . Er werd 

namelijk vastgesteld dat van alle aanwezige soorten in een atlashok 65 

% werd waargenomen binnen 5 hokken en 78 % binnen 8 hokken waar

na het aantal soorten niet lange r steeg bij een toenemend aa ntal steek

proefhokken . Uit de resultaten van de Nederlandse at la s (S OVON 2002) 

bleek dat dit aanta l ook in Vlaanderen kon toegepast worden . 

Waarom een vast patroon? 

Er werd voor een vast patroon geopteerd om, door middel van interpo· 

latietechn ieken, betrouwbare kaarten te bekomen. Dit kon niet gegaran 

deerd worden wanneer de tellers zelf de steekproefhokken konden bepa

len . Ze zouden waarschi jnl ijk de soortenrijke hokken eru it ki ezen en 

zodoende de resultaten beïnvloeden . Het vast patroon staat garant voor 

een willekeurige steekproef waarbi j geen enkele soo rt extra aandacht 

krijgt en de resultaten dus de werkel ijk heid beter benaderen . 

Waarom 2 uur per steekproefhok? 

Eveneens in Groot-Brittannië noteerde men 57 % van de aanwezige 

broedvogelsoorten in een steekproefhok van 4 km 2 bin nen 2 uur en 

70 % binnen 3 uur (G IBBONS et al. 1993) . Onze steekproefhokken zij n 

echter viermaa l kl einer dan die in de Britse situat ie, zodat waarsch ij nl ijk 

ongeveer 70 % van de in een steekproefhok voorkomende broedvoge l

soorten binnen de totale tijdsduur van 2 uur kon worden waargenomen . 

Dit werd bevestigd door onderzoek in Nederland waarbij men in 21 

steekproefhokken een aanvullende , uitvoerige inventarisatie verr ichtte . 

Uiteindelijk bleek 69 % van de soorten binnen 2 uur te worden opge· 

merkt, waarbij vooral lastig te inventariseren soorten als bijvoorbeeld 

Kleine Bonte Specht en Appelvink werden gem ist (S OVON 2002) . 

Waarom 2 bezoekperiodes? 

De bezoekperiodes werden zo gekozen dat zowel vroeg in het jaar actie

ve standvogels , als la at arriverende trekvogels minsten s één maa l kon

den worden waargenomen tijdens het steekproefho kon derzoek. Ee n 

belangrijk nadeel is echte r dat soorten die niet gedurende de ganse peri

ode april-juni actief zijn , soms maar 50 % of zelfs minder kans hebben 

om genoteerd te worden t ij dens één van de rondes . Hierdoo r tonen de 

resulterende relatieve dich the idskaarten een in grootte variërende on

derschatt ing van de werkelijkhe id. Vele waarnemers startten onmiddel

lijk met het steekproefhokonderzoek zodat een groot dee l van de hok

ken al vóór 15 april een eerste maal werd afgewerkt. Op die manier heb

ben soorten als Spotvogel, Bosrietza nger en Grauwe Vliegenvanger 

slechts 50 % ka ns om genoteerd te worde n. Vroeg actieve soorten als 

Matkop , Kruisbek en Kleine Bonte Specht kunnen zelfs volledig wo rde n 

gem ist wanneer de eerste ronde pas vanaf 1 mei wordt gestart. Deze 

beperkin gen waren ook bekend bij de soortauteurs en werden in de 

mate van het mogelijke opgevangen tijdens het schrij ve n van de respec· 

tievel ijke teksten . 

Waarom puntonderzoek? 

Voor zeer talr ijke soorten zoals o.a. Mere l, Ho utduif, Winterkoning en 

Hegge nmus levert het onderzoek in de steekproefho kken uniforme rela 

tieve dichthei ds kaarten op. Ze zijn immers zo talrijk enjof opvallend 

(bv. Ekste r) dat ze in nagenoeg alle steekproefhokken werden vastge

steld . Om dit probleem op te vangen werd aan de tellers gevraagd de 5· 

minutenpunttell in g uit te voeren . Het achterliggende idee is dat de tref. 

kans gevoel ig wordt verkleind door zowe l beperk ing in tijd als in rui mte 

en dat subtielere verschillen in relatieve dichtheden op die man ier zicht· 

baar worden . Qu a ruimtebegrenzing wordt gewerkt met een maximale 

waarnemingsafstand om de vergelijkbaarheid van resultaten tussen 

open en ges loten landschapstypes zo veel mogeli jk te waarborgen . De 

keuze voor een tij dspanne van 5 minuten berust op de res ultaten van 

een stud ie naar de relat ie tussen de duur van punttellingen en de vast· 

gestelde soorten en aantallen (FULLER & LANGSLOW 1984). Mee r informa

tie hieromtrent kan men nalezen in VAN TURNHOUT (1998) . 
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B EDENKINGEN BIJ HET VELDWERK 
INTERPRETATIE VAN GEGEVENS 

Verschillen in inspanning en ervaring 

Door het inventarisatiewerk in belangrijke mate te standaardiseren, is 

de kwaliteit van de verzamelde gegevens over het algemeen zeer goed 

en zijn gegevens van verschillende atlashokken onderling goed verge

lijkbaar. Toch is het onvermijdelijk dat er kwaliteitsverschillen optreden 

tussen atlashokken, enerzijds als gevolg van een verschillende tijdsin

vestering en anderzijds door verschillen in ervaring tussen tellers . 

Om te kunnen bepalen in hoeverre een atlashok goed was onderzocht 

en de soortenlijst al of niet vrij volledig was, werd aan de waarnemers 

gevraagd om een raming van de totale in het atlashok doorgebrachte 

tijd weer te geven op het atlasformulier. De grote meerderheid van de 

atlashokken werd afgewerkt in een tijdspanne van 20-60 uren per hok 

(Figuur 5). 

De inventarisatie-inspanning in een atlashok heeft ook een invloed op 

de nauwkeurigheid van de populatieschattingen . Tellers die relatief wei

nig tijd besteed hadden aan het inventariseren, beperkten zich meestal 

tot de soms vrij ruime schattingskiassen vermeld op de formulieren . 

Anderen bleken in staat om veel meer gedetailleerde schattingen door 

te geven . Ook de kennis en ervaring van de medewerkers in kwestie 

speelden hierbij een rol maar dit aspect is moeilijk of niet te kwantifice

ren . Een gebrek aan ervaring kan in bepaalde gevallen geleid hebben tot 

het missen van een aantal minder opvallende en zeldzame soorten. Dit 

werd gedeeltelijk opgevangen door aanvullingen met losse waarnemin

gen van andere vogelaars. Waar relevant worden dergelijke problemen 

ook nader besproken in de soortteksten. 
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Moeilijk te inventariseren soorten 

Bij een aantal soorten en soortgroepen stellen zich specifieke inventari

satieproblemen die de interpretatie van de telgegevens bemoeilijken . De 

belangrijkste worden hieronder bondig overlopen en worden verder toe

gelicht in de soortbesprekingen . 

Late doortrekkers en overzomeraars 

Soorten als Paapje en Tapuit trekken vooral in april en mei in variërende 

aantallen door ons land en kunnen dan zowat overal aangetroffen wor

den , vaak ook in potentieel geschikt broedhabitat en in paarverband. 

Een te strikte toepassing van de broedzekerheidscategorieën zorgde er

voor dat dergel ij ke soorten in nogal wat atlashokken als mogel ijk of 

waarsch ij nlijk broedend werden doorgegeven . Ook in de steekproefhok

jes werden ze erg vaak genoteerd. In overleg met de hokverantwoorde

lijken werden die waarnemingen zoveel mogelijk uit de databank verwij

derd gezien ze het werkelijke, erg beperkte verspreidingsgebied van 

beide soorten vertroebelen . Bij andere soorten ligt een interpretatie van 

de waarnemingen vaak nog moeilijker. Zo kunnen gedure nde een korte 

periode in april op tal van plaatsen zingende Fitissen opdu iken. Het gaat 

in veel gevallen echter om doortrekkers die hooguit enkele dagen ter 

plaatse blijven en dan verder trekken . Ook bij soorten als Fluiter en Ge

kraagde Roodstaart wordt dit vaak waargenomen. Een goede opvolging 

van alle gekende zangposten gedurende het veldseizoen kan in dergelijke 

gevallen uitsluitsel geven over de broedzekerheid en het precieze aantal 

vaste territoria , maar dit vergt een belangrijke tijdsinvestering. In atlas

hokken met een relatief kleine inventarisat ie-inspanning kan dit mogelijk 

geleid hebben tot een zekere onderschattin g van het broedbestand . 
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Aantal uren veldwerk 

Niet alleen doortrekkers maar ook niet-broedende overzomeraars zorgen 

voor interpretatieproblemen. Vooral bij ganzen- en eendensoorten bl ijkt 

in bepaalde gebieden een aanzienlijk deel van de lokaal aanwezige popu

latie niet tot broeden over te gaan . Het betreft hier niet alleen onvolwas

sen vogels maar ook adulte, geslachtsrij pe individuen . Bij een soort als 

Bergeend kan het aandeel niet-broeders zelfs tot meer dan 5 % oplo

pen . In het Vijvergebied van Midden -Limburg werden ook grote aantal 

len overzomeraars vastgesteld bij Krakeend , Kuifeend en Tafeleend . Het 

meetellen van deze vogels kan tot een aanzienlijke overschatting van het 

broedbestand leiden . Het onderscheid maken tussen broedvogel s en 

niet-broeders is echter niet vanzelfsprekend en behoo rlijk tij drove nd . 

Heel wat tellers baseren hun aantalsschatting dan maar op het aantal 

waargenomen vrouwtjes met jongen . In overz ichtelijke geb ieden met ho

ge dichtheden is dit echter niet eenvoudig en er wordt bovend ien geen 

rekening gehouden met mislukte broedgevallen . In dergel ijke moeilijke 

gevallen werd in overleg met lokale , ervaren waarnemers een zo betrouw

baar mogelijke schatting van het werkelijke broedbestand gemaakt op 

basis van het 'best professional judgement'- principe . 

Foeragerende meeuwen, aalscholvers, kraaiachtigen, duiven 

en reigers 

Van deze soorten is bekend dat ze regelmatig tot ve r bu iten hun broed

geb ied gaan foerageren . In bepaa lde gevallen werden ze ook genoteerd 

tijdens het steekproefhokonderzoek. Er werd in dat geval nagekeken of 

ze ook als broedvogel op het at la shok-netformulier werden ingev uld met 

een broedzekerheidscode . Ind ie n dit niet het geval was, werden die 

waarnemingen niet in gevoerd in de databank. 
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Figuur 5: Frequentieverdel ing van de 
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spanningen in elk hok tij 
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25 



Figuu r 6: Om de herkenbaarheid van het atlasproject 'te verhogen naar 

een groter publ iek, werd een logo ontworpen 

Figure 6: To increase the awa reness of the pub/ie towards the atlas project, 

a speciallogo was created 

Soorten met een groot territorium 

Van roofvogel s als Havik, Wespendief en Bu izerd , maar ook van spech

ten zoals Groene Specht en Zwarte Specht is geweten dat ze vaak een 

erg groot terr itor ium bezetten . In dergel ijke situaties komen vaak over

sch att inge n voor, voo ral wannee r het terri to ri um zi ch uitstrekt over 

meerdere at lasho kken . Derge lijke dubbeltellingen zi jn moe ilijk te ver

mij den en kunnen alleen opgeva ngen wo rden door geregeld contact tus

sen tellers va n nab urige at las hokken . In de soo rtteksten wo rdt bij de 

betreffen de soorten de pro ble matie k aangehaald en ook bij de popula

tieschatt ing wordt hier in de mate van het mogel ijke reken ing mee ge

houden . 

Soorten met een onopvallend gedrag enfof moeilijke zang 

Bepaa ld e soort en gedragen zi ch erg onopva llend , zijn slechts geduren

de een zeer korte periode actief of hebben een moeil ijk te onderschei

den zang. Zo werd en on getwijfe ld verschillende Tu influ iters als Zwart

kop genotee rd en we rd de hoge zang van de Vuu rgoudhaan geregeld 

gem ist tussen het ka baal va n een vogelconcert in de vroege ochtend . Uit 

steek proeven binnen reeds geïnventar iseerde atlashokken bleek onder

meer dat de Kleine Bonte Specht systematisch onderschat werd door de 

meeste wa arneme rs. Hetzel fde ge ldt voor de Patrijs, behalve in die hok

ken waa r de soort met een geluidsbron of vi a avondbezoeken werd geïn 

venta riseerd . Deze teko rtkomi ngen zij n inherent aan een grootschal ig 

project als de broed vogelatlas . Het was de taak van de verschillende 

soortauteurs om met deze soo rtspeci fieke aspecten rekening te houden 

en de uit de data bank verkregen populatieschatti ng eventueel aan te 

passen . 

ORGANISATIE EN VERLOOP VAN HET 
PROJECT 

Organisatie 

Nadat in 1999 de overeenkomst tussen de verschillende partners rond 

de broedvogelatlas was afgesloten , werd een stuurgroep opgericht met 

daarin vertegenwoordigers van alle partners . Op geregelde tijdstippen 

kwam die stuurgroep samen om het project in goede banen te leiden . 

Aan het eind van dat jaar werd op het Instituut voor Natuurbehoud een 

projectcoördinator aangesteld . Zijn eerste taak was de praktische orga

nisatie te regelen en vervolgens het materiaal onder de vrijwilligers te 

verdelen . Hij zorgde tevens voor het vlot verzamelen van de gegevens 

na afloop van het veld seizoen , het verdelen van feedback naar de vri jwil

ligers , het bijspringen in atlashokken waar geen verantwoordelijken 

voor gevonden werden en de datacontrole . Een belangrijke taak met 

betrekki ng tot het geven van feedback aan de tellers was het opstarten 

en onderhouden van een website . De site , www.instnat.befbroedvogels 

lo kte tijdens het atlasproject meer dan 2oo.ooo bezoekers en heeft 

zeker . bij ged ragen tot de succesvolle afhandeling van het veldwerk. Er 

werd tevens een logo ontworpen om de herkenbaarheid van het atlas

project te vergroten (Figuur 6) . 

Voo r een vlotte organisatie werd Vlaanderen opgedeeld in 38 regio 's, 

deels gebaseerd op gelij kaardige structuren in andere projecten (bv. 

Bijzondere Broedvogels Vlaanderen) . Vooral in de provincie Antwerpen 

ontstonden naa r aanleid ing van het atlasproject vele nieuwe , relatief 

kleine regio 's. De provinc ie Limburg werd dan wee r volledig gecoörd i

neerd door LJKONA waardoor ze niet moest worden opgesplitst. Voor 

elke regio werd een vrijwillige regionale coördinator gezocht (afgekort 

RECO) (F iguur 7, Tabel 4) . Die vervulden een erg belangrij ke rol binnen 

het project. Het vinden van één of meerdere tellers voor alle at lashok

ken in hun regio was een eerste taa k die in de meeste regio's tot een 

goed einde werd gebracht. Bij het (zeldzame) afhaken van tellers in de 

loop van het project werd in bijna alle gevallen ook snel een vervanger 

gevonden . 

Vóór de aanvang van het veldse izoen kreeg elke atlas hokverantwoorde

lijke vanuit het Inst ituut voo r Natuurbehoud een pakket met daarin per 

hok de volgende zaken : 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 kaarten formaat Ao met daarop de begrenzing en nummering 
van atlashok en steekproefhokjes ; 
2 sets netformulieren ; 
10 atlashok-veldformul ieren en 16 steekproefhok-veldformulieren ; 
een samenvattende handle iding; 
een uitgebreide methodehandleiding; 
een soortenhandle iding. 

Eens een bepaald veldseizoen achter de rug was , verzamelden alle 

regionale coörd inatoren de ingevulde netformulieren en bijhorende 

kaarten en gebeurde een eerste controle op eventuele tekortkomingen . 
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Tabel 4 : Regionale coördinatoren (RECO's) per regio 

Table 4: Regionol coordinators (REC07s) per region 

Westkust Koen Devos 1 Godfried Warreyn 
2 Middenkust Dirk Vanhoecke 

3 Oostkust Frank De Scheemaeker 

4 leper Patriek Snick 

5 Roeselare Freddy Van Eeckhoutte 
6 Tielt Dany Depauw 

7 Zuid-West-Vlaanderen Luc Vandeghinste 1 Olivier Dochy 
8 Noord-Oost-Vlaanderen Gert Ou Cheyne 
gA Waasland Noord Chris De Buyzer/ 

Hildegarde Van den Camp 
gB Waasland Zuid Gerry Heyrman 
10 Gent Geert Spanoghe 
11 Durmevallei Joris Everaert 
12 Schelde-Le ie Nice Geiregat 
13 Denderland Fonny Scheeters 
14Ä Zwalm Bart Magherman 
14B Dender Wouter Faveyts 
15A Antwerpen-stad Ludo Benoy 
15B Voorkempen Etienne Van Rooy 
15C Brasschaat-Schoten Glenn Vermeersch 
16 Noorderkempen Joris Pinseel 
150 Ru pelstreek Erik De Keersmaecker 
17 Klein-Brabant Chris Coeckelbergh 
18 Lier Glenn Vermeersch 
19 Mechelen Willy Beullens 
20 Brussel Maurice Segers 
21 Halle Edwig Vanhassel 
22 Beerse Koen Van Nyen 
23 Mol jef Sas 

24 Herentais lgnace Ledegen 
25A Geel Martin Zeinstra 
25B Westeric jos Van Kerckhoven 
25C Markvallei Bart Hoeymans 
250 Turn hout Louis Cuylaerts 
25F Heist-op-den-Berg Joris BosmansfWilfried Wouters 
26 Demervallei Johan Vandeplas 
27 Leuven Maarten Hens/Frederik Fluyt 
28 Oost-Brabant Robin Guelinckx 
29 Limburg jan Gabriëls 

Tabel 5: Overzicht van de vrijwilligers die erin slaagden 4 of meer 

atlashokken te inventariseren 

Table s: Overview of the volunteers who managed to survey 4 or more 

atlas squares 

jan Gabriëls 19 Yvon Princen 4 
Maurice Segers 8 Walter De Smet 4 
Hubert Lehaen 7 Walter Hamelinek 4 
Etienne Van Rooy 7 Paul De Cnodder 4 
Bart Magherman 5 Michel Louette 4 
Jan Stevens Norbert Roothaert 4 
Koen Leysen Ludo & Wouter Beyen 4 
Olivier Dochy 5 Godfried Warreyn 4 
Robin Guelinckx 5 jan Versigghel 4 
Yann Feryn Gu ido Desmarets 4 
André Vanmarsenille 4 Frank De Scheemaeker 4 
Yvan Leroy 4 Danny Bauwens 4 

Vervolgens werd het hele pakket doorgestuurd naar het Instituut voor 

Natuurbehoud waar de gegevens ingevoerd werden in de computer. 

Aantal tellers 

Over de volledige atlasperiode werkten in totaal 1233 tellers mee aan het 

project. Hiervan werkte ongeveer 30% één of meerdere hokken af. De 

overige mensen zij n vooral losse waarnemers (zie Bijlage 3 voor de vol

ledige waarnemers lijst) . De meeste tellers inventarisee rden 1 hok, maar 

er waren ook echte fanat ici bij d ie een hele reeks hokken voor hun reke

ning namen . Een lijst van medewerkers die 4 of meer hokken geïnventa

riseerd hebben, vind je in Tabel 5· 

Verloop van de inventa ris a ti eperiode 

In 1999 werden een eerste reeks atlashokken bij wijze van proef geïnven· 

tariseerd volgens de standaardmethode. De resultaten werden mee in 

de databank opgenomen en die hokken werden dus ti jdens de atlasper i

ode niet opnieuw geïnventariseerd . Vanaf het broedse izoen 2000 werd 

gestart met het echte werk en door de goede structuur die toen al 

bestond bij de vrijwilligers werd het meteen een succesvol jaar. Aan het 

begin van ieder veldseizoen verscheen 'Vogelnieuws ' , een nieuws brief 

van het Instituut voor Natuurbehoud , die de resultaten en de vorderin

gen van het project uitvoer ig besprak. Na afloop van elk veldse izoen 

kwamen de knelpunten naar boven : atlashokke n waar tellers hadden af

gehaakt of waar niemand bere id werd gevonden te inventariseren , ook 

niet de regionale coö rdinatoren . Het was één van de taken van de atlas 

coördinator om in d ie hokken zelf aanvu llend veldwerk te verr ichten in 

het daaropvolgende seizoen of om nieuwe tellers te zoeken via de regio

nale coördinatoren. Geb ieden waarvoor dit gebeurd is, zijn gesitueerd in 

o.a. de omgeving van Lier en Duffel , lokaal in de omgeving van 

Mechelen en in de Noordel ijke Demerva ll ei. Die bijkom en de inspann ing 

kon echter niet verhinderen dat er na afloop van het laatste atlasjaar 

2002 nog enkele blanco atlashokken overbleven . Een gedeelte daarvan 

werd in 2003 geïnven ta ris eerd door medewerkers van het Inst ituut voor 

Natuurbehoud . Uiteinde lijk bleven op die man ier slechts 14 hokken over 

waar geen steekproefhokonderzoek werd verricht of waar geen volled ige 

Figuur]: Onde rverdeling van Vlaanderen in 38 'atlasregio 's' 

Figure 7: Di vision of Flanders into 38 so-ca/led 'atlas regions ' 
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Figuur 8: Overzicht van de slechts ten dele onder

zochte atlashokken in Vlaanderen 

Figure 8: Overview ofthe atlas squares in Flanders that 

were only partly surveyed 

soortenlijst kon worden opgesteld (Figuur 8). Voor de kaartbeelden 

vormt dit geen probleem en ook de populatieschatting'wordt hier niet of 

nauwelijks door beïnvloed . 

DATACONTROLE EN ·VERWERKING 

Controle van de standaardformulieren 

De op de formu lieren ingevulde gegevens werden na elk broedseizoen 

door de regionale coördinatoren aan een eerste controle onderworpen. 

Daarb ij werd nagegaan of de formulieren correct waren ingevuld enfof 

er bepaalde verwachte soorten ontbraken . In de mate van het mogelijke 

overlegden zij reeds met de tellers of bepaalde aantalsschattingen 

moesten worden aangepast. 

Vervolgens werden de formulieren op het Instituut voor Natuurbehoud , 

net vóór de invoer, nog eens iets meer gedetailleerd gescreend . Zo wer

den op de formulieren voor het steekproefhokonderzoek regelmatig 

soorten genoteerd die niet voorkwamen op het formulier voor het atlas

hokon de rzoe k. Een rechtst reekse terugkoppeling met de teller kon in 

dergelijke gevallen duidelijkheid brengen of het hier om vermoedelijke 

doortrekkers of foeragerende vogels ging, dan wel om broedvogelsoor

ten die vergeten waren op het atlasformulier. In de zeldzame gevallen dat 

het steekproefhokonderzoek niet conform de handleiding werd uitge

voerd, werden de formulieren teruggestuurd met de vraag dit gedeelte 

over te doen in het komende broedseizoen . Een enkele keer bestond de 

indru k dat het atlashokonderzoek niet volledig genoeg was uitgevoerd . 

Dit blee k vaak uit te lage broedzekerheidscategorieën of een te beperkte 

soortenlijst, gecombineerd met een laag aantal bezoekuren tijdens het 

atlashokonderzoek. Indien de teller in kwestie de tijd niet vond dit in een 

volgend broedseizoen te vervolledigen , werden- in overleg met de regio

nale coördinatoren - andere tellers aangeschreven om aanvullingen te 

verzamelen in het betreffende hok. We kunnen echter stellen dat in het 

algemeen de formulieren correct werden ingevuld en dat het veldwerk 

erg grondig werd uitgevoerd . 

Na het invoeren van de gegevens in de databank en na controle op even

tuele invoerfouten, werd per atlashok een overzicht van de ingevoerde 

gegeyens teruggestuurd aan de hokverantwoordelijken . Tegelijkertijd 

werd hen gevraagd eventuele bijkomende soorten of hogere broedzeker

heden uit latere veldseizoenen binnen de atlasperiode aan te vullen . 

Onverwacht bleken ook de op de website gepresenteerde resultaten een 

bijkomende bron van datacontrole te zijn. Het zette mensen vaak aan 

om aanvullingen of correcties te melden . 

Na het laatste atlasjaar werd per regio een totaaloverzicht gemaakt van 

alle ingevoerde data . Die werden voor een laatste controle opgestuurd 

aan de regionale coördinatoren met de vraag eventuele extra informatie 

te bezorgen over kolonievogels en zeldzamere soorten die vaak jaarlijks 

worden opgevolgd . 

Losse en aanvullende waarnemingen 

Tijdens de atlasperiode kon iedereen losse waarnemingen van broedvo

gels doorsturen . In totaal werden zo meer dan 6o.ooo unieke gegevens 

ontvangen, voornamelijk via de website . Die werden per atlashok uitge

print en doorgestuurd aan de vaste tellers van die hokken met de vraag 

ze na te kijken en eventueel te corrigeren . Eens die stap achter de rug 

werden de losse waarnemingen in een apart bestand in de atlasdata

bank opgenomen . 

Daarnaast werd op het Instituut voor Natuurbehoud in de beschikbare 

literatuur actief gezocht naar aanvullende gegevens , zonder dat daarbij 

voor alle soorten volledigheid kon nagestreefd worden. Zo werden on

dermeer in het kader van Milieu-Effect-Rapporten en Landinrichtings

projecten vaak lokale, maar erg gedetailleerde, inventarisaties uitge

voerd waarvan de gegevens een waardevolle aanvulling boden voor de 

reeds bestaande databank. Ook de meeste soortauteurs deden nog een 

extra inspanning om voor alle soorten een zo volledig mogelijk beeld te 
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bekomen, ondermeer door het uitpluizen van waarnemingsoverzichten 

in regionale tijdschriftjes. 

De gepresenteerde kaart van Kerkuil is voor een groot deel gebaseerd op 

aanvullende waarnemingen verzameld door de Kerkuilenwerkgroep 

Vlaanderen in het kader van hun jaarlijkse inventarisatie. 

INVOER VAN DE GEGEVENS 

Na elk broedseizoen werd op het Instituut voor Natuurbehoud een tij

delijke extra kracht aangeworven die instond voor de invoer van de ge

gevens . Na afloop van de atlasperiode werden de laatste gegevens 

(vooral de locatiegegevens op de Ac-stafkaarten) ingevoerd door per

manente medewerkers . 

De formulieren en losse waarnemingen werden ingevoerd in een speci 

aal daartoe ontworpen SQL-databank die eenvoudig te koppelen was 

aan een Geografisch Informatie Systeem (GIS) . De locatiegegevens wer

den rechtstreeks in het GIS gedigitaliseerd . 

AANMAAK VAN DE KAARTEN 

Om de gepresenteerde kaartbeelden beter te kunnen begrijpen , is het 

nuttig om te weten hoe ze tot stand zijn gekomen . Voorafgaand aan het 

hoofdstuk met de soortteksten wordt bovendien nog eens bondig aan 

gegeven hoe ze moeten geïnterpreteerd worden . 

Voor alle soorten wordt een verspreidingskaart of broedzekerheidskaart 

gepresenteerd . Voor vele soorten kan bovendien een relatieve dichtheids

kaart enjof een aantallenkaart getoond worden . Behalve voor de relatie

ve dichtheden betreft elke kaart een optelling van drie jaar inventarisa

tiewerk, waarbij telkens de hoogste broedzekerheid en aantalsschatt ing 

uit die periode wordt weergegeven . Hierdoor geeft het bekomen kaart

beeld vooral voor zeldzamere en koloniebroedende soorten soms een te 

optimistisch beeld van het actueel voorkomen. Dit is vooral het geval bij 

soorten die gemakkelijk wisselen van broedgebied en waarvan de ver

spreiding van jaar tot jaar sterk kan variëren (bv. Kleine Plevier) . 

Alle kaarten zijn gebaseerd op gegevens uit 626 geïnventariseerde atlas 

hokken op een totaal van 631 (14 grenshokken bleken zo klein dat ze 

samen met een naburig hok werden geïnventariseerd). In 14 hokken kon 

ofwel het atlashok- ofwel het steekproefhokgedeelte niet volledig wor

den uitgevoerd, vaak omwille van ontoegankelijke private of militaire 

terreinen (Figuur 8) . Van 5 hokken ontvingen we jammer genoeg geen 

gegevens . 

Welke kaarten bij welke soort 

De gehanteerde method iek maakt het niet mogelijk voor elke soort alle 

verschillende kaarttypes te tonen . Het maximale aantal kaarten pe r soort 

is dus drie (verspreiding, relatieve dichtheden en aantallen) . Broedze

kerhe idskaarten zijn voor alle soorten beschikbaar, aantallen kaa rten 

alleen voor die soorten die moesten geteld worden . Relat ieve dicht

heidskaarten werden aangemaakt voor alle soorten maar bleken niet 

altijd relevante of betrouwbare informatie te geve n (onde rmeer voor 

schaarse soorten en soorten met gecluste rde verspreiding) . In d it laat

ste geval werden ze niet afgedrukt of wordt in de soorttekst besproken 

waarom ze niet zeer betrouwbaar zijn . 

Broedzekerheidskaarten 

Deze kaarten bevatten alleen kwalitatieve informatie omtrent de aan- of 

afwezighe id van een bepaalde soort per atlashok. In het geval van aa nwe

zigheid wordt de broedzekerheid gespecifieerd (Ta bel 1) . Het gaat hier 

om de hoogst vastgestelde broedzekerhei d tij de ns de dr ie atl asja ren 

(waarbij ook aanvullende en losse waarnemingen in rekening werden 

gebracht) . Ondanks een aantal doorgevoerde correcties is het niet uitge

sloten dat bij bepaalde soorten de mogelijke broedgevallen gedeeltel ijk 

betrekking hebben op doortrekkende of enkel foeragerende vogel s. 

Het valt bij vele kaarten op dat soms wel wat losjes is omgespron gen 

met het hanteren van de categorie 'zeker broedend '. Zo bl ijk t vaak toch 

uitgegaan te zijn van een zekere gebiedskenn is of van de talrijkhe id van 

een bepaalde soort in een bepaald ho k. Zo lopen de broedzekerheden 

van vele soorten bosvogels stelselmatig op in oosteli jke richting. Dit 

heeft ongetwijfeld te maken met de extra voorzichtigheid waarmee waar

nemingen van de soorten in het westen van Vlaandere n worden geïnter

preteerd , terwijl de tellers in het oosten ervan uitgingen dat bepaalde 

soorten daar zeker zouden broeden gez ien ze er zo talrijk voo rkomen . 

2 Relatieve dichtheidskaarten 

De relatieve dichtheidskaarten zij n gebaseerd op het veldwerk in de 

steekproefhokken . Dit veldwerk registreerde de aanwezigheid van alle 

soorten gedurende 2 bezoeken van 1 uu r. Er werd in de verwerk ing gee n 

onderscheid gemaakt tussen soorten die tij dens beide bezoeken werden 

aangetroffen en soorten die slechts éénrnalig in een steekproefhok wer

den genoteerd. Ti jdens het steekproefonderzoek moesten alle schaarse, 

zeldzame, en kolonievormende soorten ook geteld worden , maar helaas 

gebeurde dit in te weinig atlashokken om mee te nemen in de verwer

king van de gegevens . 

Voor elke soort werd per steekproefhok bepaald of ze aan - of afwez ig 

was gedurende de twee uren veldonderzoek. Zo kreeg elk hokje een cij 

fer 1 dan wel o toebedeeld . Vertrekkend van een de rgel ijke 'verspre i

d ingskaart' werden door middel van een in terpolat ietechniek de tussen-
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liggende waarden berekend zodat de resulterende kaart in feite de kans 

weerspiegelt om een bepaalde soort in een bepaald hokje aan te treffen. 

De resulterende kaarten geven berekende waarden weer tussen o en 1 

per rastercel van 200 m2 . De kaarten tonen het ruwe resultaat van de 

analyses en werden achteraf niet gestratificeerd . Dit wil zeggen dat er 

niet gecorrigeerd werd op basis van habitat. De ruwe kaarten tonen 

zodoende een 'maximaal' beeld van de relatieve dichtheid aangezien de 

interpolatietechniek geen rekening houdt met de onderliggende habitat. 

De gebruikte interpolatietechniek is die van de 'Inverse Distance 

Weighing' of I DW. Die methode berekent voor elk hokje van 200 m2 een 

waarde tussen o en 1 op basis van een vooraf ingesteld aantal buurhok

jes met gekende waarde (Figuur 9) . Dit aantal werd arbitrair ingesteld 

op 8. Het principe van de I DW is dat de waarde van een buurhokje min 

der belangrijk wordt naarmate de afstand van dat buurhokje tot het 

hokje waarvan de waarde moet berekend worden , groter wordt. De 

getoonde kaarten weerspiegelen dus louter een soort gemiddelde tref

kans over Vlaanderen zonder rekening te houden met de onderliggende 

habitat. Stratificering werd niet toegepast omdat op die manier ener

zijds wel gecorrigeerd zou worden in gebieden waar de huidige kaarten 

de aanwezighe id 'opblazen' , maar anderzijds waardevolle correcte infor

matie verloren zou gaan doo r de soms te weinig gedetailleerde habitat

kaarten waarover we konden beschikken . De kaartbeelden zoals ze nu in 

de atlas zijn opgenomen, geven een du idelijk beeld van de kerngebieden 

voor een bepaalde soort, maar ook de minder bezette gebieden komen 

nog steeds du ide lijk naar voren . Op basis van de tijdens het veldwerk 

ingetekende territoria en zangposten is het wel mogelijk om meer gede

tailleerde voors pellings- of 'trefkanskaarten ' te maken, maar die vallen 

buiten de opzet van dit boek. Voor een voorbeeld verwijzen we naar 

VERMEERSCH & D E B RUYN (2002) . 

De puntrelatieve dichthe idskaarten voor de zeer algemene soorten wer

den berekend op dezelfde manier als dat gebeurde voor de 'gewone' 

relatieve dichthe idskaarten . De kaarten verfijnen het beeld in grote ma

te, maar dienen met de nodige voorz ichtigheid geïnterpreteerd te wor

den aan gezien ze deels beïnvloed kunnen zijn door de keuze van de tel 

lers wat betreft de exacte positie van hun punttelling. 

3 Aantallenkaarten 

De getoonde aa ntallenkaarten zijn gebaseerd op de aantalsschattingen 

die door de tellers voor elk atlashok zijn gemaakt (zie verschillende ca

tegorieën in Tabel 3) . Lokale over- of onderschattingen zijn daarbij niet 

helemaal uitgesloten en worden desgevallend in de soortteksten be

sproken . Dit probleem stelt zich vooral bij een aantal moeilijker te in

ventar is eren soo rten zoals Patrijs en Kleine Bonte Specht. 

Voor de kolon ie broeders , zeldzame soorten en exoten die jaarlijks wor

den opgevolgd in het kader van het BBV-project, werden (indien be

schikbaar) steeds de hoogste aantallen gebruikt die tijdens de atlaspe

riode werden doorgegeven . 

Po PU LAT I ESCHATTI N GEN 

Voor ruim 2/3 van de in de atlas besproken soorten werd een populatie~ 

schatting voor Vlaanderen berekend. Dit gebeurde op basis van de op 

de telformulieren genoteerde schattingen en geturfde aantallen broed

paren . Door optelling van de schattingen in alle atlashokken kwamen we 

tot de aantallen zoals weergegeven in Bijlage 1. Hierbij dient opgemerkt 

te worden dat, indien in een atlashok het effectief geteld aantal broed

paren hoger uitkwam dan de ondergrens van de bijhorende schatting, 

die ondergrens vervangen werd door het vastgestelde aantal broedpa

ren . Stel dat een teller in zijnfhaar atlashok 18 broedparen Roodborst

tapuit telde en als schatting 'C' (11-25 broedparen) opgaf, dan werd de 

schatting gecorrigeerd naar '18-25' . 

De uiteindelijk bekomen populatieschatting voor Vlaanderen werd daar

na meestal enigszins bijgesteld, behalve bij die soorten waarvan het 

aantal broedparen exact bepaald werd (vooral koloniebroeders en zeld

zame soorten) . De ondergrens van de schatting werd meestal afgerond 

naar boven, de bovengrens naar onder. Op basis van bijkomende gege

vens van regionale coördinatoren , tellers en uit literatuur bleek het vaak 

mogelijk om de marge tussen onder- en bovengrens van de schatting 

verder te verkleinen. Vooral de bovengrens bleek soms vrij ruim beme

ten . Uit navraag bleek dat vele tellers wel een idee hadden van een lage

re bovengrens , maar dit omwille van de voorgestelde aantalskiassen 

niet hadden vermeld op de formulieren . 

Bij een klein aantal soorten waren er aanwijzingen dat ze vrij systema

tisch te hoog (bv. Groene Specht, bepaalde roofvogel soorten) of te laag 

(bv. Kleine Bonte Specht, Vuurgoudhaan) werden ingeschat. Ook daar 

werd in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden bij het aan

passen van de populatieschattingen voor Vlaanderen . 

De bijgestelde en gecorrigeerde schattingen zijn eveneens weergegeven 

in Bijlage 1. Bij een aantal soorten (vooral de zeldzamere en kolonie

broeders) bleek het mogelijk om een populatieschatting te maken voor 

elk van de drie atlasjaren . De vermelde populatieschatting in de Bijlage 

bestaat dan uit het laagste en het hoogste vastgestelde of geschatte 

aantal broedparen tijdens de atlasperiode . 

De meest algemene soorten dienden tijdens het atlashokonderzoek niet 

geteld of geschat te worden omwille van redenen die eerder reeds aan

gehaald werden. In bepaalde atlashokken werden ze echter wel geteld , 

maar pogingen om deze gegevens te extrapoleren naar geheel Vlaan

deren leverden geen betrouwbare schattingen op. Ook de werkwijze die 

in Nederland en Groot-Brittannië werd gebruikt- een vrij ingewikkelde 

extrapolatie van absolute dichtheidscijfers afkomstig van lopende moni 

toringprojecten -was in Vlaanderen geen optie . 
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RECONSTRUCTIE AAN-TALSONTWIKKELING 

Voor bepaalde soorten waar voldoende informatie beschikbaar is, wordt 

een trendgraflek getoond met de aantalsantwikkeling van het (geschat) 

aantal broedparen in Vlaanderen gedurende de laatste decenn ia. In de 

eerste plaats kunnen we daarvoor terugvallen op LIPPENS & WILLE (1972) 

en DEVILLERS et al. (1988) die aantalsschatt ingen gepubl iceerd hebben 

voor respectievelijk de jaren 6o en de periode 1973-1977. De vermelde 

aantallen hebben echter meestal betrekking op de volledige Belgische 

populatie en zijn soms erg moeilijk om te zetten naar het Vlaamse ni

veau . Een ander probleem voor de vergelijking van vroegere en huidige 

populatieschattingen vormen de verschillende inven tar isatiemethodiek 

en berekeningswijzen. Vroegere schattingen vallen soms ook zodanig 

breed uit dat het moeilijk werd om te bepalen of een soort nu vooruit 

dan wel achteruit was gegaan. 

Voor een groot deel van de schaarse , zeldzame, kolonievormende en 

verwilderde soorten in Vlaanderen bestaan ook schattingen uit de peri

odes 1985-1988 en 1989-1991 (ANSEUN & DEVOS 1992) . Deze zijn in 

hoofdzaak tot stand gekomen via een bevraging van lokale en reg iona le 

coördinatoren, tellers en soortspecialisten en kunnen bijgevolg vaak als 

vrij subjectief worden beschouwd . 

Verder kon geput worden uit soortgerichte projecten zoals 'Zie een zwa

luw' en het Steenu il enproject van Natuurpunt vzw, en steltloperinventa 

risaties in het begin van de jaren 8o. 

0 

0 

• 

Figuur 9: Schematische voorstelling van de gehanteerde methode bij 

de aanmaak van de relatieve dichtheidskaarten 

Figure g: Schematic representation of the methad used to create the rela

tive abundance mops 

Sinds 1994 zijn voor zeldzamere soorten, koloniebroeders en exoten 

jaarlijkse broedgegevens besch ikbaar dankzij het project ' Bijzondere 

Broedvogels Vlaanderen '. Een monitoringproject om aantalsveranderin

gen bij algemene en schaarse soorten vast te leggen ontbreekt helaas 

nog altijd in Vlaanderen . Aanwijzi ngen voor de trend van die soorten 

berusten volledig op lokale of regionale projecten die echter niet altijd 

representatieve resultaten voor Vlaanderen opleveren . 

Uit bovenstaand overzicht blijkt du idelijk dat de trend bij de meeste 

soorten is afgeleid uit een zeer heterogene gegevensset en dus met de 

nodige voorzichtigheid en nuances moet bekeken worde n. Waar nod ig 

wordt dit in de soortbesprekingen nog eens extra in de verf gezet. 

S CHRIJFWERK EN LECTOREN 

Het schrijven van de soortteksten en inleidende hoofdstukken werd over 

relatief weinig auteurs verdeeld . De inleidende hoofdstukken , alsook 118 

soortteksten , werden geschreven door de redactie terwijl de 70 overige 

teksten in een eerste fase werden afgewerkt door externen. Van die exter

nen namen 3 personen het grootste deel van de 70 teksten voor hun 

rekening. In totaal werkten 20 soortauteurs mee . Ter vergelijking: in 

Nederland werkte men met 112 auteurs . Van in het beg in van het project 

werd de keuze gemaakt met wein ig mensen te werken om het redactio

nele werk te vereenvoudigen , maar ook om het adm ini stratieve werk tij

dens de schrijffase te beperken . Het was praktischer in een eerste fase 

met een kleine groep mensen te werken om dan in een latere fase een 

groter aantal lectoren en soortspecialisten in te schakelen . De door de 

lectoren gesuggereerde aanpassingen en wijzigingen werden door de 

redactie in de teksten verwerkt waarna de schrijfstijl werd afgestemd op 

het geheel. Vervolgens werd de tekst teruggezonden aan de eventuele 

externe auteur voor nog een laatste korte correctieronde . Een ove rzicht 

van de soortauteurs en lectoren wordt gegeven in Bijlage 4· 
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WEERSOMSTAN DIG HEDEN 

Het weer voorafgaand aan een inventarisatieseizoen kan soms een gro

te invloed uitoefenen op de aanwezige soorten , aantallen en versprei

ding van broedvogels in een bepaald gebied . Zo staan zachte winters 

vaak garant voor hoge aantallen standvogels zoals Blauwe Reiger en 

IJsvogel , maar ook vorstgevoelige 'zuiderse soorten ' zoals Graszanger 

en Cetti ' s Zanger. Veel neerslag in de late winter en het vroege voorjaar 

kan een positief effect hebben op broedende weidevogels die een hoog 

waterpeil prefereren . 

Minstens even belangrijk zijn echter de omstandigheden tijdens het 

broedseizoen zel f. Wanneer koude en natte weersomstandigheden tot in 

het late voorjaar en de zomer aanhouden , kan dit bij heel wat soorten 

tot een zeer pover broedsucces leiden . Een voorjaars- of zomerstorm 

zorgt soms voor tal van uitgewaaide nesten en jongen van koloniebroe

ders (Blauwe Reiger, Aalscholver) en roofvogels. Het ' loont daarom de 

moeite het weer in de verschillende atlasjaren van naderbij te bekijken . 

Zoals zal blijken uit de soortbesprekingen is de invloed van weersom

stand igheden op de vastgestelde aantallen vaak niet onbelangrijk ge

weest. De weergegevens kunnen in gedetailleerde vorm worden terugge

vonden op de website van het Koninklijk Meteorologisch Instituut te 

Ukke l (www.kmi.be) . 

Winter 1999/2000 

De winter was erg zacht met gemiddelde temperaturen die in alle winter.

maanden ver boven het gemiddelde lagen. Bovendien was het een vrij 

natte winter met vooral in februari erg veel neerslag. Ook het voorgaande 

jaar was al extreem nat geweest wat in veel gebieden zorgde voor zeer 

hoge waterstanden aan het begin van het voorjaar 2000. Hier komt nog 

bij dat het sinds 1996{1997 geleden was dat we in Vlaanderen een relatief 

strenge winter hadden meegemaakt. Vele vorstgevoelige soorten konden 

dus al enkele jaren profiteren van het zachte weer. 

Lentefzomer 2000 

Het broedseizoen van het jaar 2000 werd gekenmerkt door gemiddeld 

hogere temperaturen dan normaal, maar eveneens door een behoorlijke 

hoeveelheid neerslag en vrij weinig zon. In sommige valleigebieden wer

den erg hoge waterstanden vastgesteld . De maanden maart en vooral juli 

waren erg somber met in juli ook abnormaal veel regen. In april was het 

vrij zonnig, net als in de eerste helft van mei toen ook erg hoge tempera

turen werden genoteerd . Anders was het gesteld in de tweede helft van 

mei met lagere temperaturen en gevoelig minder zon . Op de 28ste van 

die maand passeerde een onweerachtige storm met windsnelheden die 

overal in Vlaanderen tot boven de 100 kmfh gingen. Kort nadien meldden 

vele tellers uitgewaa ide nesten van allerlei vogels waaronder vele nesten 

roofvogels . Juni was warmer, droger en zonniger dan normaal en ook in 

augustus viel weinig neerslag en was het vaak erg heet. 

Winter 2000/2001 

De aanloop naar de winter was opnieuw extreem zacht met een volledig 

vorstvrije november (wat geleden was van 1994) . In december werd de 

eerste vorst pas in de tweede helft genoteerd . Eind december viel er af 

en toe wat sneeuw, maar echt koud werd het niet . Januari werd geken

merkt door overheersende zuid- tot zuidwestenwinden en was verder 

vrij zonnig met temperaturen die opnieuw boven het langjarig gemid

delde lagen . Februari was extreem zacht met slechts op enkele dagen 

nachtvorst en geen enkele ijsdag. Bovendien viel er weer een pak regen 

zodat het broedseizoen van 2001 opnieuw startte met erg natte weilan

den en hoge waterstanden in plassen en rivieren. 

Lentefzomer 2001 

Ook in maart en april zette het regenachtige weer zich door en lagen de 

temperaturen iets hoger dan normaal. In mei was het dan gedaan met 

het sombere weer en werd het erg warm en zonnig met vaak wind uit het 

noordoosten . Juni was een vrij normale zomermaand hoewel er toch 

redelijk wat neerslag viel. Juli was dan weer zeer warm met plaatselijk 

grote hoeveelheden neerslag uit verspreide, vaak erg zware on-weers

buien. Ongetwijfeld hebben die buien plaatselijk hun tol geëist onder de 

broedvogels . Ook in augustus werd het erg warm met geregeld stevige 

onweders . 

32 B ROE D VOGELA TL AS / H OOFDSTUK 2: H ET ATLA SWERK 



Winter 2001/2002 

Hoewel in november enkele koudere dagen te noteren vielen met zelfs 

hier en daar al wat lichte nachtvorst , duurde het tot de tweede decade 

van december voor er sprake was van echt koud weer. De laatste drie 

· weken van december verliepen koud met veel zon en winden uit ONO

richting. Bijna alle nachten vroor het licht in Vlaanderen . Toch werd u it

eindelijk maar 1 ijsdag genoteerd . De eerste helft van januari was nog 

tamelijk koud maar vanaf de 20ste was het definitief gedaan met de win

ter, met vaak extreem hoge temperaturen en opnieuw uitzonderlijk veel 

neerslag in februari (167 ,5 mm t.o.v. de normale waarde van 52 ,9 mm 

gemeten te Ukkel). Voor het derde atlasjaar op rij startte het broedsei

zoen met hoge waterstanden . De winter 2001{2002 kwam uiteindeli jk 

op de derde plaats terecht wat betreft hoeveelheden neerslag sinds de 

metingen startten in 1833. 

LenteJzomer 2002 

De lente was erg zacht met gemiddelde temperaturen ver boven het 

langjarig gemiddelde . Afgezien van de hoge temperaturen was de lente 

normaal te noemen met geen uitschieters wat neerslag en zonneschijn

duur betreft. De zomer dat jaar was erg warm met verschillende echt 

hete periodes zoals eind juni , eind juli en gedurende de tweede decade 

van augustus . Ook nu kwam het lokaal tot erg hevige onweders , wat 

leidde tot grote lokale verschillen in neerslaghoeveelheden . 

Winter 2002/2003 

Aangezien in het jaar 2003 nog aanvullend veldwerk werd verricht in 

enkele atlashokken zijn de gegevens van deze winter en het daaropvol

gende broedseizoen eveneens van belang bij de interpretatie van de 

gegevens . 

De winter 2002{2003 kende een korte vorstperiode in december waarna 

de temperatuur naar het einde van de maand snel opliep tot waarden 

ver boven normaal. December en januari waren beiden erg nat met 

steeds totale neerslaghoeveelheden van meer dan 100 mmf maand . 

Februari was dan weer erg droog en vormde de aanzet tot een uitzon 

derlijk zonnig voorjaar. 

Lente{zomer 2003 

De gunstige klimatologische omstandigheden in 2003 hebben zeker bij

gedragen tot het grotendeels wegwerken van de nog niet afgewerkte 

hokken . Het weer was immers ideaal : nagenoeg constant zonnig en 

droog weer met weinig wind . De droogte begon naar het einde van het 

seizoen wel n ijpend te worden met tal van droogvallende plassen en 

vennen als gevolg . De zomer was heet met enkele verspreide, fikse 

onweders die het neerslagtekort echter niet konden aanvullen. Het jaar 

2003 zou uiteindelijk de geschiedenisboeken ingaan al s het zonnigste 

jaar sinds het begin van de metingen in 1833. 

Conclusie: de invloed van het weer 

In het algemeen kende de atlasper iode sterk vergelijkbare jaren met erg 

zachte, natte winters en bijgevolg hoge waterstanden in het voorjaar. De 

opeenvolging van zachte winters vanaf het se izoen 1997 {1998 heeft 

ongetwijfeld geleid tot hoge populatieniveaus bij soorten als o .a . Ijs 

vogel , Blauwe Reiger, Grote Gele Kwiksta a rt , Graszanger en Cett i's 

Zanger. Ook soorten die niet hoefden geteld te worden zoals Goudha a n, 

Kuifmees en Winterkoning, beleefden wellicht een topperiod e. Dit werd 

overigens bevestigd door de resultaten van de Nederlandse e n Brits e 

monitoringsprogramma 's (VA N DIJK et al. 2001, CRICK et al. 2004) . 

Tengevolge van de hoge waterstanden liepen de aantallen van wei devo

gels (o .a . Grutto , Tureluur, Watersnip e n Zomertal ing) , maar ook va n 

water- en moerasvogels (o.a . Dodaars , Waterra l) en plaatse lijk va n ver

sch illende eendensoorten en Meerkoet hoog op . De droogte d ie ne t na 

het aanvullende atlasjaar verder doorzette , heeft er o ngetwij fe ld voo r ge

zorgd dat de populaties van die soorten na afloop va n het project weer 

zijn teruggevallen . 

Ook zijn er verschillen doorheen de at lasj a ren wat betreft waarn ee m

baarheid van verschillende soorten ten gevol ge van het wee r. Zo is de 

zangactiviteit van zowat alle zangvogels hoger in voorjaren met veel 

zonneschijn waardoor ook de treflKans door de tellers vergroot . Oo k het 

totale aantal uren dat de tellers in het veld doorbren ge n, is u iteraa rd 

sterk afhankelijk van het weer. Die jaarlijkse verschille n kun nen echter 

niet gekwantificeerd worden . 
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Figuur 1: Ecoregio's in Vlaanderen zoals ze in dit boek gehanteerd worden . 

Figure 1: Eco-regions in Flanders. 

INLEIDING 

Om de verspreiding van de soorten te beschrijven , wordt in de teksten 

zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de zogenaamde ecoregio's . Hun in

deling is gebaseerd op geo(morfo)logische en landschapseigenschap

pen . Ecoregio 's zijn zones met vrij homogene abiotische en landschaps

kenmerken . Ze kunnen worden gebruikt in relatie tot de ecologie en ver

spreiding van soorten en levensgemeenschappen (DE BLUST 2001) . Om

dat de indeling in ecoregio's niet algemeen bekend is, worden de ver

schillende regio 's in dit hoofdstuk kort beschreven. Daarbij worden hun 

kenmerkende of interessante vogelsoorten en habitats vermeld en de op

merkelijkste vogelgebieden aangehaald . 

Alvorens hierop in te gaan , lijkt het nuttig enkele Vlaamse statistieken 

te vermelden die ons een ruimer beeld geven van het gebied waarin de 

broedvogelinventarisatie werd uitgevoerd. De informatie is afkomstig 

uit VRIND (2000) , KUIJKEN et al. (2001) , DUMORTIER et al. (2003) en de 

Vectoriële versie van de Landbouwgebruikspercelen (VLM mestbank, 

toestand 31 /12/2002-G IS -Vlaanderen) . 

Vlaanderen (13 .624 km 2) behoort tot de dichtstbevolkte zones in Euro

pa en st ij gt met haar 439 inwonersfkm2 uit boven het Belgische gemid

de lde van 335/km2, dat door het veel lagere Waalse cijfer van 198 inwo

ne rsfkm2 wordt getemperd. Binnen de zogenaamde Vlaamse Ruit , het 

centraal gelegen gebied tussen de agglomeraties Gent, Antwerpen , Leu

ven ~n Brussel , is de dichtheid opmerkelijk hoger en bereikt maar liefst 

829 inwonersfkm 2. De West-Vlaamse arrondissementen Kortrijk, Roe

selare en Oostende scoren ook opvallend hoog. Lagere dichtheden zijn 

er o.a. in het westen van West-Vlaanderen, het Meetjesland , de Noorde

lijke Kempen, het oosten van Vlaams-Brabant en het noorden van Cen

traal- Limburg. Ongevee r 6o % van de Vlamingen woont in een stad of 

stede li jke randgemeente en 40 % in het zogenaamde 'buitengebied'. 

De bouwwoede, zowel voor huizen en diensten als voor industriële en 

handelsdoeleinc;len, houdt in Vlaanderen aan . Hierdoor neemt de druk 

op de open ruimte sterk toe . Woningbouw blijft belangrijk, maar naast 

de industriële vestigingen en uitbreidingen in agglomeraties, langs gro

te verkeersaders en in havengebieden , zijn er op veel plaatsen in het bui

teng~bied kleinere en grotere bedrijven- en industriezones . Ondertussen 

is al ongeveer 20 % van de Vlaamse oppervlakte bebouwd. Bovendien 

wordt nog eens 3,5 % van de ruimte ingenomen door transportwegen 

(hoofdwegennet, spoorwegen en kanalen) . Met de kleinere wegen erbij 

bedraagt de totale lengte van dit net 66.ooo km . 

Het totale landbouwareaal neemt ongeveer 690.000 hectare in (2003), 

een vrij bescheiden oppervlakte waarvan de opbrengsten echter het 

Europese gemiddelde overtreffen . Samen met Nederland behoort de 

Vlaamse landbouw tot de Europese top. Dit is het resultaat van een 

hoogproductieve , zeer intensieve land- en tuinbouw. De varkenshouderij 

is economisch gezien de belangrijkste tak, vooral ontwikkeld in West

Vlaanderen . Ook grootveevetmesterijen zijn hier zeer belangrijk. Melk

veebedrijven komen het talrijkst voor in West-Vlaanderen , maar zijn het 

meest gespecialiseerd op de zandgronden van de Antwerpse en Lim

burgse Kempen. Granen (inclusief korrelmaïs) , suikerbieten en aardap

pelen zijn de voornaamste akkerbouwteelten , gevolgd door de groenten

teelt (vooral onder glas) . West-Vlaanderen heeft het grootste graanare

aal, gevolgd door Vlaams-Brabant. In 2003 nam tarwe een oppervlakte in 

van ongeveer 64.000 ha, gevolgd door korrelmaïs (54.201 ha) en gerst 

(12.600 ha) . Silomaïs nam 118.264 ha in, een zeer belangrijke oppervlak

te van het landbouwareaal. Daarnaast zijn suikerbieten belangrijk. Groen

tenteelt en fruitteelt zijn streekgebonden . Fruitteelt, (vooral laagstam) , 

komt vooral voor in Limburgs-Haspengouw en in Vlaams-Brabant. 

Het is duidelijk dat, hoewel Vlaanderen nog beschikt over 150.000 ha 

bos, 175.000 ha grasland , 10.300 ha heide en vennen, en over ongeveer 

5000 ha moeras, het Vlaamse landschap vooral gekenmerkt wordt door 

een sterke verstedelijking, industrialisatie, versnippering, intensieve 

landbouw en een zeer dicht wegennet. Mede door de wijdverspreide 

lintbebouwing zijn 'open ruimte ' en 'intakte landschappen ' zeer relatie

ve begrippen geworden. 
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DE ECOREGIO'S 

De ecoregio's die in dit boek gebruikt worden als basis voor de land

schapsecologische situering van gebieden, zijn gebaseerd op de eerste 

indeling van Vlaanderen in ecodistricten (ANTROP et al. 1993) . Ten be

hoeve van de Natuurrapporten (NARA) werden deze ecodistricten in 

ecoregio's gegroepeerd . Voor deze atlas gaan we uit van de 12 ecore

gio's zoals die in NARA 2001 opgenomen zijn . Omdat ze voor de inter· 

pretatie van de verspreidingsgegevens erg relevant zijn, hebben we nog 

2 bijkomende regio 's apart onderscheiden : het Meetjesland en de Wase 

Linkerscheldeoever. Nadat de analyses voor deze verspreidingsatlas ge· 

start waren, zijn de resultaten gepubliceerd van de nieuwere en correc· 

tere indeling van Vlaanderen in ecodistricten en ecoregio's (CouvREUR et 

al. 2004, SEVENANT et al. 2002) . Er zijn nu eveneens 12 ecoregio 's. Op 

verschillende punten wijken ze af van wat je in dit boek vindt. De gren · 

zen zijn veel nauwkeuriger en volgens strikte criteria bepaald , waardoor 

de nieuwe begrenzing regelmatig afwijkt van de oude. Bij de vroegere 

ecoregio van de 'Kust- en Scheldepolders ' is nu de getijdeschelde ge· 

voegd . Uit 'Zandig Vlaanderen' zijn de cuestagebieden en een deel van 

Klein-Brabant afgesplitst. Alle cuestagebieden zijn nu in een aparte eco

regio samengebracht. Het grootste deel van de 'Dender-Klein-Brabant 

regio' is nu deel van de nieuwe 'Ecoregio van de Midden-Vlaamse over

gangsgebieden '. Een andere nieuwe 'Ecoregio van de westelijke interflu 

via' is onderscheiden (tussen Leie, Schelde en IJzer) , met nu daarnaast 

de homogenere 'Ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone' . De drie 

ecoregio' s uit de Kempen zijn samengebracht in één ' Ecoregio van de 

Kempen '. De 'Ecoregio van de krijtgebieden ' in de Voerstreek is nu een 

zelfstandige regio die beter aansluit bij Wallonië en Nederland . De eco

regio's van duinen , polders en Maas tenslotte zijn niet gewijzigd. Een 

vergelijking van Figuur 1 met de nieuwe kaart die bijvoorbeeld in Na · 

tuur.focus verschenen is (CouVREUR et al. 2004) verduidelijkt de veran

deringen . Een zeer scherpe begrenzing van de ecoregio's is niet altijd 

mogelijk en de randgebieden moeten, op enkele uitzonderingen na, als 

overgangszones worden beschouwd . De verspreid ing van heel wat (al 

gemene) vogelsoorten is niet tot één of enkele ecoregio 's beperkt. De 

abiotische· en landschapskenmerken van de ecoregio 's bepalen echter 

wel vaak het zwaartepunt van de verspreiding van bepaalde soorten . 

DUINEN 

In deze smalle ecoregio langs de Noordzeekust komen op een kleine op· 

pervlakte toch een aantal uiteenlopende ecosystemen voor: strand, slik· 

ken en schorren (l)zermonding en Zwin) , droge duinen en vochtigere 

duinpannen (vooral grotere gebieden aan de Westkust: o.a. Westhoek , 

Doornpanne, Ter Yde en Houtsaegerduinen) en beboste stroken. Naast 

die natuurlijke ecosystemen bevindt zi ch een artificiële sternen· en 

meeuwenhabitat op de opgespoten terreinen van de voorhaven van Zee· 

brugge (inclusief een recent speciaal hiervoor aangelegd 'sternensch ier

eiland '). Soorten als Kuifleeuwerik, Grote Stern en Dwergstern komen in 

Vlaanderen enkel in de Duinenregio voor, net zoals het grootste deel van 

de Vlaamse populatie van Tapuit , Visdief, Strandplevi er en 

Bontbekplevier hier eveneens broedt. Zang.vogels zoals Nachtegaal , 

Braamsluiper en Roodborsttapuit bereiken in de droge du ingebieden erg 

hoge dichtheden terwijl ze enkele kilometers la ndinwaarts nog maar 

nauwelijks worden aangetroffen. Ook typische bossoorten zoals Boom

kruiper en Kuifmees hebben de duinbossen al bereikt. De Zwin bos jes 

herbergen een gemengde Blauwe Reigerkolonie waar voor Vlaanderen 

zeldzame soorten als Kleine Zilverreiger, Kwak, Lepelaar, en tijdens de 

voorbije atlasperiode eveneens Koereiger, tot broeden komen . 

STE RNENKOLONIE IN DE VOORHAVEN VAN ZEEBR UGGE 
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O E KUSTPOLOERS WOROEN DOORSNEDEN DOOR TAL VAN SLOTEN EN KANALEN 

Ij ZER EN POLOERS STROOMAFWAARTS O tKSMUtOE. 

B R UINE K IEKENDIEF JAGEND BOVEN EEN RIETVELD IN OE K USTPOLOERS 

KUSTPOLDERS 

De Kustpolders strekken zich uit achter de Duinen over een breedte va~ 

ongeveer 10 tot 25 km . In het zuidwesten worden ze begrensd door de 

IjzervalleL De regio wordt gekenmerkt door een erg open landschap met 

graslanden , akkers en talrijke kanalen, sloten en kreekjes met rietkragen 

en rietvelden. De laatste tientallen jaren werd er door ruilverkavelingen 

veel grasland omgezet tot akkerland . De afwisseling van bodem- en reli

ëfkenmerken hangt grotendeels samen met hogere kreekruggen en lage

re kommen, en zijn ook terug te vinden in het landbouwgebruik. In de 

ganse ecoregio profiteren soorten als Bergeend, Grutto, Tureluur en 

Kluut van de natte en plaatselijk zilte graslanden . De Bruine Kiekendief 

is er wijdverspreid en een belangrijk deel van de Vlaamse populatie 

komt in de ecoregio tot broeden . Rietzanger, Blauwborst en Rietgors 

zijn talrijk aanwezig in de vele lijnvormige rietkragen die het landschap 

doorkruisen . In de ecoregio nemen de Ijzer- en Handzamevallei een 

aparte plaats in als overstroombare riviervalleien met centraal het 

natuurgebied de Blankaart. Kritische soorten als de Kwartelkoning, het 

Paapje en de snel in aantal afnemende Grauwe Gors komen in de uitge

strek.te hooilanden voor en in sommige (natte) jaren roepen er tiental 

len Porseleinhoenen. Naast het Ijzervalleigebied zijn de polders aan de 

Middenkust met hun kreken en moerasjes , de uitgestrekte Uitkerkse 

Polder en het poldergebied in de Zwinstreek aan de Oostkust met de tal

rijke kreken en oude kleiputten belangrijk voor een aantal typische 

weide- en moerasvogels van de Kustregio (o .a. Snor) . Ook de Grauwe 

Gans heeft, vooral in het oostelijke deel , een belangrijke populatie . Een 

buitenbeentje in de regio is de achterhaven van Zeebrugge waar uitge

strekte opgespoten terreinen , kanaaldokken en rietvelden overheersen . 

Dit gebied is van groot belang voor de Graszanger die tijdens de atlas

periode terug aan een opmars leek te zijn begonnen . Ook de Kleine 

Mantelmeeuw heeft hier een belangrijke populatie . Verder komen in de 

achterhaven geregeld zeldzame soorten als Steltkluut en Baardmanne

tje tot broeden , en een aantal pioniers- en weidevogelsoorten . Hoewel 

het accent ligt op graslandsoorten komen plaatselijk vogels van akker

land talrij k voor zoals op het Plateau van lzenberge en in het uiterste 

zu idwesten in de Moeren van Veurne. 

K OUTER LA N DSC H AP IN D E Z A NOLE M IGE REG IO 
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ZANDLEMIGE REGI9 

Het overgrote deel van de regio , die zich vooral uitstrekt in het zuidelij

ke deel van West-Vlaanderen, bestaat uit grote oppervlakten landbouw

gebied met vooral veel groente- en bietenteel t Met uitzondering van het 

Bos van Houthulst zijn slechts kleinere bosfragmenten aanwezig. Het 

reliëf is licht tot sterk golvend met heuvelkammen en tamelijk vlakke 

valleigebieden . In de vallei van de Leie liggen een aantal afgesneden en 

verlande meanders en vaak treedt een microreliëf op doo r oeverwallen 

en donken enerzijds en lage meersen (komgronden) anderzijds . De 

Zandlemige regio herbergt geen echt kenmerkende soorten maar bezit 

ondanks haar sterk gecultiveerd aspect toch een grote variatie aan vo

gelbiotopen en een aanta l interessante broedvogels . In het landschap

peli jk nog vrij gave zuiden en zuidwesten houdt een kleine populatie 

Geelgorzen en Grauwe Gorzen stand. In de landbouwgebieden bere iken 

Gele Kwikstaarten en Patri jzen hoge dichtheden en ook Veldleeuweriken 

zijn er nog vri j talrijk. Dat de bosfragmenten soms verrassingen kunnen 

opleveren , bewij st het (mislukte) broedgeva l van een Rode Wouw in 

2000. Die kleine, maar soms oude bosjes en parken zijn eveneens be

langrijk voor soorten als Boomklever en Bosuil, die verder westelijk bij 

na niet meer worden aangetroffen . Plaatselijk broeden natte grasland

soorten , zoals in de Verdronken Weide te leper waar tijdens de atlaspe

riode Slobeend en Zomertaling werden genoteerd . Zelfs Watersnip en 

Steltkluut waren er broedverdacht . In de Le ievallei zijn kleine moerasge

bieden erg in trek bij soorten als Blauwborst en Rietgors. Ook Zomer

tortels komen hier nog du idel ijk meer voor dan in grote delen van 

Vlaanderen . 

l UCHTFOTO V ERDRONKE N W EIDE TE I EPER 

ZANDIG VLAANDEREN 

Zandig Vlaanderen strekt zich uit over het noorden van West- en Oost

Vlaanderen en wordt in het oosten en gedeeltelijk in het zuiden be

grensd doo r de ScheldevalleL Het sterkst meanderende gedeelte van de 

Leie stroomt door het zuiden van de regio . Typisch voor de streek zijn 

een zwakgolvend rel ië f met soms vrij sterk beboste, matig voedselarme 

zandbodems met pl aatselijke kle ilagen . Lokaal komen nog enkele voed

selarme stu ifzandruggen voor. Hoewel ook deze regio geen ty pische 

soorten herbergt , hebben een aantal vogels van grote bosgebieden in de 

Kempen zich hier in hun westwaartse expansie kunnen vest igen . De bos

complexen ten oosten en zuidooste n van Brugge vormen het belangrijk

ste westelijke kernge bied in Vlaanderen voor soorten als Boomklever, 

Bos uil, Zwarte Specht , Havik, Boomkruiper, Kuifmees , Goudhaan en 

Zwarte Mees . Plaatselijk komen andere Kempense soo rten voor zoa ls 

Boompieper en Boomleeuwerik. In het Waaslandse He idebos te Wachte

beke-Moerbeke broedt, naast beide voorgaande soorten , de Nachtzwa

luw. Ook andere bossen in de streek zij n van belang voor de uitb reiding 

in westelijke richting van een aantal soorten . In het algemeen zij n Kem 

pense soorten in Zandig Vlaanderen echter zeldzaam . Pion iers als Klei

ne Plevier, Kluut , Visdief en Geoorde Fuut vinden (tijdelijke) broedpla at

sen op de opgespoten terreinen en plassen ontstaan bij havenwerken in 

de Gentse Kanaalzone . Het moerasgebied 'het Molsbroek ' te Lokeren is 

een ornithologisch rijk geb ied met naast een grote kolon ie Kokmeeuwen 

ook broedende Geoorde Futen , Zomertal ingen en geregeld Porselei n

hoenen . Ook de zeldzame Bu idelmees heeft er een broedpoging onde r

nomen in de atlasperiode. Het complex van meers- en moerass ige ge

bieden in de Leievalle i ten zuidwesten van Gent, waar o.a. de Bour

goyen-Ossemeersen deel van uitmaken , vormt een bel angrijke habitat 

voor een aantal weide- en moerasvogels . Het is ech te r ook een ge bied 

waar de Canadese Gans, een exoot, zeer goed vertegenwoord igd is . In 

de landbouwgeb ieden van Zandig Vlaa nderen zijn , net zoal s elders in 

Vlaanderen , behoorl ijk wat soorten achteru itgegaan . De Veldlee uwerik is 

op veel plaatsen verdwenen en de Geelgors houdt nog enke l sta nd in 

een klein gebied in de omgeving van Sint-N iklaas . 

INTENS I EF lANDBOUWGEBIED IN HET VOORMALIGE 8 ULSICAMPVELD (ZAND IG VLAANDEREN) 
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D E M O L ENKREEK TE SI NT· M ARGRI ETE 

O PGESPOTEN TERR EIN I N H ET A NTWER P SE l iNKER.OE V ERG EBIEO 

H ET G ROO T R I ET V ElO TE M ElSELE 

MEETJESLAND 

Het Meetjesland, een deel van de Scheldepolders, ligt in de rechthoeki

ge uitsprong van Oost-Vlaanderen in Zeeuws-Vlaanderen en heeft een 

typisch agrarisch landschap met overwegend akkerland en weinig gras

land, doorsneden door talrijke, met riet begroeide kreken . Typische 

soorten zijn Bruine Kiekendief, Rietzanger, Blauwborst, Bergeend en 

Rietgors en de avifauna van de subregio vertoont veel overeenkomsten 

met die van de Kustpolders , zij het dan in minder grote aantallen . Op de 

akkers zijn zowel Scholeksters als Veldleeuweriken goed vertegenwoor

digd . In de weinige, overblijvende natte graslanden komen vooral langs 

kreekranden plaatselijk Grutto, Tureluur, Zomertaling, Slobeend en zelfs 

Kluut tot broeden . De Grauwe Gans is hier ondertussen een talrijke 

broedvogel geworden. Nabij boerderijen worden nog vaak Zomertortels 

en Spotvogels gehoord . De Roodborsttapuit houdt hie r nog redelijk 

stand, vooral op de voor de regio kenmerkende dijken, zij het in bedu i

dend lagere aantallen dan in de Kempen . 

W ASE LINKERSCHELDEOEVER 

Het betreft een enigszins verwarrende term. De regio wordt in twee ge

splitst door de Zeeschelde en omvat zodoende zowel een (beperkt) deel 

van de Rechterscheldeoever als de Linkerscheldeoever. In de soorttek

sten wordt verwezen naar die delen als respectievelijk het 'Antwerpse 

Linkeroevergebied ' en het 'Antwerpse Rechteroevergebied' . De belang

rijkste landschapseenheden worden gevormd door de slikken en schor

ren langs de Schelde en de achterliggende poldergebieden. Het typische 

polderlandschap met kreken en uitgestrekte akkers wordt echter voor 

een groot en nog steeds toenemend deel ingenomen door industriële 

terreinen en uitbreidingswerken van de Antwerpse haven . Belangrijke 

vogelhab itats worden gevormd door opgespoten terreinen , maar ook 

door vochtige depressies met rietvelden en moe rasbos . Op de opgespo

ten terre inen en ontstane plassen broeden verschillende pionierssoor

ten zoals Bontbek-, Strand- en Kle ine Plevier, Visdief, Kluut, Tureluur, 

Geoorde Fuut en occas ioneel Steltkluut , maar ook Bergeend en 

Krakeend bereiken er hoge dichtheden . Langs de Scheldeschorren en 

rietoevers en in grotere rietvelden en kreken broeden moerasvogels als 

Kleine Karekiet, Blauwborst, Rietgors , Rietzanger, Bruine Kiekend ief en 

Waterral, maar ook zeldzamere soorten als Snor, Roerdomp en Por

seleinhoen . De regio vormde t ij dens de atlasperiode, samen met de 

Kustregio (en Duinen), het enige broedgebied van het Baardmannetje 

en de Lepelaar in Vlaanderen. Bovend ien werd in 2002 een enorme kolo

nie Zwartkopmeeuwen ontdekt in het havengebied te Zandvliet. 
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DENDER-KLEIN·B~ABANT 

De ecoregio Dender-Klein -Brabant strekt zich grofweg uit tussen Gent 

en Mechelen met als noordgrens de Schelde en als zuidgrens de lijn 

Gavere-Vilvoorde . Kenmerkend voor de regio zijn de talr ijke rivieren : 

Schelde, Durmeen de benedenlopen van Dender, Rupel , Zenne , Dijleen 

Demer. Die drukken hun stempel op het landschap van veel kle inschal i

ge , al dan niet beboste alluviale gebieden , verlandende meanders , oe

verwallen en komgrondencomplexen . Op de hogere gronden zijn er ge

mengde teelten en verspreide bosjes . De hele regio is vrij d icht be

bouwd . Een kenmerkende soort van deze ' rivierenregio ' is de Blauw

borst die in hoge dichtheden voorkomt in zowel de zoetwaterschorren 

en buitendijkse rietvelden langs de Schelde en Durme, als in de grotere 

moerasgebieden van het Mechelse rivierengebied zoals het Broek De

naeyer, het Broek van Blaasveld en het Mechels Broek. In die laatste ge

bieden broeden bovend ien enkele zeldzamere soorten zoals Kwak, 

Bu idelmees en Porseleinhoen . Plaatsel ij k zij n de alluviale bossen in de 

regio rijk aan typische soorten van de hab itat zoals Nachtegaal , Wiele

waal en Kleine Bonte Specht. In de vochtige meersgeb ieden langs de 

Schelde (Kalkense Meersen , Blaasveldbroek en Vlassenbroekse Polder) 

broeden vele weidevogelsoorten waaronder de Grutto . Op het Noor

delijk en Zuidelijk Eiland te Wintam , ontstaan in de Rupelmond ing bij 

de bouw van het Zeekanaal, worden opgespoten terreinen en vocht ige 

graslanden bezet door Kluut , Kleine Plevier, Scholekster, Tureluur en 

Zomertaling. De Krakeend broedt hier in grote aantallen en ook de 

Bontbekplevier werd er al broedend vastgesteld. Het oostelij ke dee l van 

de regio is ' rijk' aan exoten . Vooral de Canadese- en Ni jlgans zij n er tal 

ri jk, terwij l Brandgans en Halsbandparkiet plaatseli jk voorkomen en 

zich verder lijken uit te breiden . 

T YPISCH BEELD VAN OE KALKENSE M EERSEN 

D E R UPEL NABIJ W ILLEBROEK 

H ET M ECHELS B ROEK 
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VOORJAARSFLORA IN H ET H ALLERBOS 

VE RG EZ ICH T VANOP UN VAN OE TALRIJKE HEUVELS IN OE V LAAMSE Ä ROENNE'N 

D E M ONTEBER.G IN HET WEST-VLAAMSE H EUVELLAND 

WESTELIJKE EN CENTRALE HEUVELS 

De Westelijke en Centrale Heuvels strekken zich uit over het zuidelijke. 

deel van Oost- en West-Vlaanderen en Brabant, tot net ten oosten van 

Leuven . Zoals de naam laat vermoeden is de regio, en dan vooral het 

zuidelijk deel, sterk heuvelachtig . Plaatselijk grootschalige leempla

teau ' s worden doorsneden door beek- en rivierdalen (o.a. de bovenlo

pen van Schelde, Dender, Zenne en Dijle en hun bij riviertjes) . Er is een 

rijke verscheidenheid aan kleinschalige landschappen . Van west naar 

oost loopt een bosgordel met o .a . Brakelbos, Kluisbos, Muziekbos , 

Raspaillebos, Neigembos en Bos Ter Rijst, met ook enkele grotere bos

complexen ten zuiden van Brussel en Leuven (Hallerbos , Zoniënwoud 

en Meerdaalwoud) . 

Het is niet verwonderlijk dat een aantal typische bossoorten goed verte

genwoord igd zijn in de regio, waaronder enkele die men elders in 

Vlaanderen vergeefs zal zoeken . De grotere bossen in het oosten her

bergen de voornaamste, snel in aantal toenemende populatie van een 

recente Vlaamse broedvogel : de Middelste Bonte Specht. Ook Boomkle

ver, Appelvink, Glanskop, Wespendief en Wielewaal zijn relatief talrijk in 

de goed ontwikkelde, oudere en eerder vochtige bossen . Akkervogels als 

Geelgors, Veldleeuwerik en Patrijs zijn plaatselijk nog algemeen, zoals 

in delen van het West-Vlaamse Heuvelland, het Pajottenland en de 

Vlaamse Ardennen. Langs de talrijke beken en vooral rond watermolens 

is de Grote Gele Kwikstaart een regelmatige verschijning. De reg io 

vormt een van de kerngebieden van de soort in Vlaanderen . De open 

delen van de Dijlevallei ten zuiden van Leuven herbergen versch illende 

schaarse moerasvogels zoals Porseleinhoen, Waterral en Zomertaling. 

Vooral rond de hoofdstad komt een hoog aantal exoten voor. De Hals

bandparkiet bereikt hier het zwaartepunt van zijn verspreiding in Vlaan

deren met grote dichtheden aan de noord- en zuidrand van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Ook verwilderde broedparen van o .a. Canadese 

Gans en Nijlgans zijn hier talrijk. 

E ~N VAN OE VEL E OUDE KLE I PUTTEN IN OE REGIO B REC H T· R IJKEVORSEL 
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DE DRIE KEMPENSE REGIO'S: NOOR· 
DELIJKE, CENTRAAL-ZUIDELIJKE EN 
OOSTELIJKE 

De Noordelijke, Centrale en Zuidelijke, en Oostelijke Kempen herbergen 

een gemeenschappelijk aantal kenmerkende broedvogelsoorten die in 

verspreiding of in dichtheid bedu idend afwijken van andere Vlaamse 

ecoregio 's . Soorten als Zwarte Specht, Havik, Zwarte Mees , Glanskop , 

Vuurgoudhaan, Bonte Vliegenvanger, Boomleeuwerik, Boompieper en 

Nachtzwaluw komen nergens talrijker voor dan in de Kempen . Oo k het 

landschap in de 3 subregio 's vertoont een aantal gelijken issen. Heide-, 

ven - en bosgebieden op voedselarme gronden vormen een belangrijk en 

weerkerend element in het landschap. Talrijke smallere of bredere beek

dalen doorkruisen het landschap , met lokaal kleine laagveenmoerassen , 

meestal in combinatie met graslanden en broekbossen . Daarnaast zijn er 

alluviale en andere vochtige bossen en grotere graslandcomplexen. Een 

gemeenschappelijk kenmerk met andere regio 's in Vlaanderen is dat veel 

voormalige weidegebieden en andere graslanden de laatste tientallen 

jaren in snel tempo omgevormd werden tot maïsakkers . Om niet teveel 

in herhaling te vallen , wordt bij de beschrijving van de drie regio ' s voor

al de nadruk gelegd op ligging, reliëf, biotopen ~n landschapskenmer

ken , en worden bij de bespreking van de soorten hun typische leefgebie

den in de Kempen samen behandeld . 

De Noordelijke Kempen gre nzen in het noorden aan Nederland , de zu i

delijk grens valt ongeveer samen met de lijn Kapellen-Arendonk. Buiten 

de beekdalen zijn er natte gronden op ondiepe klei . In het centrale deel 

bevindt zich een belangrijk voormal ig kleiontginningsgebied . In het 

noorden ligt de vallei van de Mark . De erop aansluitende Centrale en 

Zuidelijke Kempen is een zeer grote regio die sterk versmalt naar het 

zuidoosten toe . De grens met de ernaast gelegen Oostelijke Kempen 

loopt ongeveer volgens de lijn Arendonk-Lanaken , terwijl de zu idelijke 

grens gevormd wordt door de Demervalle i. De Demer en Grote en Klei 

ne Nete vormen een dicht net aan parallel lopende zijbeken . De laag

veenmoerassen in de valleien kunnen vr ij uitgestrekte complexen vor

men. In het noordoosten is er een zone met grote zandwinninggroeven, 

terwijl in het uiterste oosten het uitgestrekte Vijvergebied van Midden

Limburg typerend is. Het landschap van de Oostelijke Kempen wordt 

beheerst door het bosrijke Kempens Plateau met tal van uitgestrekte he i

develden . Op het plateau ontspringen een aantal beken waaronder de 

Dommel , Warmbeek en Aabeek. Aan de oost- en zuidoostrand vormt een 

scherpe steilrand de overgang naar de valleien van Maas en Demer. Aan 

de noordoostel ij ke voet liggen enkele uitgestrekte laagveenmoerassen . 

Aan de westkant (Beringen-Zolder en Genk-Waterschei) wordt het land

schap plaatselijk beheerst door oude mijnterrils . 

Het zwaartepunt van het areaal van een aantal typische bosvogels zoa ls 

Zwarte Specht, Havik , Vuurgoudhaan en Glanskop ligt verspreid over de 

3 subregio 's , met hoge dichtheden in de bossen op en langs de steilrand 

van het Kempens Plateau, lokaa l in het zu iden van Limburg en in de 

boscomplexen rond Lille-Kasterlee en Averbode-Herselt. Het areaal van 

Wielewaal en Wespendief ligt voor een vrij groot deel in de Kempen . De 

Appelvink is eveneens goed vertegenwoord igd op het Kempens Plateau 

en plaatseli jk talrijk in een aantal Midden-Limburgse parkgeb ieden . Het 

verspreid ingsgeb ied van de Bonte Vl iegenvanger in Vlaanderen strekt 

zich vooral uit over de Noordelijke Kempen , met hoge dichtheden in de 

bosrijke omgeving ten oosten van Antwerpen , en in de bossen van de 

Oostelijke Kempen . Fitis, Matkop en Boomkru iper, wijdverspreide soor

ten in Vlaanderen , bereiken in de Kempen opvallend hoge relatieve 

dichtheden . Heidesoorten als Boomleeuwerik en Boompiepe r hebben 

hun hoofdareaal aan de noordoostelijke rand van de regio. Ze zijn voor

al aanwezig in de grote re heidegeb ieden zoals de Kalmthoutse Heide, het 

Groot en Kle in Schietveld te Brecht-Brasschaat, het Turnhoutse Venne n

gebied , de Lommelse heidegeb ieden en de grote mil itaire oefenterreinen 

in de Oosteli jke Kempen . De Nachtzwal uw, een Kempense soort bi j uit

stek, broedt eveneens in die eerste gebieden , maar berei kt vooral hoge 

dichtheden in het Pij nven, de milita ire dome inen nabij Leopoldsburg, 

Helchteren en Meeuwen-Gruitrode, de Mechelse He ide , de oud e mijnter

rilsen de steilrand van het Kempens Plate au . Van de ze ld zame Wate rsnip 

werden enkel zekere broedgeva llen geregistreerd in de Kempen . De voor

naamste populatie van de soort komt voor in de valle ien va n de Zwarte 

Beek en de Demer. Het Vijvergeb ied Midden -Limbu rg is hét ke rnge bied 

voo r Woudaap en Roe rdomp en herbe rgt teven s een aantal ty pische moe

rassoorten en zeer belangrijke aantallen Kra keend en Tafelee nd . Die laat

ste soort is , samen met o.a. Dodaars , ook talr ijk in de voorm alige kle iput

ten van de centrale Noordeli jke Kempen . De Geoorde Fu ut broedt soms 

in hoge aantallen op de militaire domeinen van Meeu wen- Ho uthalen

Helchteren en op het Groot Schietveld te Brecht-Brasschaat, en is ook in 

de Kalmthoutse Heide jaarl ijks vri j talr ij k aanwezig. De uitgest re kte gras 

landen van de Noordelijke Kempen en lokaal de Oostel ijke Ke mpen her

bergen na natte winters relatief hoge aantallen Grutto 's. Wulp broedt ver

spreid over grote delen van de Kempen , maar heeft zi ch te ruggetro kken 

uit de he idegebieden en broedt nu voornamelijk in het landbo uwge bied . 

E ~N VAN DE TA LRij KE VENNEN I N OE KALMTHO UTSE H EI DE 
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HAGELAND· HASPENGOUW 

De regio omvat het oosteli j ke deel van Brabant en een deel van het zuid

westen van Limburg. De Demervallei vormt de noordelijke grens, de lijn 

Tienen -Sint-Truiden-Hoesselt-Lanaken de zuidelijke . Zandlem ige en le

mige bodems overheersen, het landschap is overwegend glooiend en 

wordt doorkruist door talrijke beek- en rivierdalen zoals o.a. Winge, 

Molenbeek, Begijnenbeek, Velp , Grote en Kleine Gete, Herk en Mom

beek. Plaatselijk kan veenvorming optreden zoals in het uitgestrekte Wa

len bos in de Winge-Mottevallei . Op de plateau 's is het landschap groot

schalig met graanvelden, vooral in het westen . Verspreid dragen holle 

wegen , houtkanten en graften bij tot de structurele rijkdom van het 

landschap. In de akkergebieden in de regio zijn zowel de Grauwe Gors 

als de Gele Kwikstaart nog talrijk vertegenwoordigd . De Europese 

Kanarie, in Vlaanderen op vele plaatsen verdwenen, komt nog vrij alge

meen maar lokaal voor op kerkhoven en in tuinen met allerlei sierconi 

feren , zelfs in de steden . Kramsvogels bereiken hier hun hoogste dicht

heden in bosjes in de valleien van o.a. Gete, Herk, Mombeek en Jeker. 

De Grote Gele Kwikstaart komt talrijk vqor langs de beken . Een typisch 

Kempense soort als de Wulp breidde zich onlangs uit in de Getevallei. 

B OOMGAAR DEN IN H ASPENGOUW 

KRIJT-LEEMREGIO 

Deze vrij kleine regio is gelegen ten zuiden van Hageland-Haspengouw. 

De meer oostelijk gelegen Voerstreek maakt er deel van uit. Dikke leem

bodems met uitgestrekte suikerbietakkers en graanvelden overheersen. 

Het landschap bestaat uit een zacht glooiend plateau dat doorkruist 

wordt door beekdalen zoals die van de bovenlopen van Grote en Kleine 

Gete, Melsterbeek, Herk, Demer, jekeren Molenbeek. Holle wegen vor

men opvallende landschapselementen. In het noordelijke deel wordt het 

landschap plaatselijk gekenmerkt door boomgaarden (veel laagstam) , 

vooral in de zone Sint-Truiden-Borgloon . De Voerstreek is sterk golvend 

met diep ingesneden, asymmetrische valleien en snel stromende beken 

zoals de Voer en Berwijn. Kalk en krijt kunnen plaatselijk dagzomen . Het 

landschap is kleinschalig met een afwisseling van graslanden en akkers 

en een aantal grotere bosgebieden. Enkele belangrijke soorten voor 

Hageland-Haspengouw komen hier talrijk voor in hetzelfde type bioto

pen : Gele Kwikstaart , Grote Gele Kwikstaart en Kramsvogel. Grauwe 

Gors komt zelfs in hogere aantallen voor. In de Voerstreek bereiken bos

vogels als Appelvink, Glanskop, Vuurgoudhaan en Boomklever opval

lend hoge (relatieve) dichtheden in hellingbossen zoals het Veursbos en 

het Roodbos . De Middelste Bonte Specht werd recent als broedvogel 

genoteerd. 

EE N TYP ISCH BEELD VAN DE VOER STREEK 
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MAASLAND 

Het Maasland beslaat een smalle strook langs de Maas in het u iterste 

oosten van Vlaanderen . Het bestaat uit het laagterras van de rivier en 

haar alluviale vlakte. Nab ij de Maas zi jn er oude stroomgeulen met ver

land ingszones en plaatselijk u iterwaa rden met graslanden . Het land

schap wordt gekenmerkt door veel gro te ontgrind ingsplas sen . De Maas 

als dynam ische rivier met tal van gr indbanken , biedt een u itermate 

gesch ikt biotoop voor de Kle ine Plevie r. Op de plassen komen hoge aan 

tallen voor van o .a. Fuut en Knobbelzwa a n. Langs de Maasoevers t reffen 

we grote Oeverzwaluwenkolon ies aan . Het zi jn zowat de en ige kolon ies 

in de oorspronkelijke, natuurlijke broedbiotoop. Het Maasland is boven 

dien de enige regio waar de Oeverlope r af en toe broedt , maar tijdens de 

atlasperiode werden geen broedgevallen geregistreerd . 
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Figuur 1: Soortenrijkdom per atlashok (sxs km) in Vlaanderen 

Figure 1: Species richness per atlas square (SXS km) in Flanders 

INLEIDING 

Het grootste deel van de atlas wordt ingenomen door de individuele 

soortteksten waarin uitvoerig wordt ingegaan op verspreiding, aantallen , 

veranderingen en de mogelijke oorzaken die aan de basis liggen van die 

patronen en trends. De in de periode 2000-2002 verzamelde gegevens 

kunnen echter op verschillende manieren worden bewerkt. In dit hoofd

stuk wordt getracht een overzicht te schetsen van het totale aantal soor

ten en regionale verschillen in talrijkheid en soortensamenstelling. De 

gegevens werden bovendien aangewend om het verspreidingspatroon 

van een aantal zogenaamde 'soortgroepen ' in kaart te brengen . Derge

lijke kaarten kunnen het belang van bepaalde gebieden of ecoregio's 

voor één of meerdere soortgroepen duidelijker in de verf zetten dan bij 

de individuele kaarten en teksten het geval is . De soortgroepen werden 

opgesteld op basis van ofwel gemeenschappelijke habitatkenmerken, 

systematiek of een gemeenschappelijke herkomst. Tot de eerste groep 

behoren soorten kenmerkend voor respectievelijk oud loofhout, naald

hout, heide , pion iersvegetaties, rietvegetaties , extensief beheerde (natte) 

graslanden en uitges t rekte akkergeb ieden. Tot de tweede en derde cate

gorie worden enerzijds de roofvogels en anderzijds de exoten gerekend. 

Aan de hand van de kaarten kunnen enkele algemene resultatén van de 

atlas belicht worden echter zonder diep in te gaan op onderliggende oor

zaken . De in het kader van het atlaswerk verzamelde exacte locatiegege

ve ns (zie Hoofdstuk 2, 'veldwerk in de atlashokken') kunnen in de nabije 

toekomst meer inzicht verschaffen in de precieze relaties tussen toe- en 

afname van bepaalde soo rten en de evoluties van het Vlaamse landschap 

in de voorbije 3 decennia . Een gedetailleerde analyse valt echter buiten 

de opzet van dit boek. 

S OORTEN RIJKDOM 

In totaal kwamen in de periode 2000-2002 183 vogelsoorten in Vlaan

deren tot broeden, waaronder 13 zogenaamde 'exoten' (Tabel 1) . Naast 

de 183 'zuivere' soorten , werden broedparen vastgesteld van 2 onder

soorten (Engelse Gele Kwikstaart, Rouwkwikstaart) en 3 gedomesticeer

de vormen (Soepeend, Soepgans en Stadsduif) _ Wanneer we vergelijken 

met Nederland , dan telde men daar in de periode 1998-2000 236 soor

ten broedvogels waarvan ten minste 29 soorten konden worden be

schouwd als exoten (SovoN 2002). In dit boek zijn Kolgans en Brand

gans de enige Europese soorten die tot de exoten worden gerekend. 

Hun natuurlijke broedareaal is zo ver verwijderd van Vlaanderen dat de 

kans op vestiging van wilde vogels zo goed als onbestaande is . Boven

dien zijn er sterke aanwijzingen dat hun broedgevallen betrekking heb

ben op vogels ontsnapt uit watervogelcollecties. 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 hun Euro

pese areaal bevindt . Naast de 13 exoten die in dit boek behandeld wor

den , werden nog fragmentarische waarnemingen ontvangen van andere, 

mogelijk ontsnapte kooi- en volièrevogels (zie leeswijzer Hoofdstuk 5). 

Dergelijke soorten werden niet opgenomen omdat de gegevens te on

volledig zijn . 

Van 178 soorten (inclusief 2 ondersoorten) werd het broeden met zeker

heid vastgesteld (broedzekerheidscode 3, zie Hoofdstuk 2 voor de 

broedzekerheidscriteria) , terwijl van 8 soorten enkel waarschijnlijke 

broedgevallen werden opgetekend. 

Figuur 1 toont de soortenrijkdom per atlashok in Vlaanderen, waarbij 
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Zwarte Zwaan Cygnus atratus 

Kolgans Anser albifrons 

Indische Gans Anser indicus 

Zwaangans Anser cygnoides 

Canadese Gans Branta conadensis 

Brandgans Branta /eucopsis 

Magelhaengans Chloephaga piaa 

Nij lgans Alopochen aegyptiacus 

Casarea Tadorna ferruginea 

Carolina-eend Aix sponsa 

Mandarijneend Aix galericulata 

Fazant Phasianus colchicus 

Halsbandparkiet Psittacula krameri 

Tabel 1: Soorten broedend in Vlaanderen die volledig of grotendeels 

afstammen van verwilderde voge ls of waarvan de volledig 

wi lde status niet geheel zeker is 

Table 1: Bird species breeding in Flanders, partly or fully originatingfrom 

escapees or species of which the fully wild origin could nat be gua

ranteed 

enkel de waarschijnlijke en zekere broedvogelsoorten in rekening wer

den gebracht. In Tabel 2 worden de hokken met 100 of meer soorten iets 

meer toegelicht. 

Gem iddeld we rden iets meer dan 72 soorten pe r atlashok geteld (exclu

sief mogel ijke broedgevallen) . Hierbij we rden alleen atlashokken in 

rekening gebracht die voor minstens 75 % in Vlaanderen gelegen zijn . 

Regionaal verschilt dit gemiddelde echter sterk (Ta bel 3) . 

Atlashok #soorten #soorten Situering 

excl. exoten 

ES28A 123 119 Zwin bosjes en achterliggende 

poldergebieden 

FS64A 122 115 Vijvergebied Midden-Limburg 

met o .a . Platweyers 

FS13D 112 107 Doode Bemde, Heverleebos , 

Meerdaalwoud 

FS74A 111 108 De Maten te Genk en het Wik 

te Bokrijk 

FS18B 109 103 Brechtse Heide, Kleiputten 

B recht-Rij kevers el 

FS87D 109 107 Mariahof, De Luysen , Stamp-

rooierbroek 

ES96C 108 104 Noordel ijk en Zuideli jk Eiland 

te Wintam, Kle iputte n Niel 

FS54Ä 108 103 Schulensmeer en Schulensbroek 

Fs45o 107 100 Demerbroeken en aangren -

zende bosgebieden 

FS44B 107 100 Webbekoms Broek en aan-

grenzende bosgebieden 

FS28A 105 97 Kleiputten Brecht-Rijkevorsel 

FS57A 105 100 Zandwinningspias sen en heide· 

geb ieden (Maat , de n Diel) Mol 

FS68D 105 103 Hageve n Neerpe lt, Lommel 

ES97A 105 103 Blokkersdijk, Groot Rietveld 

FS77 B 104 98 Melsele, Antwerpse haven 

ES65C 104 98 Vocht ige bos- en heidegebieden , 

Hament 

FS65C 103 100 Kalkense Meersen , Sche ldevallei 

Wetteren 

FS86D 102 99 Wijvenheide Zonhoven , Vijver-

gebied Midden-Lim burg 

ES88D 102 100 Bergerven Opoeteren en aan-

grenzende heideterreinen 

ES18B 101 97 Antwerpse Linkeroevergeb ied 

met o .a. werf Deurganckdo k 

FS57B 101 98 Kle iputten en Baai Van He is t , 

Oostdam Zeebrugge 

FS47A 100 98 Bos- en he idegebieden Lommel 

FSo9D 100 97 Vallei van de Kleine Nete , 

Prin sen park Retie 

Groot Schietveld Brecht 

Tabel 2 : Atlashokken met 100 soorten of meer 

Table 2: Atlas squares with 100 species ar more 
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Ecoregio Gemiddeld # soorten 

Oostelijke Kempen 

Dender-Klein-Brabant 

Centrale en Zuidelijke Kempen 

Maasland 

Wase Linkerscheldeoever 

Noordelijke Kempen 

Hageland-Haspengouw 

Kustpolders 

Zandig Vlaanderen 

Westelijke en Centrale Heuvels 

Du inen 

Krijt-Leemregio 

Meetjesla nd 

Zandlemige regio 

Tabel 3: Gemiddelde soortenrijkdom per hok per ecoregio 

Table 3: Average species richness per square per eco-region 

# Rode Lijst-soorten 

.__J 1·3 
::::::! 4·6 
- 7·10 
- 11-14 
• 15-18 
- 18·21 

82 

81 

8o 

79 

75 

75 

74 

71 

71 

66 

63 

61 

6o 

57 

Vooral de Kempense regio 's, het Maasland en de regio Dender-Klein

Brabant herbergen gemiddeld veel soorten en het zwaartepunt van de 

soortenrijkdom ligt dan ook vooral in het oosten van Vlaanderen. Meer 

naar het westen zijn het vooral delen van Zandig Vlaanderen (vooral ri

viervalleien) en de Kustpolders die gemiddeld tamelijk soortenrijk zijn . 

Het valt op dat de grootste soortenrijkdom in het algemeen kan worden 

gevonden in de Kempen en in enkele riviervalleien daarbuiten zoals de 

Demer-, de Schelde- en de IJzervallei. Ook het havengebied van Zee

brugge met aansluitend het Zwin en de Zwinbosjes scoren hoog wat het 

aantal aanwezige broedvogelsoorten betreft. De soortenrijkdom alleen 

zegt echter niet noodzakelijk iets over de toestand van de soorten of de 

kwaliteit van de biotopen die in een bepaald hok voorkomen. Een hoge 

soortenrijkdom wijst in het algemeen eerder op een grote afwisseling 

aan biotopen. De kwaliteit van die biotopen is voor het bereiken van een 

hoge soortenrijkdom vaak van minder belang. Daarom werd op basis 

van de in dit boek gepresenteerde nieuwe Rode Lijst van de Vlaamse 

broedvogels ook gekeken naar het aantal Rode Lijst-soorten per atlas

hok zoals weergegeven in Figuur 2. 

Wanneer dit kaartbeeld vergeleken wordt met dat van Figuur 1, valt met

een op dat o.a . de IJzervallei duidelijker naar voor komt en dat vele hok

ken in de omgeving van Brussel stilaan uit het beeld verdwijnen aange

zien de hoge soortenrijkdom hier deels werd bepaald door het voorko

men van verschillende exoten . Soortenarmere hokken kunnen eveneens 

relatief rijk zijn aan Rode Lijst-soorten zoals enkele hokken in Haspen

gouw en de Krijt-Leemregio (met aanwezigheid van soorten als Grauwe 

Gors, Patrijs en Geelgors) aantonen . Tabel 4 geeft een overzicht van de 

atlashokken met 15 of meer Rode Lijst-soorten waarbij alleen waar

schijnlijke of zekere broedgevallen werden meegerekend. 

Figuur 2: Aantal Rode Lijst-soorten per atlashok 

(SX5 km) in Vlaanderen 

Figure 2: Number of-Red List species per atlas square 

(SX5 km) in Flanders 
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De verdeling van het aantal Rode Lijst-soorten over de atlashokken 

wordt grafisch weergegeven in Figu~r 3· In bijna de helft van de atlas

hokken werden 7-10 soorten van de Rode Lijst genoteerd , terwijl in 

slechts 6 atlashokken geen enkele Rode Lijst-soort werd vastgesteld . 

Presentie van soorten 

Niet alle broedvogels zijn even wij dvers preid in Vlaanderen . Het percen

tage bezette atlashokken is een goede maat voor de verspreiding van 

een soort in Vlaanderen . Uit Figuur 4 blijkt dat de meerderheid van de 

broedvogelsoorten in Vlaanderen een eerder beperkte verspreiding (115 

< 50 %, 71 > 50 % bezette atlashokken) kent . Maar liefst 68 soorten 

komen in minder dan 10 % van de atlashokken voor (wat in werkelijk

he id neerkomt op minder dan 63 bezette hokken) . Vijftien daarvan wer· 

den in minder dan 5 hokken genoteerd en 6 soorten slechts in 1. Slechts 

32 soorten komen voor in meer dan go% van de hokken . De 10 meest 

wijdvers preide soorten worden weergegeven in Tabel 5· 
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Figuur 4: Het percentage bezette atlashokken t.o.v. het aantal soorten in 

Vlaanderen 

Figure 4: The percentage of occupied atlas squares compared to the num

ber of species in Flanders 
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11 Rode lijst-soorten 

Atlashok # RL-soorten Situering 

ES28A 21 Zwinbosjes en achterliggende poldergeb ieden 

DS848 20 Ijzervallei Noordschote, deel van de Blan kaart 

ES188 19 Kleiputten en Baa i Van Heist , Oostdam Zeebrugge 

FS74A 19 De Maten te Genk en het Wik te Bokri jk 

FS13D 18 Doode Bemde, Heverleebos, Meerdaalwoud 

ESg7A 18 Blokkersdijk, Groot Rietveld Melsele, Antwerpse haven 

FS87D 18 Ma ria hof, De Luysen, Stamprooierbroek 

F$188 17 Brechtse Heide , Kleiputten Brecht-Rijkevorsel 

FS45D 16 Demerbroeken en aangren ze nde bosgebieden 

FS448 16 Webbekoms Broek en aangrenzende bosgebieden 

FS86D 16 Bergerven Opoeteren el"! aangrenzend e heideterreine n 

FS68D 16 Hageven Neerpelt, Lommel 

ESg6C 16 Noordelijk en Zu idelijk Eiland te Wintam, Klei putten Niel 

ES18D 16 Zeebrugse achterhaven, Dudzeelse polder 

ES67C 16 Heidebos te Wachtebeke, Krekengebied 

DS658 15 De Westhoek, De Panne 

FS76 D 15 Vallei van de Abee k, Meeuwen-Gruitrode 

ES26C 15 Buiskampveld en andere bos- en heiderelicten 

FS54A 15 Schulensmeer en Schulensbroek 

DSg4A 15 De Blankaart, Woumen 

DS75A 15 Cabourg-duinen , de Westhoek, De Pan ne 
---

ES7 6C 15 Molsbroek, Lokeren, Durmevallei 

FS778 15 Vochtige bos - en heidegebieden , Hament 

FS4"8A 15 Hoge Mierdse Heide, de Korhaan , Oud-Turnhout 

FS28A 15 Kleiputten Brecht-Rijkevorse l 

FS2g8 15 Vallei van het Merkske , Hoogstraten 

ES88D 15 Antwerpse Linkeroevergeb ied met o.a. werf Deurganckdok 

FS64A 15 Vijvergebied Midden-Limburg met o.a . Pl atweyers 

ES18A 15 Westdam Zeebrugge 

Fs35 D 15 Demerb roeken (Vierkensbroek) , bossen van De Merode 

Tab el 4: Atlashokken met 15 of meer Rode Lijst-soorten 

Table 4: Atlas squares with 15 or more Red List species 

Figuur 3: Verdeling van het aantal Rode Lijst

soorten over alle atlashokken 

Figure J: Dccurenee of Red List species in all 

squares 
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Nieuwe soorten 

Aalscholver 

Kwak 

Koereiger 

Kleine Zilverreiger 

Ooievaar 

Lepelaar 

Zwarte Zwaan 

Kolgans 

Indische Gans 

Zwaangans 

Brandgans 

Magelhaengans 

Casarea 

Carolina -eend 

Mandarijneend 

Smient 

Krooneend 

Slechtvalk 

Kleinst Waterhoen 

Kleine Mantelmeeuw 

Geelpootmeeuw 

Bijeneter 

Middelste Bonte Specht 

Grote Kruisbek 

Phalacrocorax carbo 

Nycticorax nycticorax 

Bubulcus ibis 

Egretta garzetta 

Ciconia ciconia 

Platalea /eucorodia 

Cygnus atratus 

Anser a fbifrons 

Anser indicus 

Anser cygnoides 

Branta leucopsis 

Chloephaga picta 

Todoma ferruginea 

Aix sponsa 

Aix galericulata 

Anas penetape 

Netto rufina 

Fa/co peregrinus 

Porzona pusi/la 

La rus fuscus 

Larus michahellis 

Merops apiaster 

Dendrocopus medius 

Loxia pytyopsittacus 

Naam % bezette atlashokken 

Merel 99.52 

Winterkoning 99.52 

Heggenmus 99.36 

Zwarte kraai 99.20 

Houtduif 99.20 

Tjiftjaf 99,20 

Ekster 98,23 

Koolmees 98,23 

Zwartkop 98,23 

Zanglijster 98,23 

Tabel 5: Top-10 van de meest verspreide broedvogels in Vlaanderen 

Table 5: Top 10 of the most widely distributed breeding bird species in 

Flanders 

Verdwenen soorten 

Wilde Zwaan 

Witoogeend 

Korhoen 

Kemphaan 

Noordse Stern 

Zwarte Stern 

Velduil 

Hop 

Draaihals 

Duinpieper 

Grote Karekiet 

Klapekster 

Ortolaan 

Cygnus cygnus 

Aythya nyroca 

Tetrao tetrix 

Philomachus pugnax 

Sterna paradisaea 

Chlidonias niger 

Asio Jlammeus 

Upupa epops 

jynx torquilla 

Anthus campestris 

Acrocephalus arundinaceus 

Lanius excubitor 

Emberiza hortulana 

Tabel 6: Nieuwe en verdwenen soorten broedvogels in Vlaanderen in vergelijking met de periode 1973-1977 

Table 6: New and disappeared breeding bird species in Flanders since the 1973-1977 atlas period 
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Nieuwe en verdwenen broedvogelsoorten 

In vergelijking met de periode 1973-1977 (DEVILLERS et al. 1988) traden 

heel wat verschuivingen op: 13 soorten werden niet langer vastgesteld 

als broedvogel in Vlaanderen, terwijl ook 24 nieuwe soorten opdoken 

(Tabel 6) . 'Nieuwe' soorten worden hier gedefinieerd als alle soorten die 

ten tijde van de vorige atlas niet met zekerheid broedend werden aange

troffen, maar wel tijdens de recente atlasperiode . Verdwenen soorten 

zijn alle soorten die in de periode 2000-2002 niet langer met zekerheid 

broedend werden genoteerd in Vlaanderen en dat wel deden tijdens de 

periode 1973-1977. 

Een soort als arpheusspotvogel wordt dus niet als een nieuwe broedvo

gel beschouwd hoewel die in de tussenliggende periode al met zeker· 

heid heeft gebroed in Vlaanderen . Grauwe Klauwier daarentegen wordt 

niet als verdwenen beschouwd hoewel de soort in de loop van de jaren 

go enkele jaren niet gebroed heeft in Vlaanderen . 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) . In de betreffende soort

teksten worden dergelijke trends overigens steeds vermeld , alsook het 

eerste zekere broedgevaL 

Hoewel de balans op het eerste gezicht positief uitpakt (netto 'winst ' 

van 11 soorten) zijn 9 van de nieuwe soorten exoten en van nog eens 4 

andere is het hoogst onzeker en zelfs onwaarschijnlijk dat de huidige 

broedgevallen zullen leiden tot een permanente vestiging in Vlaan

deren . Daar staat tegenover dat ook 3 van de verdwenen soorten ofwel 

tot de exoten behoren (Wilde Zwaan betrof een uit gevangenschap ont

snapt broedend paartje) ofwel steeds een onregelmatige broedvogel ge

weest zijn (Witoogeend en Noordse Stern) . Meer over verdwenen en 

verschenen soorten en de mate van toe- of afname valt na te lezen in 

Hoofdstuk 5 waar de Rode Lijst wordt toegelicht. 

Verspreiding van soortgroepen 

Zoals reeds vermeld in de algemene inleiding werd besloten om als 

meerwaarde bij de soortkaarten , ook kaarten te tonen van een aantal 

' soortgroepen ', vooral in relatie tot kenmerkende habitats . De kaarten 

geven per soortgroep telkens de som weer van de verspreidingskaarten 

van de voor die groep geselecteerde soorten . Hierdoor ontstaan patro

nen die aangeven in welke hokken meer of minder van die typische soor

ten samen voorkomen. 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 

aantreffen in andere types , z ij het dan me stal m in de r ta lrijk (zo broedt 

de grote meerderheid van de Kuifmezen in Vlaanderen in zuivere naald

houtbossen , maar werden ze tevens geregeld broedend waargenomen 

in gemengde bossen of zelfs in tu inen met sierconiferen) . De uiteinde

lijke keuze van de kenmerkende soorten per groep gebeurde aan de 

hand van de relatieve dichtheidska arten in combinat ie met de beschrij 

vingen in de soortteksten en aanvu llen de literatuurgegevens . Om over· 

zichtelijke patronen te bekomen werd het aantal soorten per groep vrij 

beperkt gehouden en varieert het aantal meestal tussen 5-7 soorten . 

Uitzonderingen worden gevormd door de 'akkergroep ' met slechts 3 

soorten en de ' natte graslandengroep ' en 'exoten' met telkens 9 soor

ten . De resulterende kaarten presenteren een algemee n beeld va n de 

spreiding van belangrijke hab itattypes in Vlaanderen , maar vaak ook van 

de kwalite it van die habitats . Het geheel kan bove nd ien hou vast bieden 

bij het interpreteren van de in dividuele soortte ksten en -kaarten. 
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5 
#soorten % 

Cl ' '4·9 
'3·9 

- 3 26,1 

- 4 12 ,5 

- ~ 6,7 
-6 0,4 

De soortgroep 'oud loofhout' 

Deze groep is samengesteld uit Bosuil, Kleine Bonte Specht, Middelste 

Bonte Specht, Glanskop, Boomklever en Appelvink. Oude loofhoutsoor

ten komen voor in 75 % van de Vlaamse hokken . Slechts in 3 atlashok

ken werden de 6 soorten samen aangetroffen . In 18,% van de hokken 

zijn er 4-5 soorten, in een kleine 30%1 -2 soorten. In ongeveer 25% van 

de atlashokken en vooral in de meest bosarme, open gebieden van 

Vlaanderen komt geen enkele van de kernsoorten tot broeden. Op de 

kaart komen de grote loofhoutcomplexen in het zuiden en zuidoosten 

van Vlaanderen goed tot uiting. Grotere loofbossen en bosgebieden als 

de Vlaamse Ardennen , het complex Zoniënwoud-Heverleebos-Meer

daalwoud, hellingbossen in de Voerstreek en verschillende bossen en 

parken op en langs de steilrand van het Kempens Plateau scoren hoog 

voor de soortgroep. 

Het is twijfelachtig of het getoonde patroon de kwaliteit van de loofbos

sen weerspiegelt. De talrijkheid van loofhoutsoorten in het zuiden van 

Vlaanderen wordt immers in belangrijke mate gekleurd door het beperk

te verspreidingsgebied en de oorsprong van bepaalde soorten . Zo komt 

de Glanskop nagenoeg enkel voor in het zuiden van Vlaanderen en is 

ook de Appelvink er veel wijder verspreid dan elders. In het geval van de 

Glanskop lijkt de beperkte verspreiding vooral te wijten aan de lage mo

biliteit van de soort in combinatie met de hoge fragmentatiegraad van 

de loofhoutpercelen in Vlaanderen . De vastgestelde toename van ver

schillende soorten wordt waarschijnlijk in de hand gewerkt door het 

ouder worden van de bospercelen in combinatie met een betere be

scherm ing (bosdecreet) en een natuurlijker beheer (aand?cht voor 

staand dood hout en het bevoordelen van inheemse houtsoorten ten na

dele van naaldhoutsoorten) . In de hokken waar maar 1-3 soorten werden 

aangetroffen, betreft het meestal Boomklever, Bosuil en Kleine Bonte 

Specht. Vele van de bossen waarin ze voorkomen vertonen ogenschijn

lijk geen verschillen met de loofbossen in het zuiden van Vlaanderen. 

Bosgebieden ten oosten van Antwerpen worden vaak gekenmerkt door 

een hoge structuur- en voedselrijkdom en indien de toename van de 

Glanskop op het Kempens Plateau zich doorzet , lijkt een kolonisatie van 

die meer noordelijk gelegen bosgebieden op termijn tot de mogelijkhe

den te behoren , temeer omdat fragmentatie er een minder grote rol lijkt 

te spelen . De Middelste Bonte Specht is een nieuwkomer uit Wallonië 

die zich in snel tempo in noordelijke richting lijkt uit te breiden en ook 

voor die, wat meer mobiele soort, lijkt een verdere forse toename in 

noordelijke richting niet uit te sluiten . Belangrijk in de westwaartse 

expansie van veel loofhoutsoorten zijn de bossen ten zuidoosten van 
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Brugge . Net zoals voor verschillende naaldhoutsoorten bieden de bos

complexen daar een belangrijk steunpunt van waaruit ze zich verder 

westwaarts zouden kunnen uitbreiden zodra er geschikte habitat voor

handen is. In dit kader is het belang van de eveneens ouder wordende , 

geïsoleerde kasteelparken in het westen van Vlaanderen groot. Ze wor

den gekenmerkt door zogenaamde 'flikkerende' populaties van loof

houtsoorten . Hiermee wordt bedoeld dat ze het ene jaar bezet kunnen 

zijn door verschillende soorten en het andere jaar, ten gevolge van het 

uitsterven van de lokale populatie (die vaak slechts 1 broedpaar van elke 

soort telt) weer verlaten kunnen worden. Door hun geïsoleerde ligging 

kan· het dan vaak meerdere jaren duren voor ze opnieuw gekoloniseerd 

worden vanuit naburige, grotere bosgebieden. 

Voor heel wat soorten van oud loofhout ziet de toekomst er bijzonder 

goed uit . De tendens naar natuurlijker beheer zet nog steeds door en 

door het verouderen, worden steeds meer bossen potentieel geschikt 

voor kolonisatie door 1 of meerdere soorten . Nochtans gaan lang niet 

alle soorten vooruit. Appelvink ging lokaal fel achteruit en een soort als 

Fluiter (niet inbegrepen op de getoonde kaart) verdween eveneens uit 

verschillende gebieden . Mogelijk speelt vooral toegenomen recreatie 

een rol in lokale afname. Bovendien is de vastgestelde verruiging van 

bosbodems door toegenomen stikstofdepositie vanuit de lucht lang niet 

voor alle soorten onverdeeld positief en o.a. voor grondbroeders ont

staan minder geschikte omstandigheden . De exacte invloed van de 

eveneens toegenomen predatoren zoals verschillende roofvogelsoorten 

is niet duidelijk en verdient zeker nader onderzoek. 

De soortgroep 'naaldhout' 

Als kenmerkende soorten voor deze groep werden Zwarte Specht, 

Kuifmees, Zwarte Mees, Goudhaan en Kruisbek gekozen. De kaart toont 

een vrij behoorlijke verspreiding van de soortgroep: in bijna 8o %van 

de Vlaamse hokken is er ten minste 1 typische naaldhoutsoort aanwezig. 

In 10% van de hokken zijn alle 5 soorten present. Hokken met 3-4 soor

ten en 1-2 soorten vertegenwoordigen ongeveer eenzelfde proportie: 

respectievelijk 31 en 37 % van het totaal. Op de verspreidingskaart is 

duidelijk te zien dat het zwaartepunt van de naaldhoutgroep in het oos

telijke deel van Vlaanderen ligt, met een overwicht aan soortenrijke hok

ken langs de noordoostelijke rand. Meer naar het westen komen betere 

hokken slechts verspreid voor. Het patroon weerspiegelt in grote mate 

de aanwezigheid van grote naaldhoutcomplexen, maar ook van gemeng

de bossen met naaldhout. Hokken met alle 5 soorten vinden we in 

naaldbos en gemengd bos op de Antwerpse en Limburgse zandgronden , 
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in de Voerstreek (gemengde hellingbossen) en in de gemengde boscom

plexen Zoniënwoud-Meerdaalwoud-Heverleebos in Vlaams-Brabant. In 

het westelijke deel van Vlaanderen vinden we in 2 hokken alle soorten , 

nl. in het Heidebos (Wachtebeke-Moerbeke) en de Zwinbos jes (Knokke) . 

Alhoewel we Zwarte Specht en Kruisbek vooral aantreffen in grotere bos 

bestanden, werden ze in die 2 relatief kleine bossen als broedvogel ge

noteerd . Hokken met 4 soorten komen overwegend voor in het oosten 

van Vlaanderen en weerspiegelen de afwezigheid van de Kruisbek , een 

soort die zelfs hier een beperkte verspreid ing kent . Elders in Vlaanderen 

komen concentraties van hokken met die score voor in het Waasland , in 

de Vlaamse Ardennen en in de zone Brugge-Aalter, waar plaatse lijk uit 

gestrektere naaldhout- of gemengde bossen te vinden z ij n. In hokken 

met lagere scores komen meestal combinat ies van Zwarte Mees , Kuif

mees en Goudhaan voor. Die soorten broeden veel meer dan de twee 

andere naaldhoutsoorten in kleinere geïsoleerde percelen en vaak ook in 

parken en tuinen met voldoende coniferen. Naaldhoutsoorten doen het 

in het algemeen goed in Vlaanderen en het ouder worden van hun typi 

sche 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 tuincon iferen in de steeds talr ij ker 

wordende woonwijken in het landelijke gebied heeft wellicht voor enke

le soorten de uitbreiding bestendigd . De recente tendens om een aantal 

naaldbossen gele idelijk om te vormen tot inheemse loofbossen of hei 

degebieden kan vooral in het oosten van het land gevolgen hebben voor 

deze soortgroep . 

De soortgroep 'heide' 

Als kenmerkende soorten voor deze groep werden Nachtzwaluw, Boom

pieper, Boomleeuwerik en Roodborsttapuit gekozen . Roodborsttapu iten 

broeden regelmatig buiten de heide , maar bereiken in die habitat hun 

hoogste dichtheden. Boomleeuwerik, Boompieper en Nachtzwaluw ko

men eveneens voor in de overgangszones met bos en op kapvlaktes in 

bossen en jonge aanplantingen op zandgrond . De Wulp is van nature 

een soort van natte heiden , maar momenteel komt in Vlaanderen op 

echte heideterreinen nog slechts een fractie van de populatie voor. De 

rest broedt vooral op natte graslanden en daarom werd de Wulp behan

deld bij de soortgroep 'graslanden'. 

Heidesoorten komen voor in bijna 6o % van de Vlaamse hokken . In 

6,5 % ervan werden alle 4 soorten aangetroffen . Daarnaast zijn er nog 

18 % van de hokken met 2-3 soorten . Ruim 30 % herbergt slechts 1 

soort. De kaart toont duidelijk dat het zwaartepunt van de verspreiding 

Figuur s: Verdeling over Vlaanderen van soorten typisch voor oud loofhout 

(Bosuil , Kleine Bonte Specht, Middelste Bonte Specht, Glanskop, 

Boomklever en Appelvink) 

Figure s: Distri bution of species in Flanders typical for old deciduous woodland 

(including Tawny Owl, Lesser Spotted Woodpecker, Marsh Tit, Nuthatch 

and Hawjinch) 

Figuur 6: Verdeling over Vlaanderen van soorten typisch voor naaldhout 

(Zwarte Specht, Ku ifmees , Zwarte Mees, Goudhaan en Kru isbek) 

Figure 6: Distri bution of species in Flanders typical for pine woodland (including 

Black Woodpecker, Crested Tit, Cool Tit, Galderest and Crossbi/1) 

Figuur T Verdeling over Vlaa nderen van soorten typ isch voor heide 

(Nachtzwaluw, Boompieper, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit) 

Figure 7: Distri bution of species in Flanders typical for heathland (including Nightjar, 

Tree Pipit, Woodlark and Stonechat) 

in het oostelij ke deel van Vlaanderen va lt , met een overwi ch t aan soor

tenrijke hokken langs de noordoosteli jke ra nd . Elde rs is d e groep slech ts 

vertegenwoordigd met 2 of zelfs ma a r 1 soort, in d it laats te geval meest

al door de Roodborsttapuit . Gezie n d ie soort oo k voorkomt in allerlei 

d rogere niet -heide habitats zoals d ij ken en begroeide du inen , reflectee rt 

de verspreiding van de soortgroep op de ka art vee l mee r d an enkel d e 

aanwezigheid van heide . Enkel de zones met hogere aan tallen soo rten 

komen grotendeels overeen met al dan niet lich t be boste hei de . Hokken 

waar alle 4 soorten aanwezig zijn , vallen samen met de gro te hei deter

re inen van Antwerpen en Limburg. In d ie zone vi nden we ook de mee r

derhe id aan hokken met 2 -3 soorten . Uitzonderingen h iero p vo rm e n he t 

hok met het Heidebos te Moerbe ke (met Nachtzwaluw) , de G ulke Put

ten te Hertsberge, de Zwinbosjes te Knokke en de Wes thoek te De Panne 

(met Boompieper, Boomleeuwerik en j ofRoodborsttapu it) . De toekomst 

van de heidesoorten zal s terk afhangen van een evenwicht ig heid e- en 

bosbeheer: het z ijn immers in de eerste plaats voge ls van allerhan d e 

overgangssituaties , van open stuifzandgebieden tot ha lfo pe n bos . De 

omvorming van productiebossen (Grove Den) naar in heem se boo m 

soorten resulteert op zandgronden plaatselijk in kapvlakte n en ope n 

zandige stukken afgewisseld met jonge aanplant. Die s ituat ies zij n 

meestal maar tijdel ijk zodat op lange termijn ge streefd moet wo rden 

naar een vorm van rotat ie waarbij binnen een groter geheel steed s vo l

doende oppervlakte va n de verschillende ove rgangs s ituat ies bl ijft be

staan om de populatie s 'op te vangen '. Da t dit noodzakel ij k is, toon t het 

voorbeeld van de Nachtzwaluw aan, waarvan in de Li m burgse Ke mp e n 

de grootste d ichtheden voorkomen in he idegebieden met 10-30 % 

boomopslag . Een andere verhouding heide / bos is veel m inder o ptimaa l 

voor deze soort. Het open houden van te rre inen door begraz ing is ee n 

positieve maatregel , maar als die te intensief wordt , kan dit nadel ig z ij n 

door verstoring van de grondnesten van zowel Boomleeuwerik, Bo o m 

pieper als Nachtzwaluw. Voor een soort als de Roodborsttapu it is het be

houd en beheer van halfopen terreinen in droge niet-heide habitats va n 

groot belang, gezien een groot deel van de Vlaamse populatie h ie r 

broedt . Het herstel en beheer van heideterreinen binnen een aantal mil i

ta ire dome inen , onderwerp van een onlangs gestart , uitgebre id Euro

pees Ll FE-project in Vlaanderen , schept grote verwachtingen voor de 

vogelsoorten van deze habitat . 

ss 



8 

# soorten % 
18,7 

2 3.5 
- 3 o,8 

- 4 0,4 

- 5 
-7 

0, 6 

De soortgroep 'pioniersvegetatie' 

Onder pioniersvegetatie vallen zowel dynamische kustmilieu ' s (strand, 

zandplaten en schorren) als kunstmatig ontstane habitats zoals opge

spoten terreinen . Als kenmerkende soorten voor deze groep werden 

Kleine Plevier, Bontbekplevier, Strandplevier, Kluut, D;vergstern, Visdief 

en Grote Stern gekozen . Ze vertonen allemaal een sterke binding met de 

habitat. De kaart toont een schaarse aanwezigheid van soorten van pio

niersvegetatie (slechts 25 % van de Vlaamse hokken bezet). Slechts 1 

hok bevat alle 7 soorten . In 5 % van de hokken komen er 2-5 soorten 

voor, in de resterende 20% slechts 1. Er zijn een aantal opvallende kern

gebieden in de omgeving van Antwerpen en Zeebrugge . Ook de Kanaal

zone te Wintam en het rivierengebied nabij Mechelen scoren goed bij de 

soortgroep. De bezette hokken landinwaarts hebben hoofdzakelijk 

betrekking op broedgevallen van de Kleine Plevier. Gezien de sterke bin

d ing van de soorten met hun typische habitat, geeft de kaart een vrij 

goed beeld van de aanwezigheid ervan . Dynamische kustmilieus zijn in 

Vlaanderen van nature uit altijd vrij beperkt in oppervlakte geweest en 

door toenemende menselijke druk en verstoring grotendeels ongeschikt 

geworden voor de soortgroep. Vandaar dat een aantal kusthokken ' leeg' 

is . Het feit dat heel wat soorten van dynamische kustgebieden niet 

geheel zijn verdwenen , heeft te maken met het ontstaan van kunstmati

ge terre inen die dezelfde kenmerken vertonen als de originele broedbio

topen . Het is dan ook geen toeval dat hokken met het hoogste aantal 

soorten vooral gelegen zijn in de h'!vengebieden van Zeebrugge en Ant

werpen . In de voorhaven van Zeebrugge, het enige hok met alle soorten, 

was de situatie aan de westelijke strekdam tijdens de atlasperiode nog 

steeds zeer gesch ikt voor broedende sternen en plevieren . In Antwerpen 

waren er tijdens die periode grootschalige werken aan het toekomstige 

Deurganckdok waarbij reusachtige zandige terreinen tot stand kwamen . 

Bovendien werden de werken tijdel ij k stilgelegd wegens procedurefou

ten waardoor de rust in de broedperiode gegarandeerd werd . Hier sco

ren enkele hokken hoog met 4-5 soorten . Ook de ontwikkeling van het 

bij de aanleg van het Zeekanaal ontstane Noordelijk Eiland te Wintam 

speelde in het voordeel van de soortgroep (4 soorten) . De ontwikkeling

en in het Gentse havengebied (aanleg Kluizendokken) leverden echter 

slechts 2 soorten op . In het verleden berustte het ontstaan van geschik

te broedterreinen voor de soortgroep vooral op puur toeval, als een 

ongewild bijproduct van industriële activiteiten . Van een duurzaam 

beheer in functie van de natuur bleek echter geen sprake en veel terrei

nen waren slechts een kort leven beschoren. De laatste jaren komt hier 

echter verandering in , mede door strikte bepalingen in de Europese 
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Vogelrichtlijn die compensatiemaatregelen opleggen indien belangrijke 

vogelgebieden verloren gaan . Een goed voorbeeld van dergelijke com

pensatie is de recente aanleg van het sternenschiereiland te Zeebrugge . 

Ook bij water- en kustbeheerders is er een gewijzigde mentaliteit waar

door meer dynamiek wordt toegelaten, alhoewel het hier voorlopig 

slechts om kleine gebieden gaat die geen alternatief vormen voor de 

grote broedkolonies in de havens . 

De soortgroep 'rietvegetaties' 

Ond'er de term rietvegetaties vallen zowel zuivere als gemengde of ver

ruigde rietvelden of -kragen . Als kenmerkende soorten voor de groep 

werden Bruine Kiekendief, Kleine Karekiet, Snor, Rietzanger, Blauwborst, 

Baardmannetje, Roerdomp en Woudaap gekozen . Alhoewel een gedeel

te van de Bruine Kiekendieven- en Blauwborstenpopulatie tegenwoordig 

buiten rietvelden broedt, kunnen ze toch nog steeds beschouwd worden 

als typische soorten voor die habitat. 

De kaart toont een vrij grote verspreiding van de soortgroep: in 70 % 

van alle Vlaamse hokken is er ten minste 1 soort van rietvegetaties aan

wezig. Geen enkel hok bevat alle 8 soorten . In 4% van de hokken zitten 

s-7 soorten , in so% 1-2 soorten . Er is een goede bez'etting in de polders 

met de soortenrijkste hokken in de IJzervallei, het Antwerpse Linkeroe

vergebied en aan de Oostkust, en ook plaatselijk in Midden - en Noord

Oost-Limburg. Langs de Schelde en andere rivieren is de groep vrij goed 

vertegenwoordigd . De kaart weerspiegelt in belangrijke mate de ver

spreiding van Riet in Vlaanderen. Hokken met slechts 1-2 soorten wor

den meestal bezet door Kleine Karekiet en Blauwborst. Witte zones waar 

geen enkele kensoort voorkomt, vallen grotendeels samen met stedelij

ke agglomeraties en droge, open of sterk beboste gebieden. De Bosriet

zanger, veel meer een echte ruigtesoort dan een rietsoort, komt in die 

zones wel plaatselijk voor. 

Vlaanderen is vrij arm aan uitgestrekte rietlanden. De grootste aaneen

gesloten rietoppervlakte is momenteel die van het Groot Rietveld te 

Melsele (70 ha) in het Antwerpse Linkeroevergebied . Ook in het Blan

kaartgebied in de Ijzervallei is er vrij veel Riet en vooral een hoge varia

tie aan vegetaties . De hokken waar die gebieden in vallen , scoren het 

best met 7 van de 8 soorten. Hokken met 6 soorten worden eveneens 

gekenmerkt door een hoge dichtheid aan rietvegetaties: de Viconia-Kiei

putten te Stuivekenskerke, het achterhavengebied van Zeebrugge en de 

Zwinpolders, en het Vijvergebied Midden-Limburg. In de polders is de 

soortenrijkdom aan rietvogels grotendeels toe te schrijven aan het voor

komen van een variatie aan kleine rietvelden en rietkragen langs kreken, 
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klei putten , kanalen en poldersloten , met vrij zuiver Riet tot sterk verruig

de vegetaties . De waterkwaliteit is hier echter meestal ongeschikt om te 

voldoen aan de habitateisen van kritische reigerachtigen zoals Woudaap 

en vooral Roerdomp, die dan wel aanwezig zijn in het Midden-Limbu rgs 

Vijvergebied en in enkele andere uitgestrekte moerassen zoals de Zegge, 

het Hageven en het Stamprooierbroek in het oosten van Vlaanderen . De 

toekomstige evolutie van deze habitat is moeilijk te voorspellen. De laat

ste decennia zijn grote oppervlakten rietmoeras verdwenen , wat vooral 

een nefaste invloed gehad heeft op de populaties van de typische reiger

achtigen . Het langdurig ontbreken van voldoende oppervlakte jonge ver

landingsstadia in natte situaties (het zogenaamde waterriet) leidde tot 

het verdwijnen van de Grote Karekiet als broedvogel. 

Recent, soortgericht beheer heeft die toestand lichtjes verbeterd , maar 

of deze trend bestend igd wordt, is nog onzeker. De sterke versni ppering 

van rietmoerassen hypothekeert bovend ien de ontwikkeling van duurza

me populaties . In kleiputten en op vochtige opgespoten terreinen (bv. in 

de achterhaven van Zeebrugge en Antwerpen) ontstonden er recentelijk 

wel nieuwe rietha bitats die vooral soorten van zu iver Riet aantrekken . 

Elders is de evolutie en verlanding van die habitats in kunstmatig ont

sta ne gebieden al verder gevorderd en is de vegetatie nog enkel geschikt 

voor soorten die een voorkeur hebben voor ruiger Riet zoals Blauwborst 

en Bos rietzanger. Hopelijk zal er in de toekomst voldoende aandacht 

komen voor een zorgvuldig afgewogen rietlandbeheer, waarbi j voldoen

de oppervlakte van verschillende verlandingsstadia wordt gegarandeerd , 

samen met afdoende waterpeilen . Ook het creëren van nieuwe biotopen 

door natuurontwikkeling zal ten minste een deel van de soortgroep ten 

goede komen . 

De soortgroep 'nat grasland' 

Als kenmerkende soorten voor deze groep werden Tureluur, Wulp , Grut

to, Watersnip , Slobeend , Zomertaling, Kwartelkoning, Graspieper en 

Paapje gekozen . Van die talrijke groep komt ten minste 1 soort voor in 

8o% van de Vlaamse hokken , alhoewel het zwaartepunt duidelijk ligt in 

de Kust- en Scheldepolders , en in de Kempen plaatselijk in de Noor

delijke Kempen en de Demervallei. Slechts in 1 hok komen alle 9 soor

ten samen voor, in 2 hokken 8 soorten en in nog eens 5 hokken 7 soor

ten (samen 1 %). In 64% van de Vlaamse hokken vinden we maar 1-3 

soorten . Hok ken met slechts 1 soort worden in veel gevallen bezet door 

de Graspieper, die binnen de soortgroep de grootste verspreiding heeft . 

Het patroon op de kaart komt in grote mate overeen met de vers prei

ding van natte en vochtige graslanden in Vlaanderen . Bel angrijker is 

Figuur 8: Verdeling over Vlaanderen van soorten typisch voor pioniersvege

taties (Kleine Plevier, Bontbekplevier, Strandplevier, Kluut, 

Dwergstern , Visdief en Grote Stern) 

Figure 8: Distri bution of species in Flanders typical for pioneer vegetations 

(including Little Ringed Plover, Ringed Plover, Kentish Plover, 

Pied Avocet, Little Tern, Common Tern and Sandwich Tern) 

Figuur 9: Verdeling over Vlaanderen van soorten typisch voor rietvegetaties 

(Bruine Kiekendief, Kleine Karekiet, Snor, Rietzanger, Blauwborst, 

Baardmannetje, Roerdomp en Woudaap) 

Figure 9: Distri bution of species in Flanders typical for reed vegetations (including 

Marsh Harrier, Reed Warbler, Savi 's Warbler, Sedge Warbler, 8/uethroat, 

Bearded Reedling, Bittem and Little Bittern) 

Figuur 10: Verdeling over Vlaanderen van soorten typisch voor natte 

graslanden (Tureluur, Wulp, Grutto, Watersnip, Slobeend, 

Zomertaling, Kwartelkoning, Graspieper en Paapje) 

Figure 10: Distri bution of species in Flanders typical for wet grasstands (inclu ding 

Redshank, Curlew, 8/ack-tai/ed Godwit, mpe, Shoveler, Garganey, 

Corncrake, Meadow Pipit and Whinchat) 

echter dat het ook aantoont dat graslandhabitat met een hoge ecolog i

sche kwa lite it , en dus met veel typische soorten , vrij beperkt (geworden) 

is. Het hok dat het beste scoort bevat de centrale Ijzervall ei en de Hand

zamevallei , waar uitgestrekte oppervlaktes van goed ontwikkelde , over

stroombare graslanden (broeken) voorkomen . Hier en in twee aa nlig

gende hokken komt, als een van de 3 plaatsen in Vlaande ren , de in tern a

tionaal bedreigde Kwartelkoning tot broeden . Daarnaast komt het zeld 

zame Paapje er nog voor, op Vlaams niveau een met uitsterven be-dre ig

de soort. Nabijgelegen hokken in hetzelfde valleigebied scoren ook hoog 

met 8 of 7 soorten . Hokken met een gel ijkaardige rijkdom aan natte 

graslandsoorten vinden we verder in de Oostkustpolders, o.a . in de Uit

kerkse Polder en het gebied Hoeke-Lapscheure , waar nog goed ontwik

kelde, extensief beheerde natte graslanden liggen . Een derde concentra

tie van de soortgroep vinden we in het Antwerpse Linkeroevergebied. 

Alhoewel hier plaatselijk nog goed ontwikkelde voorbeelden van gras 

landhabitat worden aangetroffen (o .a. in de Putten) , verkiezen een aan 

tal vertegenwoordigers van de soortgroep zoals Wulp , Tureluur, Slob

eend en Graspieper de natte opges poten terreinen ontstaan bij recente 

havenwerken voor het Deurganckdo k. Ten slotte zijn er in de Noordelij ke 

Kempen opvallend hogere aantallen natte graslandsoorten in de 

' Brechtse Heide ' (een tot grasland omgevormd heidegebied) en omge

ving. Vooral dankzij de nattere voorjaren tijdens de atlasperiode , met als 

gevolg de eerder uitzonderlijke aanwezigheid van Tureluur, Zomertaling 

en Watersnip , is de score hier iets hoger. In de Demerva llei is vooral het 

uitgestrekte Schulensbroek belangrijk, niet in het minst door de Kwartel

koning als broedvogel. Van die kritische soort werd ook nog een broed

territorium genoteerd nabij Kessenich langs de Lim burgse Grensmaas, 

in een overigens graslandsoortarm hok . Heel wat (natte) graslanden 

werden de laatste tientallen jaren omgevo rmd tot akkerland waardoor 

grote oppervlakten van deze habitat verdwenen . In de overblijvende ge

bieden ging plaatselijk de kwaliteit sterk achteruit als gevolg van water

peilverlagingen en intensivering van de landbouw (o .a. grote ruilverka

velingen) . Een aantal kritische soorten zoals Watersnip, Kwartelkoning , 

Paapje en Zomertaling zijn hierdoor sterk afgenomen of vrijwel verdwe

nen. Somm ige oo rs pron kelijk typische weidevogels zoals Kievit, Schol-
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ekster en Gele Kwikstaart hebben zich vrij goed kunnen aanpassen aan 

de omzetting naar akkerland en broeden nu overwegend in die habitat. 

Maar ook soorten die de omschakeling naar akkerland niet hebben ge

maakt zoals Grutto , Wulp en Tureluur doen het verrassend goed in 

Vlaanderen , alhoewel de aantallen in de oostelijke broedgebieden plaat

selijk zijn afgenomen . Het vrij recente systeem van be~eersovereenkom

sten met landbouwers voor weidevogels en botanisch graslandbeheer, 

waarbij voor de soorten van natte graslanden vooral een goede timing 

van de maaidatum belangrijk is, wordt voorlopig nog te beperkt uitge

voerd en weegt meestal niet op tegen de algemene kwaliteitsverminde

ring door langdurige verlaging van de waterpeilen , waarover de afspra

ken veel moeilijker liggen . In het bijzonder de Kwartelkoning, die een laat 

en gefaseerd maaibeheer behoeft , blijft in Vlaanderen aangewezen op 

een beperkt aantal natuurreservaten met veel extensief beheerde hooi 

landen . In Nederland vormen natuurontwikkelingsgebieden in rivierui

terwaarden met extensieve jaarrondbegrazing in toenemende mate een 

goed alternatief voor laat gemaaide hooilanden . Hoewel dergelijke 

natuurgebieden in Vlaanderen vooralsnog geen oppervlakte van beteke

nis innemen , biedt dit toch mogelijk enige perspectieven voor de toe

komst. Het blijft echter afwachten in hoeverre de vele plannen om meer 

ruimte te geven aan onze rivieren in de praktijk zullen worden omgezet . 

De soortgroep 'akker' 

Als kenmerkende soorten voor deze groep werden Patrijs, Grauwe Gors 

en Gele Kwikstaart gekozen , een beperkt aantal, maar toch typische 

soo rten van dit milieu . De Veldleeuwerik, ook vaak geassocieer.~ met ak

kergeb ieden , broedt momenteel nog in belangrijke mate in grasland- en 

of weilandgebieden , waardoor er geopteerd werd hem hier niet als 'zui 

vere ' akkervogel te typeren . Bij soorten als Gele Kwikstaart en Grauwe 

Gors is het aandeel graslandbroeders veel kleiner. De kaart toont een 

grote verspreiding van de soortgroep: in go % van de Vlaamse hokken 

is er ten minste één akkersoort aanwezig. Er zijn 20 % van de hokken 

met alle 3 soorten , 50 % met 2 soorten en 20% met slechts 1 soort. Een 

goede vertegenwoordiging van de groep is opvallend in het zuiden en 

zuidwesten van West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, en in het zuiden 

van Brabant en Limburg. In hokken met 2 soorten vinden we overwe

gend Patrijs en Gele Kwikstaart , die met slechts 1 soort worden meestal 

bezet door de Patrijs . Witte zones vallen grotendeels samen met sterk 

beboste gebieden . De belangrijkste gebieden voor de groep akkervogels 

zijn in het westen het Plateau van lzenberge en aansluitend de l)zerval

lei, de uitgestrekte kouters in de regio Schelde-Leieen de akkergebieden 
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van het Hageland, Haspengouw en de Krijt-Leemregio. Hier komen de 

drie soorten voor. De kaart wordt dus vooral 'gekleurd' door de aanwe

zigheid van Grauwe Gors , die echter in ongeveer 70 % van de andere 

hokken met akkervogels (dus met akkers) ontbreekt. Deze typische 

(graan)akkersoort ging de laatste tientallen jaren spectaculair achteruit 

en is momenteel teruggedrongen tot een beperkt gebied in het zuiden 

en uiterste westen van Vlaanderen. Ook de Gele Kwikstaart gaat achter

uit hoewel het beeld hier meer gedifferentieerd is . In het westen en zuid

westen doet de soort het nog vrij goed, maar in de landbouwgebieden 

van de Kempen is het momenteel echt zoeken naar enkele broedparen . 

De óorzaken van die negatieve trend, die ook bij een aantal andere soor

ten van het landbouwlandschap zoals Veldleeuwerik en Geelgors wordt 

waargenomen, zijn vrij goed gekend door gedetailleerd onderzoek in het 

buitenland: een algemene schaalvergroting met opkomst van monocul

turen ten koste van een gediversifieerd mozaïeklandschap waardoor er 

minder ongewervelden (als voedsel voor de jongen) zijn ; een hoger ge

bruik van bestrijdingsmiddelen ; het verdwijnen van wintervoedsel zoals 

graanresten en onkruidzaden (waardoor een hogere wintersterfte op

treedt) door sneller inploegen van de akkers voor het zaaien van winter

graan (in plaats van zomergraan); uitbreiding van de maïsteelt ten koste 

van de graanteelt . De toekomst ziet er momenteel niet zo goed uit voor 

de akkervogels . Een echte ommekeer op Vlaams niveau kan enkel be

reikt worden door een hervorming van het huidige landbouwsysteem 

dat louter op (over) productie is gericht. Speciale beheersmaatregelen in 

het cultuurlandschap helpen , maar zijn geen echt duurzame oplossing 

voor het probleem . Recentelijk is er in dit verband wel meer aandacht 

voor akkervogels in ruilverkavelingsprojecten en zijn er een aantal klein

schal ige beheersinitiatieven (zoals bv. door de provincie West-Vlaan

deren voor Grauwe Gors en Geelgors) die plaatselijk positieve effecten 

kunnen hebben. 

De soortgroep 'roofvogels' 

Als kenmerkende soorten voor deze groep werden Buizerd, Wespendief, 

Havik, Sperwer, Torenvalk en Boomvalk gekozen. De kaart toont een 

bijna volledige bedekking van Vlaanderen door de soortgroep (98% van 

de hokken) . In 12% van de hokken komen alle 6 soorten voor, terwijl in 

ongeveer 50% 4-5 soorten werden genoteerd. Een score van 1-2 soorten 

vinden we in 14% van de hokken. Alhoewel de kaart een overwicht van 

hogere soortaantallen toont in oostelijk Vlaanderen , valt op dat in een 

groot deel van de regio hokken te vinden zijn waarin meer dan de helft 

van de 6 soorten voorkomt. De bosrijke Kempen, de uitgestrekte bosge-
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bieden van de zuidelijke Dijlevallei en de bossen van de Voerstreek en 

Klein -Brabant zijn opvallend rijk aan roofvogels . Elders vallen soorten

rijke hokken meestal samen met hokken waar ook bos- en naaldhout

soorten hoog scoorden , wat te verwachten viel gezien een aantal soor

ten van deze groep die habitats prefereren . Hokken met 1-2 soorten her

bergen meestal Torenvalk, Sperwer enfof Buizerd . In de poldergeb ieden 

zouden een aantal hokken hoger scoren indien de Bruine Kiekendief, d ie 

daar zijn hoofdareaal heeft , ook opgenomen was bi j de soortenkeuze. 

De roofvogels vormen een soortgroep die de laatste 30 jaar een positie

ve evolutie gekend heeft , zowel wat populatie als wat verspreidingsge

bied betreft. Het verbod op gift ige sproe is toffen zoals DDT en de str ik

te bescherming van alle soorten hebben onmiskenbaar een belangrijk 

effect gehad op de groep , hoewel illegale praktijken nog regelmatig ge

signaleerd worden. Buizerd , Sperwer en Havik zijn goede voorbeelden 

van soorten die een du idelijke westwaartse expansie van hun areaal ken 

den en bovend ien behoorlijk in aantal toenamen . Bij de Boomvalk ging 

de areaaluitbre iding gepaard met een aantalsafname op de oostelijke 

zandgronden . Bosbewonende roofvogels hebben zeker baat gehad bij 

het ouder worden van bossen door de toename aan nestplaatsen en 

prooien (bv. Houtduif) . Ook hebben ze zich bl ij kbaar aangepast aan 

kle inere bossen in ons versnipperd cultuurlandschap en wordt mense

lijke aanwezigheid beter getolereerd . De Sperwer broedt nu zelfs al in 

stadsparken . De toekomst van de soortgroep ziet er voorlopig rooskleu 

rig uit, hoewel de Torenvalk, de meest verspreide roofvogel in Vlaa n

deren, plaatselijk zou afnemen als gevolg van een verm inderd voedse l

aanbod in het intensieve cultuurlandschap. 

De soortgroep 'exoten' 

Als kenmerkende soorten voor deze groep werden Zwarte Zwaan , Cana

dese Gans, Nijlgans , Brandgans , Indische Gans , Mandarijneend , Caro

lina-eend , Casarea en Halsbandparkiet gekozen . De soortgroep is goed 

verspreid over Vlaanderen en bezet 70 % van alle hokken . Geen enkel 

hok bevat alle 9 soorten . In 3 % van de hokken zitten 5-7 soorten , terwij l 

40% slechts 1-2 soorten herbergt. Vooral in de omgeving van het Brus

sels Hoofdstedelijk Gewest en plaatselijk in de Noordelijke Kempen en 

langs de Demer komen hokken met hogere aantallen voor. Het westel ij 

ke en oostelijke deel van Vlaanderen scoort duidelijk minder en we vin

den er zelfs enkele grotere 'exotenvrije' zones . Hokken met slechts 1-2 

soorten worden meestal bezet door Canadese Gans en N ijlgans , de 

meest verspre ide soorten van de groep . Hoewel het in 40 % van het ge

bied nog maar over twee soorten gaat, lijkt het erop dat de exoten Vlaan -

Figuur 11 : Verdeling over Vlaanderen van soorten typisch voor akkers 

(Patrijs , Gele Kwikstaart en Grauwe Gors) 

Figure 11 : Distribution of species in Flanders typicalforarable land (Grey Partridge, 

Yellow Wagtail and Corn Bunting) 

Figuur 12: Verdel ing over Vlaanderen van verschillende soorten roofvogels 

(Wespendief, Bu izerd , Havik, Sperwer, Torenvalk en Boomval k) 

Figure 12: Distri bution of different raptor species in Flanders (Honey Buzzard, 

Buzzard, Goshawk, Sparrowhawk, Kestrel and Hobby) 

Figuur 13: Verdel ing over Vlaanderen van verschil lende soorten exoten 

(Zwarte Zwaan , Canadese Gans , Nijlgans, Brandgan s, Indische 

Gans, Mandarijneend, Carolina-eend , Casa rea en Hal sbandparkiet) 

Figure 13: Distri bution of different exotic species in Flanders (including 

Black Swan, Canada Goose, Egyptian Goose, Barnacle Goose, 

Bar-headed Goose, Mandarin Duck, Wood Duck, Ruddy Shelduck and 

Rose-ringed Parakeet) 

deren stilaan ' aan het opvullen ' zijn . In tege nstell ing tot de andere 

soortgroepen is de verspreiding van exoten niet rechtstreeks in verband 

te brengen met een hab itattype , maar vooral met de aanwezighe id van 

mogelijke ontsnappingshaarden zoals open (water)vogelcollecties. Een 

moo i voorbeeld hiervan vi nden we rond Brussel (met ha ar talr ijke pa r

ken met even talr ij ke exotenco ll ecties), waar opvalt dat meerdere hokken 

met s-6 soorten voorkomen . Rond de stad is er nog een zone van hok

ken met 3-4 soorten die de verspreid ing vanu it het kerngebied ill us 

treert. Het voorkomen van de Halsbandparkiet draa gt bij tot de hogere 

score . Het tophok van de exoten met 7 soorten bevat het Kempense Kle i

putte ngebied van Brecht-Rijkevorsel dat als uitges trekt waterr ijk ge bied 

een grote aantrekkings kracht uitoefent op ontsna pte vogels uit de wij de

re omgevi ng. Het voorkomen van zeldzamere soorten zoals Mandarijn

eend en Zwarte Zwaan doet de score hier nog wat aandikken. Ook de ho

gere soortenaantal len (s-6) in de Demervallei bij Halen -Lummen zijn 

het gevolg van plaatselijke watervogelcollecties . De meeste watervogels 

onder de exoten stellen weinig e isen aan hun omgeving en komen in 

veel hab itats tot broeden . Ze mijden enkel zeer open landschappen . 

Halsbandparkieten z ij n wel gebonden aan het voorkomen van nestholte

nin oude bos sen en parken . Bij deze zich snel verspreidende en in aan

ta l toenemende soortgroep lijkt het noodzakelijk om in de toekomst een 

gebiedsdekkend beheer te voorzien , geconcentree rd op een duurza me 

en drastische beperking van de bestaande populaties op een diervrien 

delijke manier. Ook moeten er strengere controles komen op ontsnap

pingen . 
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INLEIDING 

Het inventariseren en tellen van voge ls is voor ve len geen doel op zich. 

Het feit dat de verzame lde gegevens een bas is vormen voor de bescher

ming van vogelsoorten en natuurge bieden is een belan~rijke motivatie 

om mee werken aan projecten zoals de Vlaamse broedvogelatlas . Het 

opmaken van een nieuwe Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels was in 

dit opzicht een logische optie bi j het schrijven van dit boek. De li jst 

bevat een selectie van soorten die omwille van hun aantalsverloop, 

populatiegrootte of kwetsbaarheid bijzondere aandacht behoeven om 

zo hun aanwezigheid in Vlaanderen veilig te stel len . 

Het concept van Rode Lijsten bestaat al decennialang en werd voor het 

eerst toegepast voor de publicatie van de Red Data Books van de World 

Conservation Union (IUCN). Hierin wordt een overzicht gegeven van 

soorten die het risico lopen om op wereldschaa l uit te sterven. Later 

werd dezelfde methodiek gebruikt om nationale of regionale lijsten van 

bedreigde dieren en planten te maken, meestal met een ruimere doelstel

ling. Ket doel en nut va n Rode Lijsten is meervoudig. Een Rode Lijst heeft 

vooral een signaalfunctie, in de eerste plaats voor de overheid . Het gaat 

immers om bedreigde en kwets bare soorten die een groot risico lopen 

om te verdwijnen indien geen gepaste beleids- en beheersmaatregelen 

worden genomen. Rode Lijsten zijn een geschikt instrument om prioritei

ten te stellen, onder meer bij de besche rming en het beheer van gebieden 

of habitats waar veel bedreigde soorten voorkomen . Ze zijn tevens een 

middel om het onderzoek naar bedreigde soorten te promoten of om 

monitoringsprogramma's op te starten die de aantalsantwikkeling van 

die soorten nauwlettend in de gaten moeten houden. Overheidsinstanties 

en natuurbeheerders vormen echter niet de enige doelgroep. Zo kunnen 

Rode Lijsten helpen om de bevolking attent te maken op het voortschrij

dende verlies aan biodiversiteit. 

In Vlaanderen werd vooral na 1990 werk gemaakt van het opstellen van 

Rode Lijsten . Inmiddels zijn er beschikbaar voor 15 taxonomische groe

pen (M AES et al. 2003, www.nara .be) . De eerste en enige Rode Lijst van 

Vlaamse broedvogels werd gepubliceerd in het eerste Natuurrapport 

van 1999 {DEvos & ÄN SELIN 1999). De samenstelling van een Rode Lijst 

is altijd een momentopname en moet op regelmatige tijdstippen her

zien worden . Rode Lijsten zijn immers gebaseerd op kwantitatieve gege

vens die aan verandering onderhevig zijn . Enerzijds treden onder 

invloed van allerhande omgevingsfactoren veranderingen op in popula

tieaantallen en verspreiding van soorten , anderzijds kan onze kennis 

over de status en trends van soorten verbeteren . Gezien de Vlaamse 

broedvogelatlas heel wat nieuwe en belangrijke informatie aanlevert 

over de algemene trends en verspreiding van onze broedvogels drong 

een herziening van de eerste Rode Lijst zich op. 
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RODE LIJST-CATEGO RI EEN EN 
OMSCHRIJVING VAN DE CRITERIA 

Een Rode Lijst kan worden gezien als een samenvatting van zoveel mo

gelijk bestaande informatie over de status van alle soorten. Daarbij wor

den een aantal criteria gebruikt die het mogelijk moeten maken om de 

kans op uitsterven van een soort in te schatten. De gebruikte criteria en 

categorieën voor de Rode Lijst broedvogels zijn hoofdzakelijk ge

baseerd op MAES et al. (1995) die de belangrijkste IUCN -criteria vertaald 

hebben naar de Vlaamse situatie. De indeling in verschillende catego

rieën gebeurde in de eerste plaats door een trendcriterium (mate van 

achteruitgang van de populatieaantallen) te combineren met een zeld

zaamheidscriterium (huidige popul atiegrootte). zoals schematisch 

weergegeven in Tabel 1. Aanvullende criteria die in rekening werden ge

bracht, hebben betrekking op het sterk geconcentreerd voorkomen in 

een beperkt aantal broedgeb ieden en de afhankelijkheid van de soort 

van bedreigde of kwetsbare habitats. Een toelichting van de gebruikte 

criteria wordt gegeven in het kader op de volgende pagina. 

De meest recente richtlijnen van de IUCN voor het opstellen van regio

nale of nationale Rode Lijsten werden in belangrijke mate gevolgd 

(IUCN 2001) . Een uitzondering betreft de nieuwe richtlijn om rekening 

te houden met de status van populaties in aangrenzende regio 's 

(GÄRDENFORS et al. 2001) . Zo kan een plaatselijke broedpopulatie volle-

Achteruitgang Uiterst zeldzaam Zeer zeldzaam 

<= 100 paren 101-500 paren 

76-100 % Met uitst. bedreigd Met uitst . bedre igd 

51-75 % Met uitst .bedreigd Bedreigd 

26-5o % Bedreigd Kwetsbaar 

<= 25 % Zeldzaam Niet bedreigd 

dig geïsoleerd liggen of daarentegen onderdeel uitmaken van een grote

re , grensoverschrijdende populatie . Dit aspect beïnvloedt de kans op 

het uitsterven van de lokale populatie en op basis daarvan kunnen soor

ten ondergebracht worden in een hogere of lagere Rode Lijst-categorie. 

Dit vereist echter een vrij goede kennis over de uitwisseling van popula 

ties en het is tevens van belang om te weten of het al dan niet om 

"sink"populaties gaat. Di t zijn populaties waarvan het reproduct ief suc

ces te laag ligt om zichzelf in stand te houden en dus afhankelijk zijn 

van immigratie uit andere regio's . Gezien die gegevens voor het gros 

van de Vlaamse broedvogelsoorten niet beschikbaar zijn, werden de 

aanvullende criteria niet in beschouwing genomen. Ook MAES et al. 

(2003) wezen reeds op de moeilijke toepasbaarheid van alle lUCN -erite

ria voor kleine regio's zoals Vlaanderen . Ze leggen meer de nadruk op 

de natuurbehoudsdoelstellingen die vaak een regionale of nationale 

bevoegdheid zijn. 

De uiteindelijke Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels wordt gevormd 

door de soorten die zijn opgenomen in de categorieën ' met uitsterven 

bedreigd ', 'bedreigd' en 'kwetsbaar '. Soorten die in de categorie 'zeld 

zaam' zijn ondergebracht behoren niet tot de Rode Lijst sensu stricto . 

Het gaat vaak om soorten die in Vlaanderen de rand van hun versprei 

dingsareaal bereiken en nooit in hoge aantallen aanwezig zijn geweest. 

Het is niet ongewoon dat de populatieaantallen in de randgebieden vr ij 

grote schommelingen vertonen. 

Zeldzaam Vrij zeldzaam Niet zeldzaam 

501-5000 paren 500 1-10000 paren > 10000 paren 

Bedreigd Kwetsbaar Achteru itgaand 

Bedreigd Kwetsbaar Achteruitgaand 

Kwetsbaar Achteruitgaand Achteruitgaand 

Niet bedreigd Niet bedreigd Niet bedreigd 

Tabel1. Schematisch overzicht van de indeling in Rode Lijst-categorieën op basis van het trendcriterium en het zeldzaamheidscriterium. 

Table 1. Classification of Red List species basedon of a trend criterium (population dec/ine during this century) and a rarity criterium (current 

breeding popu/ation size). 



CRITERIA VOOR O PNAME IN RODE LIJST 

Aantalstrend 

De mate van achteruitgang is een belangrijk criterium voor opname in de Rode Lijst . Om de langetermijntrend te bepalen werd in de mate van 

het mogelijke tot in de eerste helft van de 20ste eeuw teruggekeerd . Van de meeste soorten werd echter pas in de jaren 6o kwantitatieve infor

matie over de Vlaamse populatiegrootte beschikbaar. LIPPEN S & WILLE (1972) en DEVILLERS et al. (1988) zijn de belangrijkste referentiepunten 

voor het berekenen van tren.ds en hebben betrekking op respectievelijk de perioden 1961-1968 en 1973-1977. We moeten er evenwel rekening 

mee houden dat een aanta l vogelsoorten in die tijd reeds een dalende tre nd kenden en de berekende afname bijgevolg een onderschatting is 

van de werkelijke trend gedurende de laatste so tot 100 jaar. 

Een probleem betreft de trendbepaling bij de meer algemene soorten (> 10.000 paren) waarvan nauwelijks of geen betrouwbare aantalsschat

tingen beschikbaar zijn. Alleen een goed en langlopend, mon itoringsprogramma kan hiervoor in de toekomst een oplossing bieden . Met goede 

trendgegevens van algeme nere soorten zouden wellicht heel wat meer soorten in de categorie 'achteruitgaand' belanden . 

Populatiegrootte 

Hoe kleiner de populatiegrootte , hoe groter het risico op een volledige verdwijning . Het is wetenschappelijk moeilijk te bepalen onder welk 

minimumaantal een populatie moet duiken vooraleer men kan spreken van bijvoorbeeld een bedreigde of kwetsbare populatie, temeer omdat 

dit niveau sterk soort- en oppervlakteafhankelijk is . De keuze voor de vijf aantalskiassen die in de Rode Lijst worden onderscheiden (Tabel 1}, 

is dan ook vrij arbitrair maar levert ons inziens een goed verdedigbare selectie van soorten op in de verschillende Rode Lijst-categorieën . 

In dit verband dient te worden opgemerkt dat een kleine populatiegrootte in een bepaalde regio niet automatisch op problemen wijst voor een 

soort. Elke soort bereikt ergens de rand van haar verspreidingsareaal en komt daar van nature meestal in lage aantallen voor. Het gaat om 

soorten die ondergebracht worden in de categorie 'ze ldzaam '. Pas wanneer die ze ldzame soorten een significante afname vertonen (> 25 %) 

worden ze opgenomen in de Rode Lijst. 

Areaalveranderingen 

Een afname van een soort begint vaak in de marginale broedgebieden of aan de rand van het broedareaaL Dit resulteert in het geleidelijk 

inkrimpen van het verspreidingsareaa l. Daarbij is het niet uitgesloten dat de soort tezelfdertijd in meer optimale kerngebieden goed stand

houdt. Een probleem voor deze (en de vorige) Vlaamse Rode Lijst is de moeilijkhe id om een bruikbare maat te vinden voor areaalveranderin

gen. Een veelgebruikte maat is de toename of afname van het aantal bezette atlas hokken . De verspreidingsgegevens die in deze atlas werden 

verzameld zijn helaas nauwelijks of niet op een gestandaardiseerde manier te vergelijken met die van de Belgische broedvogelatlas (ander hok

kensysteem) zodat wijzigingen in het broedareaal niet als een bijkomend criterium gebruikt werden. 

Aantal broedlocaties 

Soorten die slechts in een klein aanta l gebieden tot broeden k~men, zijn extra kwetsbaar voor lokale negatieve factoren . Eén enkele dramati

sche gebeurtenis of ingreep in die gebieden kan tot het verdwijnen van die soorten leiden . Daarom kan het statuut van het broedgebied het 

risico op het uitsterven va n de soorten hel pen inschatten . Er is immers een groot verschil tussen soorten die in een natuurreservaat met een 

goed beheer broeden en soorten die voorkomen op een opgespoten terrein dat op termijn moet plaats maken voor industrie. Het feit dat nogal 

wat koloniebroede rs zeer plaatse lijk én op tijdelijk geschikte terreinen broeden, vraagt extra aandacht voor die groep . 

Er werden in de Rode Lijst twee categorieën onderscheiden : soorten die in slechts één broedgebied voorkomen en soorten waarbij minstens 

70% van de Vlaamse populatie in drie of minder gebieden voorkomt. 

Habitatkeuze 

Soorten met een brede habitatkeuze zijn minder gevoelig voor uitsterven dan soorten die sterk gebonden zijn aan één bepaald biotooptype, 

zeker als het gaat om zeldzame of bedreigde biotopen . In VAN lANDUYT (2002) wordt een Rode Lijst gegeven van ecotoopgroepen in 

Vlaanderen. Op basis van hun zeldzaamheid en mate van achteruitgang krijgen ecotopen het etiket 'met verdwijning bedreigd', 'bedreigd' (o .a. 

hoogstrand en zeereep, vochtige heiden) of ' kwetsbaar' (o.a . schorren en begroeide slikken , droge heiden) toebedeeld. Vogelsoorten die sterk 

afhankelijk zijn van die categorieën va n ecotopen werden ook op de Rode Lijst broedvogels geplaatst. 
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De Grote Stern doet het beter dan ooit in Vlaanderen. Met 

ruim 4000 paren in 2004 bereikte de soort het hoogste niveau 

sinds het eerste broedgeval in 1988. Ondanks de positieve 

trend blijft de soort op de Rode Lijst. Het feit dat Grote Ster

nen slechts in één gebied broeden, maakt ze immers bijzonder 

kwetsbaar. Bovendien hebben de broedterreinen geen enkel 

beschermingsstatuut en worden ze bedreigd door de havenuit

breiding van Zeebrugge. 

De Tapuit is met uitsterven bedreigd in Vlaanderen . Van de 

ongeveer 230 paren in de jaren 70 blijven er nu amper een 10-

tal over. Dit komt neer op een afname van zeker 95 % in 

amper 30 jaar tijd. Bovendien is het verspreidingsareaal sterk 

ingekrompen waarbij ondermeer de Kempen zo goed als volle

dig verlaten werden. 

De Graspieper komt in iets meer dan 70% van de onderzoch

te atlashokken voor. Het huidige broedbestand wordt 

geraamd op ]800-5500 paren. De nieuwe atlasgegevens wij

zen op een afname van minstens 70 % ten opzichte van de 

jaren 70. Plaatselijk loopt dit zelfs op tot 95 %. Daarmee 

komt de soort voor het eerst op de Rode Lijst terecht, een dui

delijk signaal dat dringend maatregelen nodig zijn om de 

neerwaartse trend om te buigen. 
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OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE CATEGORIE~N EN CRITERIA. 

Categorie o - Uitgestorven (Extinct) 

Soorten, die zich spontaan in Vlaanderen gevestigd hebben en er regelmatig broedden, maar die recent niet meer broedend werden aangetroffen. 

Criterium: o.- Soort~ n die zich sinds 1900 in Vlaanderen gedurende een periode van minstens 10 (opeenvolgende) jaren hebben voortge

plant, maar die de afgelopen 10 jaar niet meer broedend werden aangetroffen (en waarvan geen herstel van de populatie in het 

vooruitzic ht is). 

Categorie 1 Met uitsterven bedreigd (Critically endangered) 

Soorten, die een bijzonder groot ris ico lopen om op korte termijn in Vlaanderen uit te sterven als de factoren , die de bedreigingen veroorzaken 

blijven voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven. 

Criteria: 1.a.- Soorten die met meer dan 75 % zijn achteruitgegaan en waarvan het huidige Vlaamse broedbestand niet meer dan 500 

paren bedraagt. De achteruitgang is van blijvend karakter en er zijn geen tekenen van duurzaam herstel. 

1.b.- Soorten die met 51-75% zijn achteruitgegaan en waarvan het huidige Vlaamse broedbestand niet meer dan 100 paren be

draagt. De achteruitga ng is van blijvend karakter en er zijn geen tekenen van duurzaam herstel. 

1.c. - Soorten die slechts in één broedgebied voorkomen . 

1.d.- Soorten die sterk gebonden zij n aan met verdwijning bedreigde habitats . 

Categorie 2- Bedreigd (Endangered) 

Soorten , d ie een groot risico lopen om op korte termijn in de categorie ' Met uitsterven bedreigd bedreigd ' terecht te komen als de factoren, 

die bedreigingen veroorzaken blijven voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven . 

Criteria: z.a. -Soorten die met meer da n 75% zijn achteruitgegaan en waarvan het huidige Vlaamse broedbestand 501 tot 5000 paren 

bedraagt. 

z.b.- Soorten die met 51 tot 75% zijn achter~itgegaan en waarvan het huidige Vlaamse broedbestand 101 tot 5000 broedparen 

bedraagt. 

z.c. - Soorten die met 26 tot 50 % zijn achteruitgegaan en waarvan het Vlaamse broedbestand niet meer dan 100 paren 

bedraagt. 

z.d. - Soorten die sterk gebonden zijn aa n bedreigde habitats. 

Categorie 3 - Kwets baar (Vulnerable) 

Soorten, die een groot risico lopen om op korte termijn in de catgorie ' Bed reigd ' terecht te komen als de factoren, die de bedreigingen veroor

zaken blijven voortduren en beschermingsmaatrege len uitblijven. 

Criteria: 

66 

3.a. - Soorten die met meer dan 75 % zijn achteruitgegaan en waarvan het huidige Vlaamse broedbestand meer dan 5000 paren 

bedraagt. 

3.b.- Soorten die met 51 tot 75 % zijn achteruitgegaan en waarvan het huidige Vlaamse broedbestand 5001 tot 10.000 paren 

bedraagt. 
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3.c. ·Soorten die met 26 tot 50% zijn achteruitgegaan en waarvan het huidige Vlaamse broedbestand 101 tot 5000 paren 

bedraagt. 

3.d. ·Soorten waarvan minstens 70 % van de volledige Vlaamse populatie in drie of minder gebieden is geconcentreerd. 

3.e. · Soorten die gebonden zijn aan kwetsbare habitats . 

Categorie Z- Zeldzaam (Rare) 

Soorten , die niet noodzakelijk zijn achteruitgegaan en niet in één van de bovenstaande Rode Lijst-categorieën ingedeeld kunnen worden, maar die 

steeds beperkt geweest zijn in hun voorkomen in Vlaanderen . 

Citerium: Z.- Soorten waarvan de Vlaamse broedpopulatie in de loop van de voorbije 100 jaar nooit meer dan 100 paren bedroeg en die 

geen structurele, blijvende afname (> 25 %) vertonen. 

CategorieA-Achteruitgaand (Near threatened) 

Soorten, die momenteel nog niet bedreigd zijn, maar het risico lopen om op korte termijn in de categorie ' Kwetsbaar' terecht te komen als de 

negatieve factoren, die verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang blijven voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven . 

Criteria: A.a.- Soorten die met minstens 26% zijn achteruitgegaan en waarvan het huidige Vlaamse broedbestand meer dan 10.000 paren 

bedraagt. 

A.b.- Soorten die met 26-50% zijn achteruitgegaan en waarvan het huidige Vlaamse broedbestand 5001-10 .000 pa ren bedraagt. 

Categorie ? -Onvoldoende gekend (Data deficient) 

Soorten, die door een gebrek aan of de aard van de gegevens momenteel niet in één van de bovenstaande Rode Lijst-categorieën ingedeeld kunnen 

worden en waarvoor meer onderzoek noodzakelijk is . Dit betekent echter niet dat deze soorten niet bed reigd zijn. 

Criteria: ?.a. Soorten waarvan door hun verborgen levenswijze weinig betrouwbare gegevens beschikbaar zijn over de populatieaantallen en 

verspreiding in Vlaanderen . 

?.b. Soorten waarvan de langetermijntrend moeil ijk te achterhalen is door grote (soms jaarlijkse) schommelingen in de populatie

aantallen. 

Categorie N. Momenteel niet bedreigd (Not threatened) 

Soorten, die niet aantoonbaar zijn achteruitgegegaan of zelfs toegenomen zijn en momenteel niet zeldzaam zijn, of soorten die, door het voorko

men in een niet bedreigd habitat, weinig risico lopen om in één van de bovenstaande categorieën terecht te komen . 

Criterium: N.a. Soorten waarvan het Vlaamse broedbestand minstens 100 paar bedraagt en waarvan geen afname van meer dan 25% werd 

vastgesteld. 
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DE NIEUWE RODE LIJST 

Sinds 1900 zijn in Vl aan deren 162 vogelsoorten regelmatig (in minstens 

tien jaren) to t broeden gekomen. Niet inheemse soorten zijn daarbij 

buiten beschouwing gelaten . Daarnaast zijn er nog 34 soorten die als 

onregelmatige of inci dentele broedvogels kunne n bestempeld worden . 

In Figuur 1 en Tabel 2 is de verdeling van het aantal soorten over de ver

schillende Rode Lijst-categorieën weergegeven . Hierbij dient nogmaals 

opgemerkt dat het aanta l soorten in de categorie 'Achteruitgaand ' als 

een strikt minimum moet beschouwd worden . Van heel wat soorten in 

de categorie ' Niet bedreigd ' beschikken we immers over onvoldoende 

informatie om de aantalst rend nauwkeurig genoeg te bepalen . 

Uitgestorven 

Met uitsterven bedreigd 

Bedreigd 

Kwets baar 

Zeldzaam 

Onvo!doende gekend 

Achteruitgaand 

Momenteel niet bedreigd 

Aantal Rode Lijst -soorten 

Aantal soorten % 

6 3.7 

16 9.9 

12 7.4 

12 7.4 

16 9.9 

3 1,9 

7 4.3 

90 ss.6 

40 24,7 De Rode Lijst se nsu str icto bestaat uit 40 soorten, verdeeld over de 

categorieën 'Met uitsterven bedreigd ', ' Bedreigd ' en 'Kwetsbaar'. Het 

gaat om 25% van onze regelmatig broedende vogelsoorten . Daarnaast 

kunnen nog 16 soorte n a ls zeldzaam bestempeld worden (= 10 %). 

Opvallend is het grote aantal soorte n dat met uitsterven bedreigd is . 

Van de 16 soorten in deze categorie zijn er niet minder dan 11 waarvan 

de Vlaamse broedpopulatie momenteel minder dan 10 paren bedraagt. 

Vier soorten komen zelfs niet meer jaarlijks tot broeden, een fenomeen 

dat meestal voo rafga a t aan een volledige verdwij ning. 

Tabel 2 . Aantal broedvogelsoorten in Vlaanderen per Rode-Lijst catego

rie en het aandeel in het totaalaantal (regelmatige) broedvogel

soorten . 
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Figuur 1. Procentuele verdeling van de broedvogel 

soorten in Vlaanderen over de verschillende 

Rode Lijst-categorieën . 

Figure 1. Percentage of breeding bird species in Flanders 

in the different Red list categories (see pp 68-69) 

Table 2. Number of species per Red List category (see pp 68-69) and pro

portion in tata/ number of breeding species. 

Momenteel niet bedreigd 

Achteruitgaand • 

Onvoldoende gekend • 

Zeldzaam D 
Kwetsbaar D 

Bedreigd • 

Met uitsterven bedreigd • 

Uitgestorven • 

ss.G 
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DE RODE LIJST VAN DE VLAAMSE BROEDVOGELS, VERSIE 2004 

De Rode Lijst sensu stricto bestaat uit de categorieën 'Met uitsterven bedreigd ' , ' Bedreigd ' en ' Kwetsbaar ' . Bij de soorten 

in die categorieën wordt tussen haakjes het criterium voor opname in de lijst vermeld (z ie pp 68-69) . 

Categorie o - Uitgestorven 

Korhoen (Tetrao tetrix) 

Kemphaan (Philomachus pugnax) 

Zwarte Stern (Chlidonias niger) 

Du inpieper (Anthus campestris) 

Hop (Upupa epops) 

Ortolaan (Emberiza hortulana) 

Categor ie 1 - Met uitsterven 

bedreigd 

Roerdomp (Botaurus stel/a ris) (1 a) 

Woudaap (lxobrychus minutus) (1 a) 

Grauwe Kiekendief (Circus pygargus) (1a) 

Kwartelkoni ng (Crex crex) (1 a) 

Strandplevier (Charadrius alexandrinus) (1 b) 

Watersnip (Gal/inago gallinago) (1b) 

Dwe rgstern (Sterna a/bifrons) (1 c) 

Grote Stern (Sterna scandvicensis) (1c) 

Draaihals Uynx torquilla) (1a) 

Kuifl ee uwerik (Galerida cristata) (1a) 

Paapje (Saxicola rubetra) (1 a) 

Tapuit (Oenanthe oenanthe) (1 a) 

Snor ( Locustel/a luscinioides) (1 a) 

Grote Karekiet (Acrocephalus arundinaceus) (1a) 

Grauwe Kla uwier (Lanius col/urio) (1a) 

Kla pe kster (Lanius excubitor) (1a) 
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Categorie 2 - Bedreigd 

Zomertaling (Anas querquedula) (2b) 

Porseleinhoen (Porzana porzana) (2c) 

Zomertortel (Streptopelia turtur) (2a) 

Kramsvogel (Turdus pilaris) (2b) 

Graspieper (Anthus pratensis) (2b) 

Boompieper (Anthus trivia/is) (2b) 

Rietzanger (Acrocephahus schoenobaenus) (2b) 

Wielewaal (Oriolus oriolus) (2b) 

Goudvink (Pyrrhula pyrrhula) (2b) 

Geelgors (Emberiza citrinella) (2a) 

Grauwe Gors (Miliaria calandra) (2b) 

Rietgors (Emberiza schoeniclus) (2b) 

Cat .egorie 3 - Kwetsbaar 

Patrijs (Perdix perdix) (3b) 

Kluut (Recurvirostra avocetta) (3d) 

Tureluur (Tringa totanus) (3e) 

Kleine Mantelmeeuw (La rus fuscus) (3d) 

Visdief (Sterna hirundo) (3d) 

Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) (3e) 

Veldleeuwerik (Aiauda arvensis) (3a) 

Boomleeuwerik (Lul/u/a arborea) (3e) 

Huiszwaluw (Delichon urbica) (3b) 

Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) (3c) 

Nachtegaal (Luscinia megarhynchos) (3c) 

Matkop (Parus montanus) (3c) 

Categorie Z - Zeldzaam 

Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta) 

Kwak (Nycticorax nycticorax) 

Pijlstaart (Anas acuta) 

Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) 

Rode Wouw (Milvus milvus) 

Steltkluut (Himantopus himantopus) 

Stormmeeuw (Larus canus) 

Noordse Stern (Sterna paradisaea) 

Velduil (Asio jlammeus) 

Cetti's Zanger (Cettia cetti) 

Graszanger (Cisticola Juncid is) 

Buidelmees (Remis pendulinus) 

Baardmannetje (Panurus biarmicus) 

Roodkopklauwier (Lanius senator) 

Kleine Barmsijs (Carduela jlammea cabaret) 

Sijs (Carduelis spinus) 
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Categorie A - Achteruitgaand 

Koekoek (Cuculus canorus) 

Boerenzwaluw (Hirundo rustica) 

Oeverzwaluw (Riparia riparia) 

Gele Kwikstaart ( Motoeii/a jlava) 

Huismus (Passer domesticus) 

Ringmus (Passer montanus) 

Kneu (Carduelis cannabina) 

Categorie ? -Onvoldoende gekend 

Kwartel (Cotumix coturnix) 

Kruisbek (Loxia curvirostra) 

Europese Kanarie (Serinus serinus) 

Categorie N - Momenteel niet bedreigd 

Dodaars (Tachybaptus rufico/lis) 

Fuut (Podiceps cristatus) 

Geoorde Fuut (Podiceps nigrico/lis) 

Aalscholve r (Phalacorocorax carbo) 

Blauwe Reiger (Ardea cinerea) 

Knobbelzwaan (Cygnus olor) 

Grauwe Gans (Anser anser) 

Bergeend (Tadoma tadoma) 

Krakeend (Anas strepera) 

Wintertaling (Anas crecca) 

Wilde Eend (Anas platyrhynchos) 

Slobeend (Anas clypeata) 

Tafeleend (Aythya ferina) 

Kuifeend (Aythya fuligula) 

Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) 

Wespendief (Pemis apivorus) 

Havik (Accipiter gentilis) 

Sperwer (Accipiter nisus) 

Bu izerd (Buteo buteo) 

Torenvalk (Fa/co tinnunculus) 

Boomvalk (Fa/co subbuteo) 

Waterhoen (Gallinula chloropus) 

Meerkoet (Fulica atra) 

Waterral (Ra/lus aquaticus) 

Scholekster (Haematopus ostralegus) 

Kleine Plevier (Charadrius dubius) 

Kiev it (Vanellus vane/lus) 

Houtsn ip (Scolopax rustica/a) 

Grutto (Limosa limosa) 

Wulp (Numenius arquata) 

Zilvermeeuw (Larus argentatus) 

Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) 

Kokmeeuw (Larus ridibundus) 

Holenduif (Columba oenas) 

Houtduif (Columba palumbus) 

Turkse Tortel (Streptopelia decaocto) 

Steenuil (Ath ene noctua) 

Bosuil (Strix a/uco) 

Ransuil (Asio otus) 

Kerkuil (Tyto a/ba) 

IJsvogel (Aicedo atthis) 

Gierzwaluw (Apus opus) 

Groene Specht (Pieus viridis) 

Zwarte Specht (Dryocopus martius) 

Grote Bonte Specht (Dendrocopos major) 

Kleine Bonte Specht (Dendrocopos minor) 

Grote Gele Kwikstaart (Motaci/la cinerea) 

Witte Kwikstaart (Motaci/la a/ba) 

Winterkoning (Troglodytes troglodytes) 

Heggenmus (Prunel/a modularis) 

Roodborst (Erithacus rubecula) 

Blauwborst (Luscinia svecica) 

Roodborsttapuit (Saxico/a torquata) 

Zwarte Roodstaart (Phoen icurus ochruros) 

Merel (Turdus merula) 

Zanglijster (Turdus philomelos) 

Grote Li jster (Turdus viscivorus) 

S pri n kh aanzanger ( Locustel/a naevia) 

Bosrietzanger (Acrocephalus palustris) 

Kleine Karekiet (Acrocephalus scirpaceus) 

Spotvogel (Hippo/ais icterina) 

Braamsluiper (Sylvia curruca) 

Grasmus (Sylvia communis) 

Tuinfluiter (Sylvia borin) 

Zwartkop (Sylvia atricapilla) 

Fluiter (Phy/loscopus sibilatrix) 

Tjiftjaf (Ph ylloscopus collybita) 

Fit is (Ph ylloscopus trochi/lus) 

Goudhaan (Regulus regulus) 

Vuurgoudhaan (Regulus ignicapi/lus) 

Grauwe Vl iegenvanger (Muscicapa striata) 

Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) 

Staartmees (A egitha los caudatus) 

Glanskop (Parus palustris) 

Kuifmees (Paru s cristatus) 

Zwarte Mees (Parus ater) 

Pimpelmees (Pa rus caeruleus) 

Koolmees (Parus major) 

Boomklever (Sitta europaea) 

Boomkruiper (Certhia brachydactyla) 

Gaai (Garrulus glandarius) 

Ekster (Pica pica) 

Kauw (Corvus monedula) 

Roek (Corvus frugilegus ) 

Zwarte Kraai (Corvus corone) 

Spreeuw (Sturnus vulgaris) 

Vink (Fringilla coelebs) 

Groenling (Carduelis chloris ) 

Putter (Carduelis carduelis) 

Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) 
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Onregelmatige broedvogels 

Roodhal sfuut (Podiceps grisegena) 

Koereiger (Bubulcus ibis) 

Purperreiger (Ardea purpurea) 

Ooievaar (Ciconia ciconia) 

Lepelaar (Piatalea leucorodia) 

Smient (Anas penelope) 

Krooneend (Netta rufina) 

Witoogeend (Aythya nyroca) 

Zwarte Wouw (Milvus migrans) 

Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) 

Visarend (Pandion haliaetus) * 

Slechtvalk (Fa/co peregrinus) 

Klein Waterhoen (Porzana parva) * 
Kleinst Waterhoen (Porzana pusilla) 

Griel (Burhinus oedicnemus) * 
Goudplevier (Piuvialis apricaria) 

Bonte Strandloper (Calidris alpina) 

Oeverloper (Actitis hypoleucos) 

Geelpootmeeuw (Larus cachinnans) 

Grote Mantelmeeuw (Larus marinus) 

Dougall s Stern (Sterna dougallii) 

Witwangstern (Chlidonias hybrida) 

Witvleugelstern (Chlidonias /eucopterus) 

Bijeneter (Merops apiaster) 

Middelste Bonte Specht (Dendrocopus medius) 

Waters preeuw (Cinclus cinclus) 

Orpheusspotvogel (Hippo/ais polyglotta) 

Bri lgrasmus (Sylvia conspicil/ata) 

Befli jster (Turdus torquatus) 

Notenkraker (Nucifraga caryocatactes) 

Keep ( Fringilla montifringilla) 

Grote Kruisbek (Laxia pytyopsittacus) 

Roodm us (Carpodacus erythrinus) 

Ci rl gors (Emberiza cir/us) 

* broedpogingen of aanwijzingen van broeden 

Steppehoen (Syrrhaptes paradoxus) en Raaf (Corvus corax) zijn voorma

lige broedvogels uit de 19de eeuw. 

Niet inheemse broedvogels 

Wilde Zwaan (Cygnus cygnus) 

Zwarte Zwaan (Cygnus atratus) 

Kolgans (Anser albifrons) 

Indische Gans (Anser indicus) 

Canadese Gans (Branta canadensis) 

Brandgans (Branta /eucopsis) 

Magelhaengans (Chloephaga picta) 

Nijlgans (Aiopochen aegytiacus) 

Casarea (Tadorna ferruginea) 

Mandarijneend (Aix galericu/ata) 

Carolina-eend (Aix sponsa) 

Fazant (Phasianus colchicus) 

H alsbandparkiet (Psittacula krameri) 

Spor~disch broedende exoten werden niet in deze lijst opgenomen. 
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VERANDERINGEN TEN OPZICHTE VAN 

DE EERSTE RODE LIJST 

Voor deze nieuwe Rode Lijst werden dezelfde criteria gebruikt als voor 

de eerste zodat een goede vergelijking tussen beide mogelijk is . Het to· 

taalaantal soorten op de Rode Lijst sensu stricto daalde van 44 naar 40 . 

Er zijn 11 soorten afgevoerd van de Rode Lijst. De meeste van die soor

ten zijn de afgelopen jaren sterk in aantal toegenomen waardoor het po· 

pulatieniveau van de referenties ituatie opnieuw bereikt werd of zelfs 

overschreden werd. De tussenliggende periode tussen de eerste en de 

nieuwe Rode Lijst is echter relatief kort (1999-2003) en het is bi j een 

aantal soorten afwachten of de vastgestelde toename een blijvend feno

meen dan wel een kortstondige uitschieter betreft. Een sterke toename 

impliceerde niet noodzakelijk dat de soort in kwestie van de Rode Lijs t 

· geschrapt werd . Soorten als Kluut , Grote Stern, Visdief, Nachtzwaluw en 

Boomleeuwerik blijven immers sterk afhankelijk van bedreigde of kwets

bare habitats enjof komen nog steeds in een zeer beperkt aantal gebie

den voor. Dit geldt evenwel niet meer voor Aalscholver en Zilvermeeuw 

die, mede door een toename van het aantal broedlocaties, van de Rode 

Lijst verdwijnen . 

Er is echter niet alleen positief nieuws . Er zijn immers ook 9 nieuwko

mers op de Rode Lijst . Het gaat in de meeste gevallen om soorten waar

van tot voor kort nauwelijks goede informatie over recente aantallen 

beschikbaar was . De resultaten van de broedvogel atlas wijzen op een 

afname die merkelijk sterker is dan aanvankelijk was ingeschat bij de 

eerste Rode Lijst . Voorbeelden zijn Graspieper (- 70 %) en Huiszwaluw 

(- 75 %) die hierdoor hun intrede doen in de categorie 'kwetsbaar' . Zelfs 

de ooit zo algemene Veldleeuwerik is dermate sterk afgenomen (moge

lijk met 95 %) dat een opname in de Rode Lijst gerechtvaardigd is . 

Een tweede verontrustende vaststelling is dat er nauwelijks verbetering 

merkbaar is bij de met uitsterven bedreigde soorten. Alleen de Zomer

taling is doorgeschoven naar de categorie 'bedreigd'. Daartegenover 

staan twee soorten die terechtgekomen zijn in de categorie ' uitgestor

ven': Korhoen (laatste waarnemingen in 1999) en Ortolaan (laatste 

zangpost in 1998). Hoewel van beide soorten nog waarnemingen wer

den verricht gedurende de laatste 10 jaar werden ze toch reeds als uit

gestorven beschouwd . In de jaren go ging het immers hoofdzakelijk om 

losse waarnemingen van individuen of zingende mannetjes zonder dat 

er aanwijzingen waren van effectief broeden . Bovend ien is de kans op 

hervestiging van broedpopulaties zo goed als onbestaande gezien de 

negatieve ontwikkelingen in een groot deel van West-Europa . 

Geschrapt van de Rode Lijst 
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Figuur 2. Evolutie van het aantal uitgestorven soorten in Vlaanderen per 

decennium sinds 1900 

Figure 2 . Number of extinct breeding bird species in Flanders per decade 

since 1900. 

• Aantal Rode Lijst-soorten in categorie 'Met uitsterven bedreigd' • Aanta l Rode Lijst-soorten 

Dynamische kustgebieden 

Moerassen en rietvelden 

Agrarisch cul tuurlandschap 

Vochtige gra slanden 

Heide en open bos 

Overige 

0 4 10 

Figuur J. Verdeling van het aantal Rode Lijst-soorten over verschillende habi

tattypes 

Figure J. Number of Red List species (orange) and Red List species in cate

gorie 'critically endangered' (dark red) in different habitat types 

VAN ATLASWERK NAAR SOORT· 
BESCHERMING 

De resultaten van de broedvogelatlas bevestigen eens te meer dat in de 

loop van de 2oste eeuw tal van vogelsoorten in Vlaanderen sterk in aan

tal zijn afgenomen . Het gaat meestal om een geleidelijk proces dat vele 

decennia in beslag neemt. Het is echter pas na 1970 dat soorten ook 

werkelijk zijn uitgestorven. In Figuur 2 wordt het aantal verdwenen 

broedvogelsoorten sinds 1900 per decennium weergegeven . Elke 10 jaar 

verdwijnen nu gemiddeld 2 soorten uit Vlaanderen, een verontrustend 

aantal. Hierbij moeten we er rekening mee houden dat de term ' uitge

storven' zeer eng is geïnterpreteerd . Een soort wordt pas als uitgestor

ven beschouwd indien er gedurende een periode van 10 opeenvolgende 

jaren geen broedgevallen meer werden vastgesteld . Het gaat tot dusver 

om 6 soorten . In werkelijkheid is de situatie echter nog dramatischer. 

Van heel wat soorten zijn de populaties inmiddels dermate klein gewor

den dat ze zichzelf niet meer in stand kunnen houden . Soorten als 

Grote Karekiet en Klapekster komen slechts zeer zelden meer tot broe

den en kunnen als virtueel uitgestorven worden beschouwd. 

Er mag evenwel niet alleen aandacht gaan naar de soorten die in de 

categorie 'met uitsterven bedreigd ' voorkomen . Er dienen ook inspan

ningen geleverd te worden voor die soorten die gecatalogeerd staan als 

kwetsbaar of achteruitgaand, zowel wat monitoring als bescherming 

betreft . Het is immers nog altijd beter om te voorkomen dat soorten op 

de Rode Lijst terechtkomen . In dit kader is het ontbreken van een moni 

toringsmeetnet voor algemeen verspreide en vrij talrijke soorten een 

specifiek knelpunt voor Vlaanderen. Hieronder vallen ook Rode Lijst

soorten zoals Veldleeuwerik, Graspieper en ZomertorteL Als er moet ge

wacht worden op een volgende broedvogelatlas , mogelij k pas binnen 20 

jaar, om te achterhalen of die soorten verder afgenomen zijn, kan het al 

te laat zijn . Zodra een populatie onder een bepaald niveau zakt enjof 

niet meer zelfonderhoudend is , is het immers veel moeilijker om tot 

herstel te komen . Zo kwamen een aantal initiatieven om de laatste Orto

lanen in Limburg te redden duidelijk te laat. Het opstarten van een mo- · 

nitoringsproject voor algemenere broedvogels zou na het afronden van 

deze atlas een prioriteit moeten zijn . 

Om bedreigde of kwetsbare soorten voor uitsterven te behoeden zijn 

doelgerichte en dringende maatregelen noodzakelijk. Gezien habitatver

lies als de hoofdoorzaak kan gezien worden van de afname van veel 

vogelsoorten , dient in de eerste plaats aandacht te gaan naar de be

scherming en het goed beheren van belangrijke biotopen. Figuur 3 geeft 

een algemeen beeld van de belangrijkste broedhabitats waarin onze Ro

de Lijst-soorten voorkomen . Het gaat om permanente, vochtige graslan 

den (6 soorten); het gevarieerde , kleinschalige en extensief bewerkte 

agrarische gebied (7 soorten); moerasgebieden en rietvegetaties (7 
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soorten); het dynamische kustmilieu met slikken, schorren, hoog strand 

en duinen (8 soorten) ; en heide en open bos (4 soorten) . In rietmoeras

sen en kustgebieden komt het hoogste aantal met uitsterven bedre igde 

soorten voor. De figuur toont duidelijk aan dat er zich in een grote varië

teit aan habitats problemen voordoen en dat het moeilijk is om één 

bepaald habitattype naar voor te schuiven . 

In het Vlaamse natuurbeleid ging de afgelopen jaren veel aandacht naar 

de afbakening van Europese Vogel- en Habitatrichtl ij ngebieden en het 

uitbouwen van een Vlaams Ecologisch Netwerk. Vooral vanaf 1990 wer

den extra inspanningen geleverd om natuurgebieden aan te kopen 

(DECLEER & VANROO SE 2003). Toch ging dit vooralsnog niet gepaard met 

een betekenisvolle afname van het totale aantal Rode Lijst-vogelsoorten . 

Dit komt deels omdat het tijd vraagt om de habitatkwaliteit van de 

Vlaamse natuurgebieden door een gepast beheer te verhogen. Door hun 

gemiddeld kleine oppervlakte blijven veel natuurgebieden gevoel ig voor 

factoren zoals versnippering, vermesting en verdroging waardoor be

heersmaatregelen vaak niet het beoogde resultaat opleveren . Bij het uit

tekenen van een gebiedsgericht beleid wordt vaak onvoldoende reke

ning gehouden met de oppervlaktebehoeften van vooral grotere vogel

soorten om een voldoende grote en duurzame populatie op te bouwen . 

Het territorium van een mannetje Roerdomp beslaat al vlug 10 tot 20 ha 

moerasgebied en om voldoende grote en levensvatbare populaties te 

ontwikkelen zijn moerasgebieden van minstens enkele honderden tot 

zelfs duizenden hectaren noodzakelijk (FoPPEN 2001) . En dan laten we 

de noodzakelijke verbindingsgebieden of stapstenen tussen belangri jke 

broedgebieden nog buiten beschouwing. De afgebakende kerngebieden 

in functie van het herstel van de Kwartelkoning in Nederland hebben 

een oppervlakte van maar liefst 2500 ha (GERRITSEN et al. 2004). Het feit 

dat de gemiddelde grootte van een natuur- of bosreservaat in Vlaan

deren anno 2003 amper 31 ,7 ha bedraagt, spreekt in dat opzicht boek

delen . Daarnaast wordt bij de inrichting en het beheer van gebieden 

soms te weinig rekening gehouden met specifieke behoeften van Rode 

Lijst-soorten waardoor de kansen op populatieherstel kleiner worden . 

Zo valt bijvoorbeeld de gehanteerde maaidatum van 1 of15 juni in gras

landgebieden veel te vroeg voor kritische soorten als Kwartelkoning en 

Paapje. Rode Lijst-soorten van het agrarische cultuurlandschap en 

akkervogels in het bijzonder profiteren nauwelijks of niet van het klas

sieke, reservaatgerichte natuurbeleid in Vlaanderen. Pas vrij recentelijk 

werden zeer lokaal in landbouwgebieden initiatieven opgestart om de 

neerwaartse trend van soorten als Geelgors, Grauwe Gors en Patrijs een 

halt toe te roepen. Voor een populatieherstel op grotere schaal is echter 

een grondige hervorming van de Vlaamse en Europese landbouwpolitiek 

noodzakelijk. 

Het opstellen van soortbeschermingsplannen kan een doeltreffende 

manier zijn om alle knelpunten op een rijtje te zetten, de factoren die 

verantwoordelijk zijn voor de afname te onderzoeken en concrete voor

stellen te formuleren om tot populatieherstel te komen . In Vlaa nderen is 

aan dit soort plannen helaas nooit veel belang gehecht . De weinige ini

tiatieven geraken zelden of nooit in een uitvoeringsfase of worden on· 

voldoende getoetst aan concrete doelstellingen (een specifiek aantal 

broedparen tegen een bepaald jaar) . Toch zi jn er voldoende voorbee ld en 

uit het buitenland die het nut van goed ond~erbouwde soortbescher

mingsplannen illustreren. Het overtu igende herstel van onder meer 

Griel en Cidgors in Engeland en Lepelaar in Nederland zijn toonbeelden 

van een zeer soortgerichte aanpak van knelpunten . Hoopgevend voor 

Vlaanderen is dat in de Zeebrugse voorhaven voor het eerst met groot 

succes zeer soortspecifieke maatregelen werden genomen om de aan

wezige sternenpopulaties te redden . Dit gebeurde weliswaar onder druk 

van Europese richtlijnen, maar is alleszins een voorbeeld van het feit dat 

met wat goede wil economie en natuurbehoud niet noodzakel ijk onver

enigbaar zijn . 

Voor de realisatie van soortgerichte maatregelen is een goede kennis 

van de factoren die aan de grondslag liggen van de problemen van Rode 

Lijst-soorten onontbeerlijk. De precieze oorzaak of combinatie van oor

zaken is echter zelden helemaal duidelijk, zeker bij trekvogels waarbij 

factoren op de trekroute of in het overwinteringsgebied een rol kunnen 

spelen . Bij de bespreking van de diverse broedvogelsoorten in de atlas 

moesten we ons bijgevolg vaak behelpen met vage hypothesen . Hoewel 

we geregeld kunnen putten uit buitenlandse onderzoeksresultaten -

denken we maar aan het baanbrekende werk uit Groot-Brittan nië over 

typische soorten van landbouwgebieden -is er ook in Vlaanderen nood 

aan degelijk ecologisch onderzoek naar de oorzaken van de waargeno

men trends . Goede informatie over aspecten als broedsucces en overle

ving (ringgegevens) is daarbij van groot belang. 

Een soortgerichte benadering is in het Vlaamse natuurbeleid steeds 

onderschikt geweest aan de gebiedsgerichte aanpak. Toch hoeft de ene 

de andere niet uit te sluiten , zoals geargumenteerd werd in een recent 

pleidoo i om soortenkennis een belangrijkere plaats te geven in het 

natuurbehoud (VAN DYCK 2004, MAES 2004) . Daarbij kunnen soorten 

zowel een doel op zich zijn als een complementair instrument voor het 

gebiedsgericht beleid . Een multisoortenbenadering lijkt hierbi j perspec

t ieven te bieden (VAN DvcK et al. 1999). Een goed doordachte selectie 

van soorten uit verschillende taxonomische groepen levert meer en 

vooral complementaire informatie op over hoe gebieden moeten ontwik

keld of ingericht worden en hoe verschillende natuurwaarden op elkaar 

kunnen worden afgestemd . Hoewel vogels niet altijd als goede indicato

ren worden beschouwd (wegens te veel beïnvloedende factoren op ver

schillende plaatsen en in verschillende fasen van de levenscyclus) mo

gen ze in dit soort benaderingen niet ontbreken . 
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SUMMARY 

Glenn Vermeersch, Anny Anselin & Koen Devos 

The first atlas of breeding birds in Flanders was published in 1988 and was based on fieldwork conducted 

between 1973-1977 (DEVILLERS et al. 1988). For almost three decades , this work provided the only information 

available conce rning the distri bution and abundance of all breeding bird species in Flanders. Although sever

al species-specific projects were subsequently undertaken, it was not until1994 that a monitoring programme 

for rare, colon i al a nd exotic bi rd species was in i ti ated . Th is was co-ord i nated by the I nstitute of Nat u re 

Conservation (IN), a research institute ofthe Flemish Government. Although this project provided very use

ful information that could be used for defining special proteetion areas (SPAs) , it was clear that the rest of the 

breeding avifauna was experiencing major changes, including common species . As a direct response, during 

1998, a new comprehensive breeding atlas project was launched by the IN and initial contracts were drawn

up to kick-start the process . 



ÄIMS, BACKGROUND AND METHOD
OLOGY 

In 1999 , a unique inte ntion of co-operatio n was agreed between the IN 

and several organizations including regiona l and provincial councils , 

nature and youth organizatio ns . This agreement p roved very useful in 

creati ng a well organized group ofvolunteers. The proj<!çt was financed 

by the Flemish Government. The new at las would assess many apparent 

changes in the d istri bution of breeding birds at a Flemish level (Flanders 

is the northern part of Belgium and considered as separate from 

Wallonia and Brussels , the ca pital) . 

Th e ma in a ims of the atlas we re as fellows : 

@ 

@ 

@ 

as sess the current distri bution of all breed ing bird species in 

Flanders ; 

as sess the ir relative abundance where possible ; 

create deta iled popuiatien estimates for around 65 % of all 

species; 

gather exact location data for all rare, colonial and exotic breeding 

bird species throughout Flanders . 

lt was planned to complete the fieldwork within 3 breeding seasons . 

During the 1999 breeding season , an inve ntory of several atlas squares 

was produced as a test . The method used in t hat first season replicated 

that used in the Dutch atlas project (SovoN 2002) and wasbasedon the 

Universa! Transverse Mercator (UTM) projection to divide Flanders into 

an internationally recognized grid of 5km x 5km squares . 

Fieldwork was organi zed in such a way that less-experienced ornitholo

gists were able to ta ke part in the project. lt was carried out during the 

breeding seasons of 2000, 2001 and 2002. In 2003 , a few additional 

sq ua res were surveyed in order to increase cove rage . Many birdwatch-

ers were involved , organized at a local level by regional co-ordinators 

and overseen by a national co-ordinator and professional IN staff. The 

largest volunteer organization in Flanders, Natuurpunt, was primarily 

involved in erganizing the volunteer structure. In general, fieldwork con

sisted of surveys on both 5km x 5km and 1 km x 1 km scales and a total of 

645 squares had to be surveyed . 

In each 5km x 5km square, volunteers were initially asked to try and 

locate as many breeding bird species as possible and to assess both 

numbers and locations of a selected sub-set of species. In doing so, 

they were free to choose the time and duration of their observations , 

although a few general guidelines were provided . Subsequently, as part 

of a standardized fieldwork procedure, they were required to make two 

one-hour long visits to sets of eight fixed 1 km x 1 km squares . Each vol 

unteer was provided with a 1:10.000 scale map of each 5km x skm 

square on which the 1km x 1km squares were also indicated and several 

forms were issued to record their data (Chapter 2, Figures 2-4) . As with 

the Dutch method , the species list was constructed to include a classi

fication of breeding status, i.e. possible, probable or confirmed breed 

ing (following international atlas codes , Chapter 2 Table 1) . The aim of 

the hour long counts was to construct relat ive abundance maps and 

during each hour a 5 minute point count was performed in the middle 

of every square . These short duration point counts fine-tuned these 

maps in the case of common species, which were often recorded during 

the hour count, irrespective of their relative abundance. During the hour 

counts , observers were asked to record all breeding bird species present 

and to provide counts of the number of breeding pairsjterritories fora 

selection of species (listed in Chapter 2, Table 2) . 

Relative abundance is expressed as the frequency of occurrence (e.g. if 

a species occurs in four of the eight 1km x 1km squares, its frequency 

index is 4/8 = 0,5) . The frequency va lues resulted in the maps that 

accompany many species accounts . Some species were very difflcult to 

record and some migrants were missed due to thei r late arrival date . 

Consequently, the maps for species such as Spotted Flycatcher, Lesser 

Spotted Woodpecker and lcterine Warbier underestimate abundance . In 

some cases , it was decided not to show the map as the results we re con

sidered too poor. 

Estimates of the number of breeding pairsjterritories for each atlas 

square were made for the selected species listed in Chapter 2, Table 2. 

Six categories , ranging from 1-3 breed ing pairs up to 151 -500 pairs were 

used . Forsome colonial breeding species (terns, gulls, Sand Martin) , an 

extra category of > soo pairs was added . The final popuiatien size was 

estimated by totalling the estimates for each square and using judge

ment to refine these if necessary. For example, species like Green 

Woodpecker and several raptors were likely to be overestimated due to 

their large territories andjor conspicuous behaviour, while ethers like 

Lesser Spotted Woodpecker and Hawfinch were probably underestimat

ed and their actual popuiatien size was deemed higher than the census 

total suggested . Fora list of all popuiatien estimates, see Annex 1. 
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WHY THIS METHOD? 

Compared to the previous at las , th is meth od is en t irely d ifferent and 

does not allow for deta iled comparisons between the two . Although this 

is a major disadvantage , the previous method was not repeated for sev

eral reasons . Firstly, the scale of the previous atlas (10km x 8k m squa

res) seemed too crude and secondly, modern atlases are all able to gen

erate relative abundance maps which would have been im possi ble using 

the previous method . In order to be able to provide data towards a pos

sibie future project of pan-eu ro pean abundance maps , this new method 

was the only option . Furthermore , the standardized fieldwork procedure 

would yield basel ine data for future atlas projects . 

DATA PROCESSING AN D C H ECKING 

All data obtained from atlas fieldwork we re collected on standa rd 

recording forms. These were sent to the regional co-ordinator who 

checked them thoroughly and contacted volunteers in case of any obvi 

ous anomalies . Following this first step, data we re sent to the IN wh e re 

they were checked once more before being entered in an SQ L-database . 

Forms were printed from the database which were returned to the indi

vidual volunteers . They were asked to check the lists one fina l tim e in 

order to ensure accuracy. After the final breeding season, the complet

ed lists for each region were sent to the relevant co-ordinators asking 

them to provide extra information on the annual numbers of some colo

nial or rare breeding bird species pe r square . Forsome pioneer species 

like Sand Martin and Avoeet or obvious spec ies like Roo k, we wa nted to 

be able to estimate the numbers in each ofthe three atlas years . 

Technology a lso presented a convenient way of double-ch ecking da ta . By 

post ing prelim inary versions of species maps (distribution , numbe rs 

and relative abundance) on a frequently updated website (www.ins tnat. 

be/broedvogels) , volunteers were able to easily provi de many useful 

comments . The s ite also provided the opportun ity to submit records 

from outside the census procedures , result ing in over 6o.ooo ext ra 

observations . These observations were also subm itted to regional co

ordinators forthem to assess credibility and accuracy. Afterwards , if the 

observations enhanced the information per square , they we re incorpo

rated, although they could be traeed at all times. 

INTERPRETING THE SPECIES MAPS 

Three d ifferent species maps are presented . 

Each species account features a distribution map where the different 

colours represent the classification of breeding status . Dark brown indi

cates certain breeding, red shows probable breed ing and orange only 

possible breed ing. Under each of these maps a tableis shown providing 

information on the number of squares applicable to each breeding cat-

egory, the population estimate for the species and the percentage of 

occupied squares . lf an annual estimate is available , the total population 

estimate shows both minimum and maximum numbers for the 3-ye a r 

period . For example , the population of Zitting Cisticola was est im ated at 

10-12 pairs in 2000, 14-16 in 2001 and 20-27 in 2002 . In the tabl e , t he 

population estimate will be 10-27 pairs . 

Relative abundance maps actually show the level of certa inty with which 

a species may be recorded at any location in Flanders . Th e va lue tha t 

accompanies each map varies between o and 1, the latter indicati ng the 

highest level of probabil ity that a certai n ~pc c i · is present. High va lu es 

also m ean that a particular species is widely distributed and nu merous 

in that region . The correlation between ab solute a nd relat ive de nsities 

was remarkably strong and notsign ificant for only 10% of a ll s peci es , 

in part icular, raptors and colonial breeders . For some spec ies a bso lute 

abun dance ma ps are also presented based on the catego ri e s in Ta ble 3 

of Chapte r 2, but it should be remembered that these ma ps are an a m al

gamation of data from three atlas years . For in stance , if Co mm o n Tern 

was recorded in three consecutive years , the h ighest nu mber of breed 

ing pairs will be presented on the map . 

Final ly, for some species a trend graph is pre sented as we ll. These 

gra phs d iffer between species and depend on the du rati on of monitor

ing schemes . G rey Heron has had an annual breed ing censu s since 1981 , 

but this is exceptional as a common bird census prog ram me has never 

exis ted in Flanders . Fo r breed ing birds such as Zi tt ing Cist icol a, it was 

often possible to access archive material from many years ago , col lect

ed by bird watc hers , attracted by their rarity. An Engl ish summary is 

given under each species account summarizing the d istr ibut io n , status 

and popu lation trend of each, along with poss ible reasons for decreas

ing or increasing numbers . 

STATUS OF BREEDING BIRDS AND 
GENERAL CHANGES SINCE THE 
1970S 

Ou ring the 2000-2002 atlas period , a total of 183 species we re reco rded 

as breed ing bird s in Flanders , inclu d ing 13 exot ic species (Table 1, 

Chapter 4) but excluding domesticated forms of Greylag Goose , Mal la rd 

and Stock Dove and two subspecies (Yellow Wagta il ssp. jlavissima and 

White Wagtail ssp. yarrellii) . In this boo k, Barnacle Goose and Wh ite

fronted Goose are the only two Europea n species considered to be exot

ic breed ing birds in Fla nders . The ir natural range lies too far away and 

although often wintering in large numbers , there are clear indications 

that breeding birds of these species originated from waterfowl collec

t ions . Alth ough the wild origins of White Stork, Mu te Swan, Greylag 

Goose, Pinta il , Wigeon and Red -crested Poeha rd could not be proven, 

these species were not cons idered as exotic, since Flande rs lies at the 

limit of their European breeding range. Ou ring the atlas period , other 

species originating from collections were irregularly recorded as well , 
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but these were not inc luded in th is at las. 

Specie s d ivers ity (F igure 1, Chapter 4) was highest in the ea s tern parts 

of Flan ders , in the so-ca li ed Ca m pine a rea d o m inated by sandy soil s and 

with some extensive woodl a nds (m o stly pin e, but some deciduous as 

well) , heaths and fis hpon d areas . Ot he r d ive rs ity hotspots were lo cated 

in large ri ver valleys an d near t he ha rbours of Zeeb rugge, Antwerp a nd 

Gent where in du str ia l act iviti es have c rea ted s uitabl e but temporary 

habitats fora number of séa rce a nd ra re breed ing bird s s uch as Ringed 

and Kentish Plover, Sandwic h a nd Li tt le Tern a nd severa l gull s pecies. 

Divers ity was very low in some are as in the weste rn a nd s outh -eastern 

parts of Flanders which are dom inated by intens ive ag ri cultu re and 

where wood lands are almost com pletely a bsent. 

Examining the occurrence of Red List s peci e s (Figure 2 Chapter 4) , 

based o n the new Red List d iscussed in Chapter 5, ri ve r valleys a nd ha r

bour areas become even more prom inent, as do some agricultura l 

regions in the south, because of t he presence of Corn Bunting, 

Yellowhamme r and Grey Partri d ge. Some d u ne a re as a re c learly impor

tant too , although the high value c f Bruss els was t he res ult of the 

occurrence of several exotic species . Figu re 5, Cha pter 4 s hows th at the 

majority of species in Fl a nders are qui te restr icted in t heir breeding 

ranges and al most 70 species were reco rded in less than 10 % of all 

squares. Only a bo ut 30 where reco rded in m o re th an qo %. Am o ng th e 

most widespread species a re Black bi rd , Wre n, Du n nock, Car ri on Crow, 

Wood Pigeon, Chiffchaff, Magpie, Great Tit, Blackca p and Song Th rus h . 

Compared to the 1973-1977 at las period , 13 s pecies have di s appe a red , 

but 25 others are new arrivals. Altho ugh the balance might seem posi 

tive, it should be noted that 9 of t he s peci e s a re exotic breeders and for 

another 5 (Parrot Crossbill , Bail lon's Crake , Brambling, Red-crested 

Poehard and Wigeon) it is highly dou btfu l t h;!t th e recent breeding 

records wil l lead toa permanent coionizat ion . Blac k Grou se, Ruff, Black 

Tern , Tawny Pipit an d more rece nt ly Short -ea red Owl and Orto lan 

Bunting, have a ll became extinct (Cha pter 5 Red Li s t , Chapter 4'Ta ble 6) . 

GENERAL RESULTS 

Although the number of breedi ng bird speci e s ha s in c rea sed over the 

last three decades, many com m o n far mland specie s areshowinga rapid 

decline. The population of the Skyla rk is now estimated at between 

9000 and 11.000 breeding pairs , a decl ine of approximately 90 % s i nee 

the 1970s. Previously one of the commonest species in Flanders, it is 

now virtua lly absent from large areas and even features on the Red List 

(Cha pte r 5) . Other species more ty pica l of ara bie land show d ifferent 

trends . Although Ye llow Wagtai l has dec lined sharply in many grassland 

areas, numbers have inc reased si gnificantly o n a ra bie land where the 

species seems to ad apt rather we ll to the ongo ing intensification . 

However, Corn Bunting an d Grey Part ridge are a lso declining rapidly as 

in many othe r parts of Euro pe . 

Changing crops and the increase in maize planting create unsu itable 

habitat, as does the intensified mowing of grasslands . Meadow Pipit, 

Skylark , Whinchat, Black-tailed Godwit , Lapwing and many other 

species all show very low productivity because of detrimental mowing 

practices . More effic ient harvesting methods cause many birds hard 

ship, especially in winter. Linnet , Tree and House Sparrow all suffer 

from impoverished food supplies during the colder months . 

Destruction of hedgerows is largely responsible for the rapid decline of 

the Yellowhammer which is contracting its range towards theeast where 

it is still locally common . Recently, a few local proteetion programmes 

have been orga nized in order to try and save farmland birds through 

nature management in co-operation with farmers. 

In the 1970 s , drainage caused many wet meadows to dry out. However, 

the recent atlas period has been characterized by consecutive mild , wet 

winters and springs causing relatively high wate r levels throughout 

Flançlers . As a result , species like Black-tailed Godwit, Shoveler and 

Garganey increased temporarilyin many areas , especially in the coastal 

polders . Shortly following the atlas period , however, the weather again 

became drierand almost all of these species decreased again . Lowering 

of water levels and increasing nitrification of marshland caused many 

s uch area s to either vanish completely or to lose much of their attrac

t iveness to reed-dwell ing birds and Bittern and Little Bittern are almost 

extinct despite recent signs of a slight recovery. The Great Reed Warbier 

could not be proved to breed during the atlas period and even Reed 

Bunting declined . Less threatened species like Reed and Sedge Warbier 

showed stabie or even increasing numbers . Sedge Warbier shifted its 

ra nge completely to the western part of Flanders , abandoning al most all 

wetlands in the east. The increase of scrub created more suitable habi

tat for species like Grashopper Warbler, Marsh Warbierand Bluethroat 

and the latter has shown a remarkable increase and range expansion as 

in many other parts of Europe. 

Nitrifi cation a nd the invasion of scrub also plays a n important role in 

the composition of breeding bird species in dune areas . Lesser 

Whitethroat and Night ingale are becoming quite scarce elsewhere but 

reach very high dens ities in the dunes . For a species like Stonechat, 

dune areas are the westernmost stronghold . lt is almost completely 

absent from adjacent farmland and only becomes more common again 

in the central and north-eastern part of Flanders on sandy soils. 

Heathland species like Wood lark, Tree Pipit, Stonechat and Nightjar are 

thriving locally. They have benefited from increased nature management 

(graz ing and thinning of pine forests), although large fires have also 

played a ·role . Meadow birds like the Meadow Pi pit reach high densities 

and even Skylarks are doing well in heathlands overgrown with Molinia 

grass due to n itrification . Woodla rk has increased significantly com

pared to the 1970s but has disappeared from the dunes . Tree Pipit has 

also contracted its range towards the sandy soils in the north -east. After 

a long period of decline , Stonechat is common again in heathland and 

it is suspected that they recolonized farmland on sandy soil as a result 
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of the successful heathland populations . 

Eneauraging situations were also to be found in woodland. Maturing 

woodlands (both pine and deciduous) , better proteetion and enlight

ened forestry practices , which are more tolerant of standing dead wood, 

have allowed many species to thrive and expand their range towards the 

west. Tawny Owl , Nuthatch , Treecreepe r, jay, tit species, Spotted , Lesser 

Spotted and Black Woodpecker have all increased. Middle Spotted 

Woodpecker continues to expand its range in Wallonia and has now 

reached Flanders . Many woodland species have reached the coastline . 

In western Flanders , isolated castles and their surrounding parklands 

offer stepping stones in the expansion. Mild winters also play a role . 

Species like Colderest and Crested Tit have almost certainly beneflted 

from recent mild winter weather. However, there are two s ides to every 

story and those species that depend on younger forests or young plan

tations such as Lesser Whitethroat, lcterine Warbierand Willow Warbier 

have suffered (local) declines . In recent times , nature management has 

favoured deciduous woodland at the expense of pine forests and the lat

ter are increasingly turned into deciduous or mixed woodlands and 

these young plantations may provide the above mentioned species with 

temporary habitat again . Developing woodlands, gardens and rows of 

trees in an agricultural landscape can all have a profound effect on the 

local avifauna. Goldflnch is a clear beneflciary, but those species that 

demand open landscapes lose out. Mature rows of trees may provide 

essential corridors for many woodland birds but limit visibility for 

Skylark and Black-tailed Godwit. Such landscape elements have proved 

a boon to nesting raptors. In the 1970s the Kestrel was the only wide

spread bird of prey. Nowadays, Common Buzzard, Sparrowhawk, Hobby 

and Goshawk have colonized all parts of Flanders as far as the coast. 

Even the Peregrine Falcon breeds once more and uses nestboxes provid

ed forthem on power stations and other high buildings . 

However, the raptor success story has meant that many species are 

in creasingly predated upon and even Hobby is being driven westwards 

by the flourishing Goshawk population . The impact of Goshawk preda 

tion on Long-eared Owl , Black Woodpecker and several corvid species 

requires research . All corvid species are thriving in situations where 

they do notencounter Goshawk. Rook in particular, has beneflted huge

ly in the past three decades from legal proteetio n and the banning of 

poisonous seed dressings . But of course the successof crows could be 

at the expense of other species and their im pact on meadow birds also 

merits further study. Declining numbers of Black-tailed Godwit in the 

northern part of Flanders could at least partly be attributable to nest 

predation by crows. The influence of the increasing Red Fox remains 

unclear in Flanders . 

Some major changes have occurred among p ioneer species like Sand 

Martin , Avocet, Kentish Plover, Ringed Plover and several gull and tern 

species . Expansion of harbeurs has been creating su ita ble habitat for 

these species for decades and more recently, a growing co-operation 

between nature organizations and harbeur authorities has resulted in 

specially protected , although often temporary, areas within harbours . 

Nevertheless , these species stil l show strongly fluctuating numbers. In 

2000 more than 1500 breeding pairs of Sandwich Tern were recorded in 

the only breeding colony in the Zeebrugge harbeur area . In 2001 , 920 

were still present, but by 2002, the popuiatien had crashed to just 46 

pairs . However, in 2004 more than 4000 pairs bred on an artiflcia l 

peninsula . In 2002 , an enormous colony of Mediterranean Gu l Is (> 1100 

breeding pairs) was discovered in Antwerp harbour, although vegetation 

succession at the location caused the birds to movetoother areasin the 

harbour. The highest numbers of other gull species like Black-headed 

Gull are increasingly found in industrial locatiors rather than tradition

al heathland sites . The future forthese s pec ies remains un clear as there 

is a limit to the expansion ofharbours and few natural alternatives exist. 

Consequently, many are a lso on the Red List (Chapter 5) . 

Probably the most successful , although highly centroversial group , are 

the exotic species that have escaped from captivity and then breed in the 

wild . Compared to the 1970s , all exotic species have expanded their 

range , some enormously. Notorious among these are Canada Goose 

(estimated population 1400-1800 breed ing pairs) and Egyptian Goose 

(800-1100 pairs) . During the 1973-1977 atlas peri o d , both species were 

present in only a handful of squares, but are now widespread through 

out the country. Recently, studies have addressed their impact on native 

species, but no governmental action plan exi sts . lt is probably too late 

to even cons ider limiting their numbers , as popula tions of these feral 

birds are increasing almost everywhere else in Europe as well. However, 

in the case of Magellan Goose , Bar-headed Goose and Black Swan , 

which are also increasing, the populat ions are still small enough to 

make control measures feasible. 

From the changes in d istri bution and numbers mentioned above , one 

can conclude that within the relatively short period of 25-30 years that 

has separated the flrst and second breed ing bird atlases , bird popula

tions in Flanders have bee n highly dynamic. Although some of the devel

opments reflect popuiatien changes at a European level , many are the 

resu lt of increased hu man pressures on landscape and natural environ 

ments in Flanders . This atlas provides a solid basis for continued 

research . Although hypotheses are effered to explain the trends exhibit

ed by species, man y requ ire furthe r investigation . The establ ishment of 

a common breeding bird census in Flande rs would be an essential next 

step . This would help in predicting changing patters in s pecies distr ibu

tion and might enable threats to be tackled before it becomes too late . 

lt would also provide a valuable tooi to assess the impact of major 

industrial developments , large-scale construction works an d the intens i

flcation of agricultural practices that affect even our most common 

birds . 
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LEESWIJZER S O O RTTEKSTEN 

In dit hoofdstuk wordt het voorkomen bespro ke n van 183 voge lsoorten 

waaronder 13 geregeld in Vlaande ren broedende exoten . Bovendien wor

den 2 ondersoorten (Rouwkwikstaart en Engelse Gele Kwikstaart) en 3 

gedomesticeerde vormen kort behandeld . We ontvingen tijdens het at

las project broedverdachte waarnem ingen en deels bevestigde broedge

vallen van enkele volière- en kooivoge ls zoa ls Goudfazanten (Chrysolo

phus pictus) , Diksnavelmezen (Paradoxornis sp .) , Treurduiven (Zenaida 

macroura) en Jungle Mynahs (Acridoteres fuscus) . Dergelijke fragmentari

sche en di kwij ls onvoldoende onderbouwde waarnemingen vallen buiten 

de opzet van dit boek en worden niet besproken . Het soortconcept, de 

systematische volgorde en de Nederlandse en wetenscha ppelijke namen 

volgen DE SMET et a l. (2002). Van de vo lgorde werd slechts in uitzo nde r

lijke gevallen afgeweken om de lay-out te respectere n. Voor de Engelse 

benamingen werd teruggeva llen op .SVENSSON et al. (1999) . 

Van een aantal soorten werden waarnemingen opgenomen die door het 

Belgisch Avifaunistisch Homologatiecomité (BA HC) worden be"handeld . 

Indien bepaalde waarne mingen nog niet werden aanvaard , wordt dit in 

de tekst vermeld. 

Ü P BOUW VAN DE TEK STEN 

Elke soo rttekst bestaat uit 4 vas te tekstdelen : een algemene inleiding, 

Verspreiding en Aantallen, Veranderingen en Bespreking. In de mate van het 

mogelijke werd aan die 4 onderde len steeds dezelfde invu lling gegeven . 

ALGEMEEN 

In dit onderdeel wordt informatie verstrekt over de verspreiding van de 

soort in Europa, haar Europese trend (indien geke nd) , habitatvoorkeur, 

voedingsgewoonten en trek . Soms worden en kele typische gedragsas-

peeten kort aangehaald . De informatie in dit deel werd gebaseerd op 

HAGEM EI)ER & BLA IR (1997), aangevuld met BIJLSMA et al. (2001) en soms 

met eigen gegevens en waarnemingen van de auteurs . Indien afgeweken 

wordt van de standaardbronnen wordt daarnaar in de tekst verwezen . 

Zo niet kozen we ervoor geen referenties te vermelden om de leesbaar

heid te verhogen . 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

In deze rubriek worden de kaartbeelden uit de periode 2000-2002 gepre

senteerd . Steeds wordt de verspreidingskaart besproken en naargelang 

de soort de (punt)relatieve dichtheids- en aantallenkaart (zie Hoofdstuk 

2). In uitzonderlij ke gevallen wordt gerefereerd naar gedetailleerde ter

reinstudies uit de atlasperiode of van net ervoor, die aanvullende gege

vens hebben opgeleverd en zo het gepresenteerde kaartbeeld verduidelij

ken . De kaarten worden meestal besproken aan de han d van de ecore

gio 's (zie Hoofdstuk 3) . Niet alle kaa rten laten zich echter goed beschrij

ven door enkel de ecoregio 's te gebruiken . Daarom werd vaak teruggeval

len op andere natuurl ijke begrenzingen en benamingen die in bredere 

kr ing bekend zijn, zoals ecodistricten (bv. Pajottenland) , namen van be

paalde gebieden (bv. Antwerps Linkeroevergebied , Vijvergebied Midden

Lim bu rg, achterhaven van Zeebrugge) en namen van natuurreservaten 

(Biankaart, Kalmthoutse Heide, Vallei van de Ziepbeek). Ook de in 

Hoofdstuk 2 besproken inventarisatieregio's leenden zich hier soms pri

ma voor (bv. Oostkust, Westkust, regio Schelde-Leie) . Om gebieden te 

bespreken die niet tot een bepaalde natuurlijke begrenzing zijn terug te 

brengen , werden soms gemeente- of provincienamen gebruikt. 

Op het einde van dit onderdeel wordt, wanneer d it op bas is van de atlas

gegevens mogelijk was, een populatieschatting voor Vlaanderen gege

ven . In het algemeen was dit de som van de doorgegeven aantalsschat

t ingen per atlashok. Behalve wanneer het aantal broedparen exact ge-
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kend was (vooral bij zeldzame soorten) , werden de populatiecijfers 

afgerond (ondergrens naar boven , bovengrens naar beneden) . In som

mige gevallen werd, in overleg met redactie en soortauteur, beslist om 

de schatting te verfijnen. Wanneer er gegronde redenen waren om aan 

te nemen dat een soort overschat werd, werd de bovengrens verlaagd . 

De ondergrens van de schattingen is meestal gebaseerd op werkelijk 

getelde aantallen en werd zelden veranderd . Het uiteindelijke populatie

cijfer berust bijna steeds op gegevens die in 3 verschillende jaren wer

den verzameld en kan worden gezien als een soort van gemiddelde 

schatting voor de periode 2000-2002. Alleen voor een aantal zeldzame

re of koloniebroedende soorten was het mogelijk om voor elk atlasjaar 

een aparte aantalsschatting te maken . Voor de meest algemene of moei

lijk te inventariseren soorten, die niet geteld werden in het kader van het 

atlasproject , werd beslist geen schatting te geven tenzij een groot aan

tal tellers de soort toch telde of schatte (bv. Houtsnip) of wanneer er 

kon worden teruggevallen op gedetailleerde, recente terreinstudies (bv. 

Boerenzwaluw, Steenuil) . Een overzicht van de aantalsschattingen uit de 

huidige atlasperiode wordt weergegeven in Bijlage 1. 

VERANDERINGEN 

In dit deel wordt een beeld geschetst van de evolutie van de betreffende 

soort in Vlaanderen sinds de voorgaande atlasperiode 1973-1977, zowel 

op het vlak van verspreiding als van aantallen (DEVILLERS et al. 1988) . In 

dien relevant en er voldoende gegevens besch ikbaar waren, wordt bij be

paalde soorten nog verder in de tijd teruggekeerd . Indien verwezen 

wordt naar de jaren 6o slaat dit , tenzij anders vermeld, steeds op 

LIPPE NS & WILLE (1972) . Voor de jaren 8o kon gebruik worden gemaakt 

van cijfers uit ANSE LIN & DEvos (1992). Om de leesbaarheid van de 

soortteksten te verhogen, werd niet telkens naar bovenvermelde stan

daardreferent ies verwezen. Ook naar gegevens uit de databank van het 

BBV-project (Bijzondere Broedvogels Vlaanderen) en rapporten daar

over (DEvos & ÄNSELIN 1996, ÄN SELIN et al. 1998) wordt niet gerefereerd 

in de tekst. 

Naast de ontwikkelingen op Vlaams niveau worden in de mate van het 

mogelijke specifieke regionale trends toegelicht. Die zijn hoofdzakelijk 

gebaseerd op een beperkt aantal regionale atlassen zoals die van Zuid

West-Vlaanderen (FERYN et al. 1995), Schelde-Leie (MENSCHAERT 1991), 

Klein- Brabant (CoECKELBERGH et al. 2003) en Limburg (GABRIËLS et al. 

1994) . Elke verwijzing naar die regio's heeft betrekking op bovenvermel

de bronnen , tenzij anders vermeld. Naar alle andere, meer lokale of 

niet-standaard gebruikte studies , wordt wel telkens gerefereerd . 

BESPREKING 

Bij Bespreking trachten we de vastgestelde trends te verklaren a.h .v. 

hypotheses die al dan niet gestaafd kunnen worden door referentielite

ratuur uit binnen- en buitenland. Gezien de beperkte ruimte voor de ru 

briek moesten we ons meestal beperken tot de hoofdaspecten en de 

grote kennislijnen. Ook op het vlak van literatuu ro nderzoek kon binnen 

de opzet van dit boek geen volledigheid nagestreefd worden . 

Voor bepaalde moeilijk te inventariseren soorten wordt een beeld ge

schetst van de moeilijkheden die de tellers ondervonden en in welke 

mate die de kaartbeelden kunnen hebben beïnvloed . In vele gevallen 

worden gegevens aangehaald uit de onlangs verschenen Nede rlandse 

broedvogelatlas (SOVON 2002). Indien het louter om de in Nederland 

berekende aantalsschatting en trend gaat , wordt niet telken s opnieuw 

naar de betreffende soorttekst gerefereerd. Indien de verwijzing past in 

de bespreking van de vastgestelde trend en elementen uit de Neder

landse discussie worden gebruikt , gebeu rt ci1r wel. Naar alle andere bu i

tenlandse werken wordt wel steeds gerefereerd . Voor Wallonië maakten 

we regelmatig gebruik van recente informatie gebaseerd op het lopende 

atlasproject {MED. J.- P. jACOB, AVES). Die info rmat ie werd bovendien 

samengebracht in een nationaal rapport voor Birdlife International 

(AN SELIN & jACOB 2003). 

KAARTEN EN GRAFIE K EN 

VERSPREIDINGSKAARTEN (= BROEDZE KERHEIDS· 

KAARTEN) EN BROEDZEKERHEIDSTABE LLEN 

De verspreidingskaart wordt bi j 188 soortteksten voorgelegd en toont de 

mate van broedze ke rheid zoals vastgesteld per soort per hok. De broed

zekerheden zijn gebaseerd op de criteria bespro ken in Hoofd st u k 2. 

Onder elke kaart wordt een tabel getoond met het aantal hokken per 

broedzekerhe idscategorie, het percentage bezette atlashokken en , in 

dien beschikbaar, de populatieschatting voor de periode 2000-2002. Zo 

wordt de populatie voor de Grutto bv. geschat op 1050-1200 paren en 

komt hij zeker broedend voor in 87 hokken , waarschijnlijk broedend in 

16 en mogelijk broedend in 4 - Bij de populatieschatti ng werd enkel reke

ning gehouden met de waarschijnlijke en de zekere broedgeva llen. Bij de 

interpretatie van dit type kaart moet rekening worden gehouden dat ze, 

in tegenstelling tot de relatieve dichthe idskaarten , een cumulatie tonen 

van de gegevens van drie jaar. Elk hok werd in p rincipe in 1 jaar af

gewerkt , maar in dien bepaalde soorten binnen d e atlasper io de alsnog 

werden aangetroffen, werd dat aangevuld in de databank . Het is du s 

mogelijk dat bv. Oeverzwaluwenkolonies waarvan de broedplaats ver

stoord werd , in opeenvolgende jaren in aangrenzende atlashokken wer

den genoteerd . Voor vele pionierssoo rten kan de kaart bijgevolg een te 

rooskleurig beeld opleveren . In de betreffende teksten wordt dit telkens 

besp roken en wordt er getracht voor dergel ijke soorten een jaarlijkse 

schatting te maken . De boven- en ondergrens van de in de tabel getoon 

de schatting komen dan overeen met respectievelij k de maximale en de 

minimale schatting in de 3 jaren . Zo werd de populatie van Graszangers 

in 2000-2002 geschat op respectievelijk 10-12, 14-16 en 20-27 paren. In 

de tabel wordt als populatieschatting 10-27 paren opgegeven . 
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(PU N T ) REL ATI E V E DICHTHEIDS K AARTEN 

De (pun t )re lati eve d ichthei d skaa rt toont d e m ate van verspreiding va n 

een soort in een atlashok, m aar ka n tevens geïnte rp re teerd worden als 

de trefkans van een bepaalde soort in Vla and ere n. Ze wordt getoo nd bij 

85 soorten. De kaarten zijn ge basee rd o p het veldwerk in de kilometer

hokken en de totsta ndkomi ng ervan wordt uitvoe ri ger bes pro ken in 

Hoofdstuk 2. De legende verd ee lt d e kaa rten in 10kleu re n waa rbij w it de 

laagste waarde (0-0,1) weérgeeft, d .w.z. pla atsen waa r de kan s klei n is 

om de soort aan te treffen of waar ze s lechts lo ka al voorko m t, en rood 

de hoogste (o,g-1), d.w.z. plaatse n wa ar de ka ns g root is om de soort 

aan te treffen en waar ze sterk verspre id voorkomt. In het a lgemee n be

tekent een hoge relatieve dichthei d ee n hoge a bs o lute' d ichthe id (=aan

tal paren per atlashok van 5 x 5 km ). Nochtans we rd d it verban d ni e t 

voor alle soorten aangetoond (zie Hoofd stu k 2, Bij lage 2) . Bi j d ergelij ke 

kaarten moet ermee rekening worden gehouden d at ze kunnen beï nvloed 

zijn door de trefkans van een bepaalde soo rt. Die kan o .a. worden be pa ald 

door al dan niet opvallende kenmerken zoa ls gedrag en gel uid , maa r oo k 

door de al dan niet late aankomst uit de overwinte ringsge bied en. Ee n 

soort als Grauwe Vliegenvanger werd bijna nerge ns in de eerste stee k

proefronde waargenomen , terwijl stan dvoge ls a ls Klei ne Bo nte Specht 

theoretisch gezien tweemaal meer kans maken om geregis treerd te wo r

den . Kleine Bonte Spechten gedragen zich echte r veel m inder opva llend 

dan Groene Spechten en ook dat vertaalt zich in het kaartbeeld . De rgel ij ke 

complicaties worden in de betreffende teksten steed s be sp roken . 

Puntrelatieve dichtheidskaarten worden get oond bij 11 s oorten e n ver

va ngen in dat geval de 'gewone' relatieve dic hthei d skaa rten. Ze zijn ge

baseerd op de 5-minutenpunttelling en kunnen niet zo m aar vergele ken 

worden met de relatieve dichtheden omwi lle van versch illen in meth o

diek. Alleen wanneer een relatieve d ichthei d ska a rt een te uniform 

(d.w. z. overwegend rood) beel d opleverd e, we rd overgeschakeld op d it 

type . Een soort als de Houtduif is dermate a lge meen d at enke l de punt

re lati eve dichtheidskaart enige differentiat ie too nt . 

AANTALLENKAARTEN 

De aantallenkaarten zijn gebaseerd op de schattingscriteria besproken 

in Hoofdstuk 2 en worden weergegeven bij 106 soorten . In het geval van 

koloniebroeders die in zeldzame gevallen kolonies van meer dan 500 

broedparen telden (enkel meeuwen , sternen en Oeverzwaluw) , werd de 

legende aangepast en een schattingscategorie toegevoegd (> 500) . In 

de te kst wordt dan duidelijk aangegeven hoeveel broedparen de groot

ste kolonie precies telde . Er werd geopteerd voor een legende met in 

grootte toenemende bollen . Zo ziet men in een oogopslag de voor de 

betreffende soort belangrijke regio's in Vlaanderen . De redactie maakte , 

in overleg met de auteur, steeds de afweging of de kaart een meerwaar

de bete kende en in sommige gevallen werd ze weggelaten . Zo leverde 

de a antallenkaart voor soorten die slechts in 1 of enkele hokken broe

dend werden vastgesteld , geen bijkomende informatie op . 

TRE. NDGRAFIEKEN 

Bij 34 soorten werden trendgrafieken voorzien waarin de evolutie van 

het aantal broedparen in Vlaanderen wordt weergegeven . In het alge

meen betreft het soorten waarvoor we over langere tijdsreeksen konden 

besch ikken . Het beginjaar van de grafieken varieert naargelang de hoe

veelheid relevante gegevens . Indien van sommige jaren geen gegevens 

beschikbaar zijn , wordt het jaartal niet vermeld in de legende ; indien 

een nulgegeven voorkomt, wordt het wel vermeld . In Hoofdstu k 2 wordt 

dieper ingegaan op de reconstruct ie van de aan t alsontwikkelingen . Bij 

e nkel e soorten die in een beperkt aantal gebieden voorkomen, wordt de 

verdel ing van het aantal paren over de verschillende broedgebieden 

weergegeven . Bij aantalsschattingen met een boven - en ondergrens 

toont de grafiek alleen het gemiddelde berekend uit beide . Indien de 

sc hatting betre kking heeft op een per iode van meerdere jaren , dan we rd 

die van het jaar dat m idden in de periode valt in de grafiek weergegeven . 

5UMMARIES , AUTEURS EN SPONSOR S 

Onder elke tekst wordt een korte samenvatting in het Engels gegeven 

waarin de verspreid ing in Vlaanderen , de trend en de mogelijke verkla

ringen kort worden besproken . Tevens word t , wanneer mogelijk , de 

populatieschatting vermeld . 

El ke te kst wordt afgesloten met een vermelding van de auteursna (a) m

(en) en eventuele soortsponsors . 

86 BROEDVOGELATLAS f HOOFDSTUK 7 : SOORTENBESCHRIJV INGEN 





DODAARS (TACHYBAPTUS RUFICOLLIS} 

De Dodaars komt verspreid in Europa voor, maar bere ikt in Zuid-Zweden de noordgrens 
van zijn areaal. Dodaarzen zijn erg talrijk in landen als Polen, Tsjechië, Slovakije, 
Hongarije en Frankrijk. Elders in Centraal- en West-Europa liggen de aantallen iets lager, 
maar fluctueren ze sterk naargelang strenge winters aan het broedseizoen voorafgingen. 
In het zuiden van Europa komt de soort overal voo r, maar in veel lagere dichtheden . 
De aantallen nemen vrijwel overal in Europa licht tot sterk toe, weliswaar met flinke 
jaarlijkse schommelingen. 
Dodaarzen voeden zich vooral met grote waterinsecten, slakjes en vissen tot het formaat 
van een Stekelbaars. Ze komen voor in allerlei biotooptypes met toch een duidelijke voor
keur voor rijk begroeide, kleine tot middelgrote, stilsta ande tot zwakstromende opper
vlaktewaters. Dergelijke habitats verdwijnen erg sne l over gehc«J Europa, maar de 
Dodaars past zich in toenemende mate aan minder overvloedig begroeide waters aan en 
wordt nu ook broedend aangetroffen op grotere meren, oude grindgate n en kleiontgin
ningen. Ze zijn erg territoriaal en in het voorjaar is in de geschikte broedgebieden de hin
nikende baltsroep erg nuttig bij het lokaliseren en inventariseren van broedparen. 
Het zijn standvogels die in de winter vaak grotere (minder snel dichtvriezende) waterop
pervlakten opzoeken, vaak ook brakke waters. Strenge winters eisen soms een hoge tol. 

VERSPREIDING E N A ANTALLEN 

Tijdens de at lasperiode was de Dodaars aanwezig in ma ar liefs t 39 % 

van de at las hokken . In 225 atlashokken werden zeke re of waa rsch ijnl ijke 

broedparen aangetroffen. 

Ze komen verspreid voor in Vlaan dere n, m aa r o ntbreken toch in grote 

delen zoals in de intensieve lan d bo uwgeb ied e n in d e Zandleemstreek, 

het Meetjesland , het Hageland en Has pen gouw. Oo k in de Voerstreek 

komt de Dodaars niet voor. In Vlaanderen zij n e r een s-ta l concentra t ies 

binnen de verspreiding aan te wijzen : de O o stkustpolders, het havenge

bied en de Scheldevallei te Antwer pe n, he ide gebieden en uitgestrekte 

kleiontginningen in de Noordelijke Kem pe n (e n plaatseli jk ook in de 

Oostelijke Kempen op de militaire domeine n), het Mechel se rivierenge

bied en het Vijvergebied in Midden -Lim b urg. De ho ogste absolute dich t

heden worden bereikt in het Vijverge bied Midde n- Limburg (tot 34 pa 

renjatlashok in d eels a ls natuurge bied behee rde oude visvijvers) en in 

het Kleiputtengebied te Brecht-Rijkevorsel (tot 28 bro edparen in een ge

bied van ongeveer 550 ha). In d e Noorde lijke Kempen en de Voo rkem

pen komt bijna 50 % van de tota le po p ulatie tot broeden . 

Opval lend is verde r de vers prei d ing lan gs de Schelde en de Leie in Oost

Vlaandere n. De soort broedt er vaak o p oude rivierarmen . Verspreid wor-

den Dodaarzen ook broedend aangetroffen in kasteelparken , weelderig 

begroeide , soms erg kleine veedrinkpoelen , duinpannen, bezinkingsbek

kens van suikerfabrieken en op oude Maasarmen zoals in Maasmechelen 

en Dilsen-Stokkem . Ook op de vele vijvers in de zuidelijke Dijlevallei 

(o .a. in het natuurreservaat de Doode Bemde) werden verschillende 

broedparen geteld . 

De populatie tijdens de atlasperiode kan geschat worden op 700-1100 

broedparen waarmee de Dodaars tot de vrij talrijke broedvogels in 

Vlaanderen behoort. Het huidige populatieniveau is ongekend hoog 

voor Vlaanderen . 

VERANDERINGEN 

In vergel ijking met de vorige atlas is de Dodaars flink toegenomen in 

Vlaanderen . Niet zozeer de verspreiding, maar vooral de lokale dichthe

den en het aantal gekoloniseerde hab itats (zelfs de kleinste poeltjes) na

men .fors toe . Ruimteli jk gezien is er en ige uitbreiding langs de Boven

Sc helde en de Leieen in de Zu idelijke Kempen . In de periode 1973-1977 

broedden naar schatting 460-530 paren in Vlaanderen . In 1985-1988 en 

1989-1991 nam dit aantal af tot respectievelijk 400 en 380-550 broedpa

ren . De populatie kende waarschijnlijk moeilijke tijden aan het e ind van 

de ja ren 70 en de eerste helft van de jaren 8o als het gevolg van enkele 

strenge winters , maar gebiedsdekkende schattingen ontbreken. De laat

ste strenge winters van 1995-1997 hebben de populatie waarschijnlijk 

opnieuw doen afnemen , maar de globale toename heeft zich toch kun

nen doorzetten tot in de atlasperiode . 

In Kle in-Brabant nam de populatie toe van 4 broedparen in 1988 tot 15-

20 in 2001. In Limburg werd de populatie in 1985 geschat op 300 broed

paren . In 1992 liepen de aantallen terug tot 150 en was vooral de sterke 

afname in het Vijvergebied Midden-Limburg opvallend . Momenteel 

broeden er opnieuw 185-300 paren . 

Niet enkel de totale populatie van de Dodaars nam toe in de atlasper io

de . Ook het aantal versch illende biotopen dat door deze kleine fuutach

tigewerd ingenomen , is opmerkelijk . Naast de ' klas si eke ' terreinen zo

als vennen in heideterreinen en oude kleiputten , werden Dodaarzen met 

jongen waargenomen op de meest uiteenlopende plaatsen zoals kas

teelvi jvers , fortgrachten , brede sloten en oude rivierarmen tot zelfs klei

ne veedrinkpoelen . 

BESPREKING 

De getoonde kaarten z ijn door het opvallende, erg territoriale gedrag in 

het voorjaar waarschijnlijk zeer volledig, hoewel geïsoleerde paren en la

te broeders (vestigingen tot in juli zijn geen uitzondering) toch gemist 

kunnen z.ijn . 

Dat het de soort voor de wind ging tijdens de voorbije atlasperiode heeft 

waarschijnlijk vooral te maken met de gunstige (hoge) waterstanden in 

het voorjaar en de opeenvolging van erg zachte winters, voorafgaand aan 

de atlasperiode (sinds 1997-1998) . Hierdoor trad weinig wintersterfte op 

en was de beschikbaarheid van nestgelegenheid in het voorjaar zelden 

zo hoog. De jongenaanwas bleef gedurende meerdere jaren erg hoog. 

Algemeen wordt aangenomen dat hoge waterstanden positief uitdraa i

en voor Dodaarzen , maar lokaal (zoals in 2000 in het Kleiputtengebied 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZE KERH EID #HO KKE N 

Zeker 175 

Waarschijnlijk 53 

Mogelijk 20 

% bezette hokken 39.7 

Pop u I atieschatti ng 700·1100 

van Brecht-Rijkevorsel) steeg het water tijdens de atlasperiode zo hoog 

dat nagenoeg alle potentiële nestgelegenheid onder water kwam te lig· 

gen . In dergelijke omstandigheden tonen Dodaarzen zich erg flexibel. 

Ze kunnen het broeden namelijk meerdere maanden uitstellen en wach

ten op een daling van het water. In 2000 en 2001 kon men op die manier 

tot in oktober nog jongen waarnemen . 

Waarschijnlijk heeft de populatie tijdens de atlasperiode gepiekt en kan 

in de nabije toekomst een daling worden verwacht. Na de atlasperiode 

viel dat al op na de tamelijk strenge winter van 2002-2003 en de lang

durige droogte in dat laatste jaar. Indien de opwarming van het klimaat 

zich zou doorzetten en er steeds zachtere winters zouden voorkomen , 

kan de soort mogelijk nog toenemen in Vlaanderen . 

In Nederland vertoont de Dodaars een wisselend beeld : ook daar is de 

populatie erg toegenomen door de overvloedig natte en zachte winters, 

maar stelde men toch vast dat de soort flink achteruit ging in uitgestrek

te gebieden waar vooral gebroed wordt in grachten en kanalen. De toe-

1·3 • 26-50 • 101 -150 

• 4-10 

• 11 ·25 • 151 -500 • 51 -100 

name in de plassengeb ieden compenseerde voor dat verlies. Die twee· 

deling in habitats , wordt in Vlaanderen veel minder aangetroffen : bijna 

enkel in de Oostkustpo lders en de Ijzervalle i worden vaak broedparen 

op grachten en kanalen gemeld , het grootste deel van de Vlaamse 

populatie (meer dan 90 %) broedt in allerlei plassengebieden. 

De eutrofiëring die voor vele planten een ernstige bedre iging vormt , 

lijkt voor de Dodaars eerder positief uit te pakken, althans voorlopig. 

Door de toename aan voed ingsstoffen wordt de vegetatie van bepaalde 

water- en oeverplanten alleen maar weelderiger wat extra broedp laatsen 

oplevert voor de Dodaars . Verregaande eutrofiëring leidt dan weer tot 

biologisch dode waters waarbij ook de Dodaars uiteindelijk verdwijnt. 

Gezien de verbeterende kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaan

deren , lijkt die laatste bedreiging enigszins afgewend . 

GLENN VERMEERSCH 

Little Grebe · Summary 

The Little Grebe is widely distributed in Flanders (39 % of all squares) but is absent 

from large intensively farmed areas. High numbers are present in several wetland-rich 

zones, with artificial (canals, claypits, fishponds, fens) as wel/ as natura/ habitats 

( rivers and oxbows). About 50 % of the popu/ation breeds in the western Campine 

region. Since 1973-1977 the species has not markedly extended its range but numbers 

have increased from 460-530 pairs to the present 700-1100 pairs . 
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FUUT ( PODICEPS CR/STATUS) 

De Fuut broedt in heel Europa met uitzondering van Ijstand en het noordwestelijk deel 
van Scandinavië. In het centrale en oostelijke Middellandse Zeegebied komt de soort ver
spreid voor. In gebergten is ze in het algemeen maar in zeer lage aantallen aanwezig. 
Vooral in de tweede helft van de 2oste eeuw is de Fuut in Europa overal spectaculair toe
genomen, zowel in verspreiding als in aantal. De sterke toename was het gevolg van het 
ontstaan van nieuw habitat door graafwerken en eutrofiëring en door een afname van de 
jacht. De soort neemt nog altijd toe in de meeste Europese landen. 
Als typische viseter broedt de Fuut aan allerlei natuurlijke en artificiële waterpartijen 
waar voldoende kleine vis beschikbaar is en waar een rietkraag of overhangende bomen 
en struiken bescherming bieden voor het drijvende nest dat uit plantenmateriaal wordt 
gebouwd. De laatste jaren neemt de soort steeds meer genoegen ~t kleine vijvers en 
nestelt ze zelfs tot in steden. In zachte winters starten Futen soms al eind januari met 
nestbouw, maar die legsels zijn meestal niet succesvol. Meestal zijn al veel nesten bezet 
in maart. Futen kunnen meerdere keren broeden, maar derde legsels (tot in september 
of zelfs oktober) zijn bij ons uitzonder/ijk (ULENAERS 1992, FOUARGE (]{_ FOUARGE 1991, 
DU YCK 1993) . 
De meest noordelijke populaties zijn trekkers, de meer zuidelijke en ook de Vlaamse zijn 
hoofdzakelijk standvogels, maar vertonen vorsttrek ( ROGGEMAN et al. 1995). In de winter 
verzamelen zich grote groepen op ijsvrije waters zoals havendokken en grote plassen, 
maar ook voor de Kust. 

VERSPREID ING EN AANTALLEN 

De Fuut is vrij talrijk in Vlaanderen en komt voor in 43 % van de atlas

hokken. De soort broedt in alle ecoregio's met uitzondering van de Dui

nen en de Krijt-Leemregio. Ze is afwezig in grote delen van de Centrale 

Heuvels, de Kustpolders en de Zandlemige Regio en ontbreekt lokaal in 

de Zuidelijke en Centrale Kem pen . Ongeveer 30% va n de totale popula 

tie komt voor in twee grote regio's : Zandig Vlaanderen en de Zuidelijke 

en Centrale Kempen. Opvallend hogere dichtheden komen echter voor in 

het Maasland, Dender-Klein-Brabant en in het Antwerpse Lin keroeverge

bied . In 16% van de atlashokken werden maxi maal 3 broedparen geteld . 

Die hokken liggen verspreid over Vlaanderen , zon der duidel ijk overwicht 

in bepaalde regio's. Slechts 10 % van de hokken herbergt meer dan 10 

broedparen . Ook hier is er een spreiding over alle regio's, met uitzonde

ring van het Meetjesland. In elk van die hokken liggen één of meerdere 

grote waterpart ijen of complexen van kleinere vi jvers. Het maxi mum van 

40 broedparen per hok vinden we in een regio met vele grindgaten tus

sen Stokkern en Elen in de Maasvallei . Hokken met meer dan 20 broed

paren werden aangetroffen in het plassencomplex van Moi -Dessel (24 

paren) , het Schulensmeer (22-25 paren) , in de omgeving van de Maten 

bi j Gen k (21-25 paren) en in het plassengebied ten oosten van Willebroek 

(21 paren) . Op de relatieve dichtheidskaart komen die gebieden niet al

tijd even goed tot uiting aangezien Futen vaak geconcentreerd op enke

le plassen broeden. De totale Vlaamse populatie wordt geschat op noo-

1500 broedparen . Door vervolglegsels en tweede (en soms derde) legsels 

en in het bijzonder bij kolonievorming is een precieze schatting van het 

aantal broedparen vaak moeilijk wat de ruime bovengrens kan verklaren 

(KEULEN et al. 1994) . 

VERANDERINGEN 

In de vorige atlasperiode kwam de Fuut verspreid over Vlaanderen voor, 

maar met zwaartepunten in het Antwerpse , het Brusselse en in Midden

Limburg. In het westelijk deel van Vlaanderen kwam de soort du idelij k 

minder voor. Het hu idige areaal van de Fuut is meer aaneengesloten , 

met een duidelijke uitbre iding in o .a. de Middenkust, in de omgeving 

van Torhout , langs de Boven-Schelde en in de Leievallei , in het Gentse 

en in _de Noordelijke Kempen . 

Sin ds 1973-1977 is de populatie van de soort spectaculair gestegen en 

hierbij bijna vervijfvoudigd . In 1975 kon het aantal broedende Futen in 

Vlaanderen geschat worden op 200-250 paren, in 1977 op een 300-tal en 

in 1983 op 350-400 (TRICOT 1975, MAES & VOET 1g88A). In de periode 

1986 -1989 nam de populatie toe met ongeveer 23 % en werd ze geschat 

op 650-700 paren (U LENAERS & VAN VESSEM 1991) . De verdeling over de 

verschillende prov incies was toen als volgt: 164 paren in Antwerpen, 136 

in Limburg, 97 in Oost-Vlaanderen , 73 in West-Vlaanderen en 66 in 

Vlaams -Brabant. De soort kon zich uitbreiden door zowel een toename 

in reeds bezette gebieden als door het koloniseren van vele nieuwe 

broedplaatsen . Vanaf de jaren go zijn er geen schattingen voor Vlaan 

deren meer voorhanden, maar de huidige gegevens wijzen op nog eens 

een verdubbeling in het afgelopen decennium . 

Lokale trends geven voor Limburg in 1994 al 200 broedparen , ruim 6o 

broedparen meer dan 5 jaar ervoor. In Klein-Brabant nam de populatie 

tussen 1988 en 2000 toe van 25 tot 33-35 paren . In Noord-West-Vlaan

deren bleef de populatie in 1992-1998 fluctueren ro nd 33-40 broedpa

ren (DE SCHEEMAEKER 1999) . In de Ijzervallei stroomopwaarts Diksmuide 

verviervoudigde het aantal broedparen tussen 1991 en 1996, maar daar

na nam de soort er licht af (CouRTENS 2000). 

BESPREKING 

Het is duidelijk dat de Fuut de laatste decennia in Vlaanderen sterk is 

toegenomen , zowel in aantallen als in verspreiding . De soort heeft hier

bij het bewij s geleverd dat ze in staat is om een groot aantal verschillen

de watertypes te koloniseren. Door de talrijke ontginningen voor wegen

en andere infrastructuurwerken werden veel plassen gecreëerd die zich 

later ontwikkelden tot een geschikt broedbiotoop voor de Fuut. 

Een gedetailleerde analyse van de verandering van het belang van ver

schillende habitattypes als broedgebied voor de soort in Wallonië tus 

sen 1975 en 1995, toont een verschuiving van de habitatkeuze in de tijd 

() ACOB 1999A) . In 1975 broedde 82% van de populatie er nog op allerlei 

vijvers. In 1995 kwam nog maar net de helft in dergelijke habitats tot 

broeden . Daarentegen is het belang van natuurlijke waterlopen en kana

len er toegenomen van o % tot 24 % in dezelfde periode. Merkwaardig 
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BROED ZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 232 

Waarschijnlijk 26 

Mogelijk 15 

% bezette hokken 43 .8 

Populatieschatting 1100·1500 

genoeg werd slechts een lichte toename gemeld op ontginnings- en 

industriële plassen : van 18 naar 23 %. In Vlaanderen zou een dergelijke 

analyse zeker de moeite waard zijn en misschien wel andere resultaten 

opleveren. Een andere belangrijke factor die meegespeeld heeft bij het 

succes van de Fuut is de verhoogde productiviteit van vele waterpartij

en door toenemende eutrofiëring, waardoor voor de soort belangrijke 

prooien als Brasem , Blankvoorn en Baars talrijker werden . Als de nu

triëntenbelasting in een aantal plasgebieden door waterzuivering in de 

toekomst weer afneemt, zou dit gevolgen kunnen hebben voor de loka

le populaties Futen . 

In Nederland werd een toename vastgesteld van voor de Fuut beschik

bare kleinere prooien in waters waarin de nutriëntenlast afnam door het 

toenemend foerageergedrag van Aalscholvers op grotere visklassen 

(VELD KAMP 1994) . 

Ondan ks haar succes gaat de soort zeker niet overal zo snel vooruit en 

ku nnen popu laties plaatselijk sterk fluctueren door tijdelijke slechte om

standigheden. In de Ijzervallei kwam de toename van de soort slechts 

traag op gang als gevolg van de slechte kwaliteit van het oppervlaktewa

ter in de periode dat de soort elders in Vlaanderen enorm uitbreidde 

(CoURTENS 2000). Drooglegging, nestverlies door te zware golfslag als 

gevolg van toenemend vaarverkeer enjof recreatie en soms sterke ver

storing in artificiële broeds ituat ies door onvoldoende beschutting (o.a . 

in stedelijke gebieden) kun nen de populaties sterk doen fluctueren 

(ULENAERS & VAN VESSEM 1991 , KEULEN et al. 1994, COURlENS 2000). De 

populatie in de Gavers nabij Kortrijk, waar de soort in 1975 een nieuwe 

zandwinn ingsplas bezette , nam in vier jaar toe tot 15 broedparen , maar 

schommelde erna tot 1990 rond 10 broedparen , met een minimum van 

4- In d it gebied varieerde het broedsucces gevoelig en stierven meer 

pull i uit legsels in april-mei dan in juli-augustus , mogelijk door voedsel

gebrek van de jongen in de eerste periode (BAPTIST et al. 1990). ULENAERS 

D EZE SOORT WERD GESPONSORD DOOR: N ATUURWERKGROEP D E G AVERS 
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0 

& DHONDT (1991) vonden in een visvijvergebied in Nederlands-Zuid

Limburg tijdens de voorjaarsperiode een hoger broedsucces bij de vroe

gere broeders (voor april) dan bij de latere (na april). 

In Wallonië is de Fuut sterk toegenomen en de populatie bedraagt er 

momenteel 250-400 paren . In Nederland was er de laatste 30 jaar zowel 

een forse areaaluitbreiding (61 %) als een sterke populat ietoen ame: van 

5000-7500 tot 13 .000-15 .000 paren . De toename lijkt er het laatste de

cennium wel stilaan af te vlakken . 

ÄNNY ÄNSELIN 

Great Crested Grebe - Summary 

The Great Crested Grebe is widely distributed in Flanders but is absent in parts of the 

coasta/ polders and the central hil/s, and a/so /ocal/y in the Campine region . The spe

cies is present in 43 % of all atlas squares and 10 % of these show densities of more 

than 10 breeding pairs. Highest numbers are found in the gravel pits a long the Me u se 

river with up to 40 breeding pairs per square. The present popu/ation is estimated at 

1100-1500 pairs. Since 1973-1977, the species has extended its breeding range substan

tial/y and quintupled its breeding numbers. 
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GEOORDE FUUT (PODICEPS NIGRICOLLIS) 

De Geoorde Fuut kent een tamelijk verbrokkelde verspreiding in Europa, maar de soort 
komt vooral voor van Centraal-Frankrijk to t Denemarken en van Groot-Brittan nië tot 
Rusland. De hoogste aan tallen worden genoteerd in het oosten van het areaal zoals in 
Polen, Oekraïne en Slovakije. In Zuid-Europa ko mt de soort enkel voor in Spanje, terwijl 
ze in het noorden verva ngen wordt door de nauwverwante Kuifduiker. In het algemeen 
gaa t de Geoorde Fuut overal voo ruit of zijn de aantallen stabiel. Slechts lokaal worden 
da lende aanta llen geme ld. 
Het zijn koloniebroeders met een voorkeur voor ondiepe, kleine tot middelgrote, ove r het 
algemeen tamelijk voedse lrijke plassen met een rijke, maar niet te hoge oevervegetatie . 
Men kan ze zodoende aantreffen op heidevennen, bezinkingsbekke ns van suikerfabrie
ken, plassen in de nabijheid van sto rtterreinen en op opgespote. · terreinen . Geoorde 
Futen reageren vaak positief op pas aangelegde plassen in natuurontwikkelingsgebieden . 
Opme rkelijk is eveneens hun gebondenheid aan meeuwenko lonies, vooral die van Kok
en Zwartkopmeeuwen. Studies hebben aangetoond dat , wanneer in een meeuwenkolonie 
gebroed wordt, het broedsucces hoger is dan elders. Het bestrijden van meeuwenkolonies 
in heidegebieden om eutrofiëring van de ve nnen tegen te gaan is vaak erg nadelig voor 
deze fuutachtige. 
Geoorde Futen zijn trekvoge ls die al vro eg in de nazomer (augu stus) verzam elen op plas
sen buiten het eigen lijke broedge bied waarna ze verder doortrekken na ar de kuste n van 
West -Europa , in het zuiden tot aa n de Middellandse Zee . . Een groot aanta l Geoorde 
Futen overwintert in het Nederlandse Deltagebied. 

VERS P R EIDING EN AAN T A LLEN 

De Geoorde Fuut wordt bij ons verspreid aangetroffen , maa r het blij ft 

ee n schaarse soo rt d ie in bijna 6 % van de at las hokke n voorkomt. Tij 

dens de at las periode we rden de grootste aan ta llen genoteerd op de werf 

van de Kluizendokken in de Gentse Kana alzone (40 paren in 2001 en 

2002), de milita ire domeinen va n Meeuwen-Houtha len -Helchteren 

(res p. 24, 31 en 30-35 paren in 2000-2002) , de Ve rrebreekse Bli kken (15· 

20 pare n in 2002) , het Groot Schietve ld te Brecht (15-20 paren in 2000, 

geen in 2001-2002), het Molsbroek te Lo keren (10 paren in 2002, 15-20 

net na de at la s periode in 2003) en de bez in kin gsbe kkens van de suiker

fabri ek te Moerbeke (resp. 15 , 17 en 11 paren in 2000-2002, 22 in 2003) . 

Andere regelmat ig bezette ge bieden wa ren de bezi nkingsbekkens van de 

suikerfa briek te Veurne, de terre inen van Sidmar in de Gentse Kanaal

zone, het Zwart Water te Lichtaart en de Lange Linnenput te Mol. Broed

ge bieden die s lechts s poradisc h en in lage aa ntallen werden bezet zijn 

o .a. de ac hterhaven te Zee brugge, de Hoge Dijken te Roksem , de 

Kraenepoel te Aalter, de we rf te r hoogte van de Zandvlietslu is te Ant

werpe n (7 paren in 2002), de Wij venh eide te Zonhoven en de militaire 

domeinen van Beringen en Leopo lds burg . 

Ve rde r zijn er enkele gebieden waar geregeld (erg) veel Geoorde Futen in 

de broedtijd aanwezig waren, maar waar broedbewijzen erg schaars zijn 

of uitbleven in de atlas periode . Dit geldt o.a. voor de plas aan de Hooge 

Maey te Antwerpen en voor het Stappersven in de Kalmthoutse Heide . 

De totale populatie voor Vlaanderen kan voor de drie atlasjaren bere

kend worden op respectievel ij k g6-104, 135-140 en 142-150 broedparen . 

VERANDERINGEN 

De Geoorde Fuut heeft steeds op de nodige aandacht kunnen rekenen in 

Vlaanderen en daardoor zijn de aantalsveranderingen in aantallen door

heen de jaren vrij goed bekend (MAES & VOET 1989, NEF 1995) . 

De soo rt werd t ij dens de vorige atlasperiode nog als een onregelmatige 

broedvogel beschouwd die onderhevig was aan sterke schommelingen . In 

de pe ri ode 1973-1977 was er enkel een meld ing van één , onbevestigd 

broedpaar op de Kalmthoutse Heide . Voorafgaand aan die atlas kende de 

Geoo.rde Fuut 'bloe iperiodes ' in 1948-1952 (max. 8 paren) en 1 g6 g-1 971 

(max. 14 paren) . Na de vorige atlas begon het pas echt goed te lopen 

met in de jaren 8o vooral broedgevallen in de Antwerpse en Limbu rgse 

Kempen. In 1983 werden de eerste broedgevallen genoteerd te Meeuwen 

(G EUENS et al. 1983) en in 1987 telde de Antwerpse Kempen 29 broedpa

ren op een totaal voor Vlaanderen van 30-33. In 1989 was het aantal toe

genomen tot resp . 37-41 en 39-48 paren waarvan het grootste deel op de 

heideterreinen van de Kalmthoutse Heide en het Groot Schietveld waar 

toen oo k nog grote Kokmeeuwen kolonies bestonden (MAES & Vo ET in 

NE F 1995) · 

In het begin van de jaren go liepen de aantallen wat terug om vanaf1995-

1 gg6 opn ieuw te st ijgen . Zo werd de Vlaamse populatie in 1995 geschat 

op 6o broedparen en in 1 gg6 al op 83. De hoogste aantallen werden toen 

genoteerd op de oligotrofe vennen van de Kalmthoutse Heide, maar in 

1 gg6 en 1997 vooral op de plas van de Hooge Maey waar toen 6o-62 

paren tot broeden kwamen en in 1999 zelfs 71 . Tegelij kertijd breidde de 

soort zich uit in westelijke richting met broedgevallen in Noord-Oost

Vlaanderen en in de Gentse Kanaalzone. Nog meer naar het westen wer

den eveneens broedparen gevonden in het Zeebrugse havengebied en op 

de Hoge Dijken te Roksem. 

In 1999 broedde de Geoorde Fuut voor het eerst in het Molsbroek te 

Lokeren , temidden van de grote kolonie Kokmeeuwen . De aantallen 

nemen dus nog steeds toe en tijdens de atlasperiode bleek duidelijk dat 

de soort erg snel kan reageren op nieuw ontwikkelde terreinen zoals de 

werf van de Kluizendokken en de Verrebreekse Blikken . 

Terwijl de aantallen toenemen, verschu ift het accent meer en meer van 

heidegebieden naar min of meer kunstmatige geb ieden zoals opgespoten 

terreinen , natuurontwikkelingsgeb ieden en bezinkingsbekkens. Tijdens 

de atlasperiode liep het percentage broedvogels op heideterreinen terug 

van 40 % in 2000 tot 29 % in 2002 , hoewel de aantallen in de militaire 

domeinen rond Houthalen-Helchteren verder toenemen van 1 broedpaar 

in 1994 tot 36 in 2003 . Recentelijk (2003) werden ook de eerste broedge

vallen vastgesteld in de Maasvallei te Eisden en Dilsen (telkens 2 paren) . 

BESPREKING 

De opmars van de Geoorde Fuut in Vlaanderen kadert in een forse stij-
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ging van de aantallen in grote delen van West-Europa . Zo nam de soort in 

Nederland toe van 30-70 broedparen in de periode 1973-1977 tot meer 

dan 500 in 2000. De aanzet tot uitbreiding kwam er vrij plotsel ing vanaf 

1983 (H usTINGS 1991) . Daarna bleven de aantallen er toenemen met wel

iswaar sterke schommelingen tussen de jaren, maar ook tussen de re

gio 's (VAN POPPEL 1986, VAN SECGELEN 1992, VAN DEN BRIN K et al. 1996) . In 

Frankrijk werd de populatie in de periode 1970-1975 geschat op 200-300 

paren terwijl ze in 1997 reeds was opgelopen tot 1000-1400 (RocAMORA & 

YEATMAN-BERTHELOT 1999) . In Wallonië, waar de soort o.a . onregelmatig 

broedt in de moerassen van Harchies (ANRYS & VERHAEGEN 1986) en lokaal 

in de provincie Namen (NEF 1995) gaat ze er nog steeds op vooruit . 

Algemeen wordt aangenomen dat de uitbreid ing in West-Europa het ge

volg is van de droogtes in de Russische steppemeren en vooral ook van de 

dramatische toestand rond het Aralmeer (CrAMP & SIMMONS 1977) . Al s 

gevolg hiervan ontstonden migratiegolven in westnoordwestel ijke rich

ting. In grote delen van het areaal broedt de soort vooral in visvijvers en 

in dat opzicht vormen Nederland en Vlaanderen een uitzondering. Echter, 

door de modernisering in de visteelt (verwijdering van verlandingszones , 

opruimen van drijvende vegetaties , massaal bijvoederen van de vissen, 

e.d) worden die gebieden in veel gevallen minder interessant wat de uit

breiding bij ons mogelijk nog extra in de hand werkt. 

De toekomst van de Geoorde Fuut in Vlaanderen ziet er dus niet slecht 

uit. Nochtans zijn er een aantal negatieve factoren vast te stellen . Los va n 

het natuurlijke probleem van de wisselende waterstanden in het voorjaar 

(langdurige droogtes in de winter en het voorjaar zorgen vaak voor erg 

lage aantallen) wijst het feit dat het grootste deel van de populat ie zich 

buiten de traditionele heidegebieden bevindt, enerzijds op het verdwijnen 

van de Kokmeeuwenkolonies aldaar, maar eveneens op een verdere ver

zuring van de vennen. Zo broedden er in 2003 geen Geoorde Futen meer 

op de Lange Linnenput te Mol , wat te wijten zou zijn aan de verzuring van 

het oppervlaktewater. Ook de aantallen op het Stappersven in de Kalmt-
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houtse Heide liggen de laatste jaren lager ondanks een ogenschijnlijk 

gunstige waterstand . Naast het probleem van de verzur ing blijkt ook het 

broedsucces lang niet evenredig met de stijgende aantallen . j aarlijks mis

lukt minstens 50 % van de gemelde broedgevallen , zowel in de eifase als 

in de jongenfase. Zo werden in 2002 opnieuw 40 broedparen gete ld op de 

werf van het Kluizen dok, maar uite indel ijk werd er geen enkel jong groot

gebracht door verstoring ten gevolge van werkzaamheden . Een ander pro

bleem is de keuze van de broedgebieden . Door de verschui ving naar meer 

kunstmatige habitats , broedt de soort nu voor een belangrijk deel in on

beschermde gebieden die vaak erg ti jdelijk van aard zijn . De popul atie van 

de Kluizendokken is ondertussen verdwenen door de verdere opspuiting 

van het gebied en andere locaties in de havengebieden zij n even zeer be

dreigd . Enkel in de natuurontwikkelingsgebieden en natuu rgebieden zoa ls 

de Verreb roekse Blikken en het Molsbroek te Lokeren li jkt de soort in de 

toekomst meer kansen te hebben. Daarnaast worden de kome nde jaren 

nog andere natuurontwikkelingsgebieden gepland en mogel ijk profi teert 

de Geoorde Fuut daar mee van . 

GLENN VERMEERSCH & HERMAN VOET 

8/ack-necked Grebe - Summary 

The 8/ack-Necked Grebeis a rather rare species, present in only 6 % of all atlas squa

res. The tata/ popu/ation was estimated at 96-104 pairs in 2ooo, 135-140 pa irs in 2001 

and 142-150 pairs in 2002. Large populations have been recorded in the harbour zones 

of Antwerp and Gent and at several fens in the eastern part of Flanders. Ou ring the 

1973-1977 period, the species was still an irregular breeding bird withjluctuat ing num

bers. Since then, numbers have increased remarkably and the species has extended its 

range. Th is trend is very simi/ar to that in large parts of western Europe. 
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AALSCHOLVER (PHALACROCORAX CARBO) 

Het huidige broedareaal van de Aalscholver in Europa spreidt zich uit van Noorwegen 
tot Noord-SpanJe en Griekenland en van Ierland tot ver in Rusland. De Vlaamse broed
vogels maken deel uit van de continentale, Noordwest- Europese subpopulatie (onder
soort sinensis) die de laatste decennia ee n exponentiële toename kende: van amper 8oo 
paren begin de jaren Go naar ruim Go.ooo paren in 1993 (VAN EERDEN al, GREGERSEN 
1995). Hoewel nog steeds nieuwe gebieden gekoloniseerd worden , lijkt de sterkste groei 
achter de rug. In de loop van de jaren 90 deed zich in heel wat kerngebieden een stabi
lisatie of zelfs afname van de aantallen voor. 
Aalscholvers broeden in kolonies die bestaan uit enkele tientallen tot uitzonderlijk zelfs 
meerdere duizenden paren. Ze nestelen doorgaans in bomen in de nabijheid van water, 
maar op plaatsen waar ze veilig zijn voor grondpredatoren wordt s ok op de grond ge
broed. In de eerste weken van februari - soms zelfs reeds eind januari - worden de eer
ste nesten bezet en worden al vlug de eerste eieren gelegd. Nestbouw verloopt echter 
sterk gespreid over het ganse broedseizoen en kan tot in juni plaatsvinden, op een ogen 
blik dat elders in de kolonie de eerste jongen reeds zijn uitgevlogen. Het voedsel voor de 
jongen wordt voornamelijk gezocht in een straal van 15 tot 20 km rond de broedkolonie. 
Buiten de broedtijd verspreiden Aalscholvers zich ove r geheel West- en Zuid- Europa en 
delen van Noord-Afrika waarbij vaak een opvallende trouw aan vaste pleisterplaatsen of 
trekroutes wordt vertoond. De Aalscholve r is een partiële migrant: bepaa lde vogels blij
ven dicht in de buurt van de broedgebieden terwijl andere lange afstanden in zuidwaart
se richting afleggen. Dit verschil in trekgedrag is ge de eltelijk geslachts- en leeftijdsgebon
den (VAN EERDEN al, MUNSTERMAN 1995). 

VERS PREIDING EN AANTALLEN 

In de periode zooo-2002 werden zekere broedgevallen vastgesteld in 19 

atlashokke n. In nog eens 2 hokken werden mogelijke broedgevallen ge

signaleerd. Het aan tal broedparen bedroeg naar schatting 573 in zooo 

(verdee ld over 13 kolonies), 720 in 2001 (14 kolonies) en 853 in 2002 (16 

kolonies). In 2003 werd de kaap van goo paren overschreden . 

De broedko lonies li gge n over gans Vlaanderen verspreid, meestal in 

rivierva ll ei en of in de buurt van grotere waterpartijen of vijvercom

plexe n. De grootste koloni es bevonden zich in de oude eendenkooi te 

Me rkem (203 bezette ne sten in 2002), Koeweide te Dilsen-Stokkern 

(zoo paren in 2002) , Broek De Naeyer te Willebroek (122 paren in 2002) 

en de Kle iputten te Brecht-Rijkevorsel (94 paren in 2002) . 

De broedkolonies ware n gevestigd in bosjes van uiteenlopende aard, va

riëren d van oude eendenkoo ien tot kasteelparken . Slechts uitzonderlijk 

wordt niet in bomen gebroed zoals in 1996 in de Maasvallei (z broedge

vallen in hoogspanningsmasten) . 

VERANDERINGEN 

De Aalscholver heeft in Vlaanderen een bewogen geschiedenis achter de 

rug. Het is moeilijk om uit de vele fragmentarische gegevens een goed 

beeld samen te stellen van het broedvoorkomen van de soort in de eer

ste helft van de zoste eeuw. Het lijkt er op dat het aantal kolonies en het 

aantal broedparen sterk fluctueerden, vooral onder invloed van mense

lijk ingrijpen. Broedkolonies werden gemeld uit ondermeer Woumen , 

Meetkerke , Steen kerke , Westkerke, Overmere en Ekeren. Toen de vervol 

ging van Aalscholvers tijdelijk afnam tijdens de Tweede Wereldoorlog, 

bereikten de aantallen in heel wat kolonies hun hoogtepunt. In 1943 

werden te Meetkerke 127 nesten geteld . De kolonie op de Blankaart te 

Woumen bereikte een maximum van ruim 100 paren in 1944. In de daar

opvolgende jaren liep het aantal nesten overal sterk terug door een 

nieuwe toename van verstoring en vervolging (o .a. het uithakken van 

nesten) . In de periode 1961-1965 vonden te Meetkerke de laatste broed

gevallen van wilde Aalscholvers in Vlaanderen plaats. Een poging tot re

ïntroductie op de Blankaart in de periode 1966-1970 mislukte (HouwEN 

1968, HOUWEN & TIMMERMAN 1969, 1970) . Gedurende meer dan 20 jaar 

kwamen geen wilde Aalscholvers meer tot broeden in Vlaanderen. 

Een kentering kwam er op het einde van de jaren 8o, op een ogenblik 

dat het aantal pleisterende Aalscholvers buiten de broedperiode sterk 

toenam . In 1989 werden broedpogingen genoteerd in het Vijvergebied 

van Midden-Limburg, maar de twee broedsels mislukten (mogelijk door 

menselijk ingrijpen) (GABRIËLS et al . 1994) . In het Zwinpark te Knokke 

vonden in het begin van de jaren go enkele gemengde broedgevallen 

plaats van geleewiekte parkvogels met wilde vogels . De eerste succes

volle broedgevallen in het wild vonden plaats in 1993 toen kolonies zich 

vestigden in Woumen en Rijkevorsel. Daarna is het bijzonder snel ge

gaan en is zowel het aantal broedplaatse n als het aantal broedparen 

sterk gestegen (zie grafieken). Er zijn voorlopig nog geen aanwijzingen 

dat het Vlaamse broedbestand zijn hoogtepunt heeft bereikt. Terwijl nog 

elk jaar nieuwe kolonies ontstaan , tekent zich in een aantal broedgebie

den wel al een zekere stagnatie van de aantallen af. 

BESPREKING 

Aalscholvers hadden tot laat in de zoste eeuw sterk te lijden onder men

selijke vervolging. Gecombineerd met een algemene achteruitgang van 

de waterkwaliteit leidde dit in geheel Europa tot een decimerin g van de 

broedpopulaties . Op het dieptepunt in de jaren 50 en 6o bestond de 

continentale Europese populatie uit hooguit enkele duizenden paren . 

Na beschermingsmaatregelen in Nederland en later ook Denemarken 

begon het tij langzaam te keren. Een bescherming op Europees niveau 

via de Eu.ropese Vogelrichtlijn (1979) leidde tot een explosieve toename 

in de jaren 8o. Die werd ongetwijfeld in de hand gewerkt door een toe

name van de visbestanden in heel wat oppervlaktewateren als gevolg 

van eutrofiëring (VAN EERDEN et al. 1995) . 

In Vlaanderen kwam het herstel van de Aalscholverpopulatie merkelijk 

later op gang dan in de meeste andere Europese landen . In een periode 

dat het Nederlandse broedbestand toenam van 3000 (1977) tot meer 

dan zo.ooo paren (1992) was hier alleen een stijging van het aantal 

overzomerende vogels merkbaar. Pas in 1993 werden de eerste geslaag-
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de broedgevallen genoteerd , één jaar na het ontstaan van een eerste ko

lonie in Wallonië. De kleine schaal van onze waterrijke gebieden én het 

feit dat een substantiële verbetering van de waterkwaliteit pas ko rt gele

den plaatsvond , zijn zeker niet vreemd aan deze late vestiging. Eenmaal 

gevestigd voltrok zich in de meeste kolonies een snelle toename waar

door de populatie in Vlaanderen nu een niveau haalt dat wellicht nooit 

bereikt werd in de 19de en 20ste eeuw, vooral omdat de aantallen toen 

kunstmatig laag werden gehouden . In Wallon ië vond de afgelopen jaren 

een parallelle maar minder snelle toename plaats tot 270-300 paren in 

2001-2002. De totale Belgische populatie heeft daarmee de kaap van 

1000 broedparen overschreden. 

Het maximale populatien iveau in Vlaanderen zal in de komende jaren 

waarschijnlijk vooral bepaald worden door het besch ikbare voedselaan

bod zoals ook in tal van Nederlandse gebieden werd vastgesteld . Gez ien 

het visbestand in onze grotere rivieren en kanalen zich nog steeds aan 

het herstellen is en er de komende jaren een verdere toename van soor

tenrijkdom en biomassa verwacht wordt (DuMORTIER et al. 2003) , lijkt aan 

het succesverhaal van de Aalscholver voorlopig nog geen einde te komen. 

KOEN D EVOS 
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Cormorant - Summary 

The Cormorant is present as a breeding species over the whole of Flanders. Colonies are 

localised in river volleys and near large wetlands. Th e number of breeding pairs was esti

matedat 573 in 2ooo (13 colonies) , po in 2001 (14 colonies) and 853 in 2002 (16 colo

nies) . The largest colonies were situated in Merkern (West-Flanders) , with 203 nests and 

Dilsen-Stokkern (Limburg) with 200 nests. Cormorants bred in Flanders until 1961-

1965 but for more than 20 years the species did not nest. Only in 1993 did breeding start 

again. The popu/ation increased rapidly from a few pairs to more than 900 pairs in 

2003. The availability of Jood wil/ probably influence any furth er increase. 
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ROERDOMp (BOTAURUS STEL LA RIS) 

De Roerdomp broedt over een breed front in Europa , waar hij de noordgrens van zijn are
aal bereikt in het zuiden van Zweden en Finland. In Centraal- en Oost-Europa (Polen, 
Oekraïne, Wit-Rusland, Roemenië) bevinden zich de grootste populaties. Westelijker zijn 
er belangrijke broedgebieden in Frankrijk, Zweden en Nederland. In Zuid-Europa is de 
verspreiding eerder fragmentarisch. 
In Oost-Europa zijn de populaties overwegend stabiel en toenames werden gemeld uit 
Finland, Den emarken en Estland. Daartegenover staat de negatieve trend in West
Europa als gevolg van vervuiling, verdwijning en versnippering van de habitat. 
De soort is tijdens de broedperiode sterk gebonden aan brede rietkragen en andere hoge 
oevervegetaties rond plassen en langs langzaam stromende rivieren. Roerdompen zijn 
territoriaal, hoewel in voedselrijke gebieden de nesten verrassend cl.i,ht bij elkaar kunnen 
liggen . Polygamie komt voor. De kenmerkende en verdragende territoriumroep van het 
mannetje is zowel overdag als 's nachts te horen, maar vooral in de ochtend- en avond
schemering. 
Roerdompen hebben een erg uitgebreide voedselkeuze: van vis, over amfibieën en insec
ten tot kleine vogels en zoogdieren. Foerageren doen ze meestal in ondiep water van 
gemiddeld 20 cm diep waarbij voldoende dekking beschikbaar moet zijn. 
De soort is in onze contreien grotendeels standvogel en krijgt het bij aanhoudende vries
kou vaak hard te verduren. Een deel van de Noord- en Oost-Europese voge ls komt in 
West -Europa overwinteren. 

VERSPR E ID I NG EN AANTALLEN 

Tijdens de onderzoeksperiade werd d e Roe rdomp in 10 atla sho kken ge

meld (een bezettingspercentage va n 1,6 %) . Zekere broedgevallen zijn 

soms moeilijk vast te stellen en beperke n zich tot 4 hokken . In nog eens 

4 hokken werden waa rschijnlijke bro edgevallen genoteerd . Voor twee 

hokken werd de soort a ls m o gel ijke broedvogel genoemd . 

Voor zover men nog van ee n kern ka n spreken , situeert die zich in het 

Midden-Lim burgs Vijve rge bied waar de soort met zekerheid tot broeden 

komt in natuurreservaten zoals het Wik en de Maten en waarschijnlijk 

ook op de Baliewijers en de Wi jven he ide. Het beste hok ligt in de buurt 

van Genk met 4 zekere broed geva ll en . In Noord -Limburg blijven enkele 

geïsoleerde broedpl aatsen goed bezet (Hageven te Neerpelt , Luysen

Mariahof in Stam p rooierbroek) , we ll icht omdat ze goed aansluiten bij 

de kleine po p ulatie in Noord -Bra bant (NI) . Verder was er een waar

s ch ijnlijk b roedgeva l in d e val lei va n de liepbeek te Rekem -Lanaken . 

Buiten Lim bu rg we rd m et zeke rheid gebroed in De Zegge te Geel. Voor 

het eers t s in d s 1979 kwam h ie r zowel in 2001, 2002 als 2003 opnieuw 1 

paar tot broede n. Ee n g ro tere ve rrassing was een broedgeval in het 

Groot Rie tveld te Mel s el e in 20 0 2. In 2003 waren hier 2 roepende man

ne tjes aa nwez ig (S PANOG HE et al. 2003) . 

Alles samen werden tijdens de drie atlasjaren respectievelijk 6, 8-11 en 

11-12 territoria geteld in Vlaanderen . 

VERANDERINGEN 

In de periode 1973-1977 werd het Belgische broedbestand geschat op 

60-65 paren en bleek er van een afname nog geen sprake , integendeel 

zelfs . Met uitzondering van hooguit enkele paren in Wallonië situeerden 

alle broedgevallen zich in Vlaanderen. Daarna ging het snel bergaf met 

de soort . In 1982- amper 5 jaar later- leverde een raming slechts 30 

pa-ren op (Maes et al. 1985A) . Mogelijk werden de aantallen in de 

Limburgse Kempen toen enigszins onderschat. GABRIËLS et al. (1994) 

vermelden nog hooguit 15 paren voor 1987, terwijl omstreeks 1990 de 

kaap van 10 paren niet meer gehaald werd. In de jaren 90 werd een 

nieuw dieptepunt bereikt. Tussen 1994 en 2000 telde de Vlaamse popu 

lat ie nooit meer dan 3 tot 8 paren of territoria. In 2001 en 2002 werd de 

neg~tieve trend voor het eerst weer lichtjes omgebogen . 

De populatieafname van de Roerdomp ging tevens gepaard met een 

aanzienlijke areaalinkrimping. Tijdens het atlasonderzoek in 1973-1977 

was de soort al nagenoeg volledig verdwenen uit de westelijke helft van 

Vlaanderen . Alleen nabij Blankenberge werd nog een (zeker) broedgeval 

gemeld . Het laatste waarschijnlijke broedgeval op de Blankaart te 

Woumen dateert van 1971 (DEvos 2003A) . In de Leie- en Scheldevallei 

verdween de soort reeds begin jaren 6o (MENSCHAERT 1991) . 

De soort trok zich in de jaren 8o volledig terug in de Kempen , maar ook 

daar namen de aantallen snel af. In de Antwerpse Kempen (vooral om

geving Mol , Postel , Kasterlee) werden in de periode 1980-1982 nog on

geveer 8 paren geteld , maar in de jaren 90 was de soort er zo goed als 

verdwenen. Ook in Limburg ging het aantal vestigingen gevoelig achter

uit . Tijdens de eerste provinciale at las (1974-1983) werd de soort nog 

vastgesteld in 41 kilometerhokken , tegenover slechts 5 tijdens het atlas

onderzoek in de periode 1989-1992. Belangrijke vijvercomplexen in Mid

den-Limburg- goed voor nog enkele tientallen broedparen in de eerste 

helft van de jaren 8o - werden zo goed als verlaten . De laatste jaren is 

voor het eerst weer een lichte toename merkbaar e n werden een aantal 

voormalige broedgebieden weer bezet, een trend die voorafgegaan werd 

door een stijging van het aantal overwinterende vogels . 

BESPREKING 

De Roerdomp is een moeilijk te inventariseren soort. De territorium

roep draagt wel ver, maar het merkwaardige gedrag van de soort zorgt 

voor heel wat complicaties . Daarenboven gaat het dikwijls om onge

paarde mannetjes die een zwervend bestaan leiden, wat onvermijdelijk 

tot overschattingen en{of dubbeltellingen leidt. Zelfs een gepaard man

netje heeft meerdere 'roepstations': doordat de soort polygaam is, gaan 

mannetjes zodra het eerste vrouwtje op nest zit, verderop hun geluk be

proeven . De afstand tussen twee dergelijke roepposten kan meer dan 

een kilometer bedragen. De opgegeven aantallen voor Vlaanderen moe

ten daarom veelal als maxima worden beschouwd. 

De precaire situatie van de soort in Vlaanderen is geen alleenstaand ge

geven . Als typische bewoner van grote moerasgebieden kende de Roer

domp in geheel West-Europa een sterke achteruitgang (TucKER & HEATH 
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1994). In Nederland stelde men tussen 1973-1977 en 1998-2000 een hal

vering van zowel verspreiding als aantallen vast. De landeli jke popul atie 

werd in de periode 1998-2000 geschat op 200-250 pa ren . Het Franse 

broedbestand nam tussen 1970 en 1990 af van 400-500 naar 300-350 

paren {YEATMAN·BERTHELOT & jARRY 1995). 

Het verdwijnen van gesch ikte broedbiotopen is een belangrijke oorzaak 

van de algemene trend . In Vlaanderen zijn grotere, weinig verruigde riet

velden zeldzaam geworden en wordt nog maar zelden voldaan aan de 

oppervlaktebehoeften van een soort als de Roerdomp. Als gevolg van 

waterpeilverlagingen en eutrofiëring verlandden grote delen van vele 

moerasgeb ieden waarbij rietkragen gingen verruigen en grotendeels 

vervangen werden door struwelen . Van de 40 ha riet op de Blankaart te 

Woumen -tot begin jaren 6o een jaarlijks broedgeb ied voor 1 tot 3 pa

ren - blijven nu minder dan 10 ha met een povere rietkwaliteit over 

{DEvos 2003A). In de Midden-Limburgse vijvergebieden had een inten

sivering van de viskweek tot gevolg dat de grote rietkragen en andere 

verland ingsvegetaties werden opgeru imd door baggering en het herpro

fileren van oevers (GABRIËLS et al. 1994) . 

Naast biotoopverl ies kunnen ook strenge vorstperioden in de winter tot 

grote verliezen onder de Roerdompen leiden. Het is geen toeval dat het 

aa ntal broedparen in Vlaanderen telkens een sterke afname kende na de 

strenge winters van 1978/79 en in het midden van de jaren 8o. In Ne

derland vertoonde de populatie een afname van 30% na de strenge wi n

ter 1995-1996, wat opnieuw onderli jnt dat Nederlandse en wellicht ook 

Vlaamse Roerdompen hoofdzakel ijk standvogels zijn . Een herstel van 

de door vorst gereduceerde populaties kan een periode van 5 tot 1 o jaar 

vergen (VOISIN 1991). Het uitblijven van een echt herstel zoals in Vlaan

deren wijst duidel ijk op andere negatieve factoren . 

In Nederland werd de populatieafname in traditionele broedgebieden 

deels gecompenseerd door het koloniseren van nieuw ontstane natuur

ontwikkelingsgebieden (vAN DER HuT 2002). In Groot-Brittann ië levert een 
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soortbeschermingsplan vlugger dan verwacht zeer goede resu ltaten op 

{MARTIN et al. 2001) . Dankzij gerichte maatregelen is het aantal roepende 

mannetjes er toegenomen van 11 in 1997 tot minstens 55 in 2004, ver

spreid over 30 gebieden {WEBSITE RSPB , TnER et al. 1998) . Dit zijn hoo p

gevende vaststellingen die insp irerend kunnen zij n voor de zorgwekkende 

Vlaamse situatie. In Midden-Limburg lijkt het aankopen en nat uurherstel 

van (voormalige) broedgebieden reeds de negatieve populat ieontwikke

ling om te keren . Ook de vestiging van de soort in meer recente geb ieden 

zoals het Groot Rietveld te Melsele biedt perspectieven voo r de toe komst . 

Voor het krijgen van duurzame en grotere kernpopulat ies is echter veel 

meer nodig en moet gestreefd worden naar grotere , min of mee r aa neen

gesloten moerasgebieden met uitgestrekte en waterr ijke rietlanden . On

derzoek in Groot-Brittannië heeft immers aangetoond dat de 'home 

range ' van een mannetje in het broedseizoen gemakkel ijk 10 tot 20 ha be

draagt {WEBSITE RSPB) . In afwachting van betere tijden voor de Roerdomp 

is het hopen dat een strenge winter tijdens de komende jaren de soort 

niet helemaal van de Vlaamse kaart veegt. 

(ARLO VANDERYDT 

Bittern · Summary 

The Bittem is a very scarce species which occurs only in 2 % of all atlas squares. The 

present popu/ation is estimated at 11-12 breeding pairs. The Bittem is mainly confined 

to the eastem part of Flanders with a smal/ concentratien in the central part of 

Limburg. Since the period 1973-1977 (Go breeding pairs) , the popu/ation has shown a 

dramatic decline. Between 1994 and 2000 numbersjluctuated between 4 and 8 pairs. 

Since the beginning of the new century, this negative trend seems to have stabilized, 

but the future of this heron remains uncertain. 
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De Woudaap is wijdverspreid in Europa, maar vertoont een verbrokkeld areaal. De soort 
ontbreekt in Scandinavië, Estland, Ierland en Groot-Brittannië. De hoogste dichtheden 
en populaties situeren zich in Oo st- en Zuidoost-Europa, met belangrijke aantallen in 
Rusland, Roemenië, Oekraïne en Honga rije. Slechts 10 % van de Europese Woudapen 
broedt in het westen en zuidwesten. Gedurende de periode 1970-1990 is z owel de popu 
latie als het verspreidingsgebied in bijna alle landen drastisch ingekrompen. Men ver
moedt dat hierbij 90 % van de Europese broedpopulatie werd beïnvloed. Vooral in 
Noordwest· en Centraal-Europa was de afnam e dramatisch. De soort is in verschillende 
landen met meer dan 50 % achteruitgegaan . De negatieve trend zette zich voort in de 
jaren 90 maar lijkt nu op een aanta l plaatsen min of meer gestabiliseerd. De soort is 
gebonden aan zoetwatermeren, -vijvers en -rivieren met een rijke,. oeverbegroeiing van 
riet, wilgen , lisdodde en andere moerasvegetat ies. Woudapen broeden in tegenste lling tot 
de Roerdomp ook in wat kleinere gebieden. De soort is territoriaal , maar in gunstige 
voedselgebieden kunnen paren zich erg dicht bij elkaar vestigen zodat losse kolonies ont· 
staan. Tweede legsels komen voor. De geheimzinnige roep van het mannetje is voo ral in 
de ochtend· en avondschemering te horen. 
Woudapen zijn uitgesproken trekvogels die tussen april en juni arriveren en in augu stus
september Europa weer verlaten. De winterkwartieren liggen in Afrika, ten zuiden van de 
Sahara . De trek verloopt hoofdzakelijk 's nachts. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Woudaap is in Vlaanderen een schaarse soort die tijdens de inventa

risaties werd opgetekend in 12 hokken , een kleine 2% van het totaal. De 

populatie kon in 2000-2002 geschat worden op respectievelijk 14, 17-19 

en 11-12 broedparen enfof territoria . De belangrijkste concentratie van 

de soort in Vlaanderen treffen we aan in het Vijvergebied Midden-Lim

burg. Daar broedden jaarlijks respectievelijk 11, 12-14 en 5-6 paren , met 

de hoogste aantallen (o.a. 7-9 territoria in 2001) in De Maten nabij Genk. 

In 2003 werden in dit hok 10 territoria gevonden . Daarbuiten kwam de 

soort niet-jaarlijks tot broeden in het zuiden van West-Vlaanderen met 

telkens 1 broedpaar in de Gavers (Harelbeke) en de Bergelenput (Gul

legem) in respectievelijk 2000 en 2002 , en telkens 1 paar in het Kreken

gebied aan de Middenkust (2001), te Willebroek (2000) en te Heverlee 

(2002) . Waarschijnlijke broedgevallen , zonder directe aanwijzingen voor 

broeden (soms ongepaard e mannetjes) , werden opgetekend te Harelbeke 

(2001) , aan de Middenkust (2001), te Willebroek (2 territoriale mannetjes 

in 2001), te Lier (2 territoriale mannetjes in 2002) en te Meeuwen

Gruitrode (2002) . Het mogelijke broedgeval te Woumen (2000) is geba

seerd op een éénmalige waarneming. 

Ongepaarde mannetjes en een aantal niet-jaarlijks bezette broedplaat-

sen kunnen tot een overschatting leiden . Daartegenover staat dat geïso

leerde paartjes zich erg onopvallend gedragen, getuige hiervan is het 

feit dat vele broedgevallen pas ontdekt worden als de voedselvluchten 

plaatsvinden, nl. in juli-augustus, een periode waarin vele inventariseer

clers niet langer actief zijn. 

VERANDERINGEN 

Ten tijde van de vorige atlasperiode (1973-1977) was de Woudaap al zeer 

onregelmatig verspreid in Vlaanderen . De soort kwam toen nog vooral 

tot broeden in Midden-Limburg, het Turnhoutse Vennengebied en in 

Noord-Limburg. Ondertussen is ze uit die twee laatste regio 's verdwe

nen . Tussen 1973-1977 en 2000-2003 kende de Woudaap een historisch 

dieptepunt. Van de ongeveer 6o paren in 1973-1977 bleven er in het 

begin van de jaren 8o nog 18-20 over. Ook daarna bleef het met de 

populatie bergaf gaan : halfweg de jaren 8o werden nog ongeveer 10 

par:n geteld . Vanaf het einde van de jaren 8o tot halfweg de jaren go 

bereikte de Woudaap in Vlaanderen het absolute dieptepunt. In die peri

ode waren geen vaste broedplaatsen meer gekend en werden enkel een 

paar losse broedgevallen genoteerd , zoals te Dilsen (1990) , te Genk 

(1991) en in het Molsbroek te Lokeren (1992). De soort was bijna defi

nitief als broedvogel verdwenen en was zelfs in Midden-Limburg meer

dere jaren afwezig. In de periode 1994-1996 werden 1 territorium te 

Genk (1994), 1 broedgeval in het Broek Denaeyer (Willebroek) en 1 ter

ritorium in het Molsbroek (1995) vastgesteld. Geslaagde broedgevallen 

noteerde men in de Gavers (Harelbeke) en in de Maten (1996). Vanaf 

1996 lijkt de soort bezig aan voorzichtige terreinwinst. In Midden

Limburg is de toename deels te verklaren door een hogere inventarisa

tie-inspanning. In 1997-1999 broedden er steeds 3-4 paren. In die peri

ode voorafgaand aan het atlasproject werd nog elk jaar een broedgeval 

genoteerd te Willebroek, in 1998-1999 te Harelbeke , in 1997 te Lokeren 

en in 1999 aan de Kraenepoel te Aalter. 

BESPREKING 

Regionale en periodieke aantalsschommelingen zijn bekend bij de 

Woudaap (BE KHUIS 1990) , maar de spectaculaire afname van de popula

tie de afgelopen 30 jaar in een groot deel van Europa is van een heel an

dere orde . Verklaringen voor de achteruitgang worden deels gezocht 

langs de trekroutes en in de overwinteringsgebieden waar door uitbrei

ding van de Sahelzone de mortaliteit sterk zou zijn toegenomen (MARION 

et al. 1996). Bij al kwetsbare populaties zal de jacht tijdens de trek (op 

Malta worden elk jaar ongeveer 1500 Woudapen afgeschoten (FENECH 

1992) extra zwaar doorwegen. Zo zou het bestand in Portugal vrij stabiel 

zijn , mogelijk omdat die populatie een trekroute volgt langs de westkust 

van Afrika . Oostelijke trekkers (waaronder een belangrijk deel van de po

pulatie uit de Benelux) lopen meer risico. 

Zeker in een aantal landen van West-Europa heeft het verdwijnen van 

geschikte habitat na de jaren 6o zeker een bijkomende rol gespeeld in 

de sterke achteruitgang van de soort. In Vlaanderen zijn in die periode 

een aantal grotere moerasgebieden verdwenen of sterk in kwaliteit ver

minderd, zodat ze minder aantrekkelijk werden voor de Woudaap . In het 

belangrijkste broedgebied van de soort, het Midden-Limburgs Vijverge-
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bied, gingen door het inrichten van visvijvers grote delen van het oever

gebied verloren met alle gevolgen van dien voor de (reeds tanende) 

broedpopulatie. Het huidige beheer dat oog heeft voor het herstel van 

de moerasvegetatie, schept zeker opnieuw perspectieven . Sinds de 

tweede helft van de jaren 90 is de Woudaap blijkbaar bezig aan een 

voorzichtig herstel, iets wat zich bv. ook in Frankrijk en Nederland mani

festeert (Duso1s et al. 2000 , VAN DIJK et al. 2001) . Dit kan mogelijk ver

klaard worden door de recente, grotere hoeveelheden regenval in de 

overwinteringsgebieden . In Nederland , gelegen aan de noordgrens van 

het areaal van de soort, is de populatie sinds 1961-1967 met meer dan 

90% afgenomen : van 170-225 paren in de jaren 6o tot 100-135 paren in 

1973-77, 35-75 paren in 1982-83 en 20-30 paren in 1988-89 en telkens 7-

10 territoria in 1992-1997. In 1998-2000 zouden opnieuw 30 broedparen 

aanwezig geweest zijn. In Wallonië, meerbepaald in de moerassen te 

Harchies , werd na een jarenlange afwezigheid terug gebroed vanaf 1995 

(2-3 paren) . In 1999 werden daar opnieuw 10-12 paren geteld . 

Een aantal van de recentere broedgevallen in Vlaanderen buiten het Mid

den-Limburgse kerngebied , toonden aan dat de soort ook in kleinere, op 

het eerste gezicht niet zo evidente gebieden succesvol kan broeden (Gul 

legem, Harelbeke, Aalter). De toekomst van de Woudaap als broedvogel 

in Vlaanderen blijft echter onzeker, temeer daar onze populatie voor 58 % 

bestaat uit territoriale, solitaire mannetjes . De jongenaanwas lijkt voorlo

pig nog te laag om een duurzame populatie te verzekeren . 

(ARLO VANDERYDT 

1-3 • 26-50 • 101 -150 
• 4-10 
• 11 -25 • 151 -500 • 51-100 
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Little Bittem - Summary 

Th e Little Bittem has been rapidly declining since the 1970s. Rock bottam fo r the 

popu/ation in Flanders was in 1994, when only 1 territoria/ male was reported. Since 

1995 the species seems to be slowly reeavering . The present popu/a tion is estimated 

at 11- 19 territories. Flanders is situated at the north-western limit of the range of this 

species and only a minor part of the popu/ation consists of breeding pairs with young. 

The future of this smal/ heron species remains uncerta in . 

. . . DEZE sooRT wE R o GESPONsoRD ooo R: P Rov 1 N c 1 E WE ST· V LAANDEREN wê'St':V!aang 1 CAR LO VA N oE RY DT 1 V o e E LW E R KG ROE P M 1 o o EN - L 1 M au RG ---



KWAK (NYCTICORAX NYCTICORAX) 

De Kwak is een ko loniebroedende reiger die een kosmopolitische verspreiding kent met 
uitzondering van Australië en Antarctica . In Europa komt de soort vooral verspreid voor 
in het zuiden en is ze plaatselijk talrijk in de Middellandse Zeeregio. Noordelijk worden 
ze aangetroffen tot in Nederland, Polen en Zwitserland, zij het nergens talrijk. 
Overal in Europa treden vaak grote fluctuaties op in de kolonies afhankelijk van de jaar
lijks variërende voedselsituatie. 
Kwakken zijn afhankelijk van uitgestrekte moerasgebieden, bij voorkeur zoetwatermoe
rassen , hoewellokaal ook wel in zoutwatermoerassen wordt gebroed. De hoogste aantal
len worden bereikt in het noorden van Italië ( rijstculturen in de Povlakte) waar kolonies 
van meerdere duizenden broedparen geen uitzondering zijn. Elders zijn kolonies meestal 
niet groter dan enkele honderden broedparen en vaak slechts en~e,le tientallen. In het 
noorden van het verspreidingsgebied zijn ze nog kleiner (vaak so lita ire broedparen) en 
liggen ze veel meer verspreid. 
Kwakken voeden zich vooral 's nachts met kleine visjes en amfibieën die ze in ondiep 
water bemachtigen. 
De Kwak is een trekvogel die overwintert ten zuiden van de Sahara . Slechts een klein deel 
van de populatie overwintert in de Middellandse Zeeregio . 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in het Zwin te Knokke waar in 

het Zwinpark en aansluitend in de Zwinbosjes jaarlijks een 30-tal broed 

paren neste len . Elders in Vlaanderen is de soort erg zeldzaam en werden 

slechts 5 bijkomende broedparen gemeld. In de regio Schelde-Le ie waren 

er aanwijzingen voor 2 broedgevallen in oude Leie-armen (2000, 2002) . 

Verder broedde de soort tijdens de atlasperiode in het Molsbroek te Lo

keren (2ooo), de Zegge te Geel (2001) en (waarschijnlijk) in het broek 

Denaeyer te Willebroek. In het vijvergebied Midden-Limburg en meerbe

paald in de Maten te Diepenbeek, worden sinds 1991 bijna jaarlijks (jon

ge) vogels vastgesteld, maar zekere broedgevallen konden de voo rbi je ja

ren niet aangetoond worden. Net na de atlas periode in 2003 werd er een 

jong waargenomen met nog een grote hoeveelheid donsveren wat wijst 

op een broedgeval (MED. C. VANDERYDT) . De totale Vl aa mse populatie kan 

tijdens de atlasperiode geschat worden op 35-40 broedparen , waarvan 

slechts 2-5 van mogelijk wilde origine. 

VERANDERINGEN 

De vrijleven de kolonie in het Zwin en de aansluitende Zwinbosjes ont-

stond toen in 1977 de eerste vogels werden gelost uit de kooien in het 

Zwin park . Vanaf 1978 broedt de soort er jaarlijks en de aantallen namen 

geleidelijk toe van 15-18 paren in 1985 tot ongeveer 20 paren in de perio

de 1989-1991 . De maxim ale aantallen werden bereikt in de periode 1994-

1996 toen er jaarlijks ca . 40 broedparen werden geteld . Sindsdien 

schommelt de kolonie rond 35 paren. Solitaire broedgevallen elders in 

Vlaanderen werden niet aangetoond tot het einde van de jaren 8o en het 

begin van de jaren go toen steeds meer waarnemingen van mogelijke of 

waarschijnlijke broedgevallen werden verricht in de regio's Gent, Me

chelen en Limburg. In 1989 werd een zeker broedgeval vastgesteld in De 

Zegge te Geel (VERBRUGGEN 1989) . De voorbije decade bleef het aantal 

meldingen toenemen hoewel zelden echt broedbewijs werd gevonden en 

het niet altijd du idelij k is of de broedvogels van wilde origine zijn. 

BESPREKING 

Het vaststellen van een broedgeval van de Kwak is erg moeilijk door de 

verborgen levenswijze van de soort. Ze zijn vooral ' s nachts actief en 

verbergen zich overdag in dichte moerasbossen. Daarbij komt nog dat 

de nachtel ijke roepactiviteit erg laag is bij solitaire broedparen . Typisch 

voor de soort is ook de dispersie na het broedseizoen van zowel adul

ten als jongen . Die van meer zuidelijk gelegen broedgeb ieden du iken 

geregeld op in Vlaanderen gedurende de zomermaanden . Vaak worden 

de jongen dan nog ten dele door de ouders gevoerd wat snel tot verkeer

de interp retaties kan leiden . Het is mogelijk dat zomerwaarnemingen 

van Kwak in Vlaanderen ten minste voor een deel betrekking hebben op 

dergelijk d ispersiegedrag. De Kwak is erg eenvoud ig in gevangenschap 

te houden en komt er meestal erg snel en succesvol tot broeden . Om 

overbevolking in de volières tegen te gaan , wordt een deel van de dieren 

vaak gelost zoals in het Zwin. Ook in Nederland ontstonden op die 

manier verschillende kolonies (ERHART & KuRSTJENS 2000) die op hun 

beurt wilde exemplaren aantrekken zoals gebleken is uit ringonderzoe k. 

De jongen die in dergelijke vrijlevende kolonies geboren worden verto

nen vaak, in tegenstelling tot de honkvaste ouderpa ren, wel trekgedrag 

en mengen zich zodoende tussen wilde vogels . In Frankr ijk wordt een 

reële uitbreiding van het areaal in noordelijke richt ing gemeld hoewel de 

globale populat ie er het laatste decennium stabiel blijft. Er werden reeds 

broedgevallen vastgesteld ten noorden van Parijs (YEATMAN-BERTHELOT & 

jARRY 1995, RoCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT 1999) . Het is mogelijk dat de 

waarnemingen in de regio Schelde-Leie het gevolg zijn van de uitbreiden

de populatie in het zuiden , hoewel ook jongen losgelaten uit privécollec

t ies mogelij k zijn . Ook in Nederland is er sprake van een zeer lichte toe

name die wordt toegeschreven aan de populatietoenames in de omrin

gende landen, het nog steeds loslaten van Kwakken in dierentuinen en 

een verbetering van de broedhabitat en de voedselomstandigheden als 

gevolg van natuurontwikkeling. Dit laatste speelt vooral een rol in het 

rivierengebied zoals in de vallei van de ljssel (VosKAMP & ZOETEBIER 1999) . 

Wanneer de geplande natuurontwikkeling langs de Grensmaas verder 

wordt uitgevoerd (met o.a. de geplande ontwikkeling van rivierbegelei

dende ooi bossen) , ontstaan ook daar mogelijk interessante leefgebieden 

voor de Kwak (VAN BRAEC KE L & VAN LOOY 2004). 

GLENN VERMEERSCH 
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Night H eron - Summary 

The Night Heron is a rare species (1,8% of all atlas squares) . The popu/ation is esti

mated at 35-40 breeding pairsjterritories. The most important concentration is pre

sent in the Zwin nature reserve near the coast, with an annual breeding popu/ation 

of 30 pairs. However, this popu/ation originates from birds released from the loco/ bird 

col/eetion in 1977. Elsewhere, smal/ numbers breed irregularly. 
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KoEREIGER (BusuLcus IBIS} 

De Koereiger kent een nagenoeg were ldwijde verspreiding en staat alom bekend om zijn 
geweldige expansiedrang die de soort in staat heeft ges teld om vanuit Afrika grote delen 
van Europa en Zuid- en Noord-Amerika te koloniseren . Diezelfde expansiedrang heeft 
ervoor gezorgd dat Koereigers zich steeds noordelijker in Europa gingen vestigen (DEL 

Horo et al. 1992). 
De soort komt zowel in natte als in droge gebieden voor en voedt zich, in tegenstelling 
tot vele andere reigerachtigen, voornamelijk met insecte n die ze vaak op het land 
bemachtigen. Geregeld staan ook amfibieën op het menu. Het foerageren tussen koeien 
is een typisch gedrag waaraan ze hun naam te danken hebben. 
Koereigers zijn koloniebroeders die , als ze in de omgeving van water broeden, meestal 
zoet water verkie ze n. De kolonies variëren over het algemeen var: -enkele tientallen tot 
meerdere duizenden broedparen. Zo telde een kolonie langs de Guadiana rivier in Spanje 
in 1990 meer dan 1o.ooo broedparen. Europese koereige rs zijn deels trekvogels die over
winteren in Zuid-Spanje tot Noord-Afrika. 

VERSPRE IDING EN AANTALLEN 

In 2000 broedden 9 paren Koereiger samen met enkele Aalscholvers en 

Kleine Zilverreigers in het Zwin te Knokke. In 2001 was de soort er afwe

zig als broedvogel, maar in 2002 kwam opnieuw 1 paar tot broeden . Na 

de atlasperiode werden geen broedgevallen van Koereigers in Vlaanderen 

meer vastgesteld. 

VERAN DERINGEN 

In de periode 1973-1977 kwam de Koereiger niet voor in Vlaanderen , ten

zij als dwaalgast. Vooral sinds het einde van de jaren 8o ging het aantal 

waarnemingen in stijgende lijn. Vanaf 1989 wordt de soort jaarlijks op 

één of meerdere plaatsen opgemerkt, vooral in de Kuststreek. Een top

jaar was 1992 toen verspreid over België vermoedelijk 9 tot 11 verschil

lende exemplaren werden gemeld (WILLEMYNS 1993, CouRTENS 1996) . In 

1994 werd baltsgedrag vertoond door drie adu lte vogels op een oud nest 

van Bl auwe Reigers in de Blankaart te Woumen en in dezelfde omgeving 

pleisterden in 1995 opnieuw 6 adulte exemplaren (CoURTEN S 1996) . Het 

eerste broedgeval (2 pa ren) voor Vlaanderen werd opgetekend in het 

Zwin te Knokke in 1997, waar de soort mogel ijk werd aangetrokken door 

soortgenoten in de kooien van het parkgedeelte . In 1998 en 1999 kwa

men hier respectievelijk 1 en 2 paren tot broeden. 

BESPREKING 

De recente vestiging van de Koereiger als broedvogel in Vlaanderen ka

dert in een algemene noordwaartse expansie van de soort in Europa . In 

Nederland werd het eerste broedgeval van de Koereiger genoteerd in 

1998. In dat jaar werden daar op nog twee andere plaatsen broedver

dachte vogels waargenomen , maar nadien kwam de soort er niet meer 

tot broeden . Dergelijk onregelmatig voorkomen aan de grenzen van het 

verspreidingsareaal is echter niet ongewoon . 

Voorlopig lijkt de opmars van de Koereiger in de Lage Landen tot staan 

gebracht, maar ten zuiden van ons groeit de populatie nog steeds. In 

Frankrijk telde men in 1997 al 4000-5000 broedparen t.o .v. ongeveer 

1000 in 1990 (YEATMAN- BE RTHELOT & jARRY 1995, ROCAMO RA & YEATMAN

BERTHELOT 1999). De kans op nieuwe broedgevallen in Vlaanderen de ko

mende jaren is reëel. Of de soort zich definitief zal weten te vestigen , 

zal ondermeer afhangen van het aanpassingsvermogen aan ons klimaat . 

Koude en natte zomers kunnen mogelijk een probleem vormen wat be

treft het voedselaanbod (insecten) . In hoeverre strenge winters een hin

derpaal kunnen zij n, hangt af van het trekgedrag van de vogels . In en 

rond het Zwin slaagden verschillende Koereigers er de voorbije jaren in 

om de (milde) winter ter plaatse door te brengen. Op de slaapplaats wer

den in de winter 1999/2000 zelfs tot 11 exemplaren geteld . Hoe de vo

gels strengere winters zullen doorstaan , valt af te wachten . In Noord

Amerika vertonen de noordelijke populaties een uitgesproken trekgedrag 

waardoor de soort zelfs tot in de boreale streken wist door te dringen . 
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Cattie Egret - Summary 

The Cattie Egret is a new breeding species in Flanders. In 2ooo, 9 pairs bred for the first 

time in a mixed colony of Cormorants and Little Egrets near the coast. In 2001, 1 bree

ding pair was noted at the sa me location . As the popu/ation range of this species is exten

ding northwards, these new records do not come as a great surprise. 
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KLEINE ZILV ERREIGER (EGRETTA GARZETTA} 

De Kleine Zilverreiger kent een voornam elijk zuidelijke verspreiding in Europa met de 
hoogste aantallen in Italië, Spanje en Frankrijk . Ook in de Balkan en in Oekraïne komen 
meerdere duizenden paren tot broeden. De aantallen vertonen in de meeste landen, 
behalve in Oost-Europa, een sterk stijgende lijn en vooral in het westelijk deel van het 
verspreidingsgebied heeft een noordwaartse expansie plaatsgevonden. Tot het begin van 
de 2oste eeuw heeft de soo rt enorm geleden onder de handel in sierveren, maar de ver
liezen lijken nu grote ndee ls goedgemaakt. 
De biotoop bestaat uit laaggelegen moera sgebieden m et ondiep water, zowel in het bin
nenland als aan de kust. Meer nog dan andere reigersoorten kan men de Kleine 
Zilverreiger vaak aantreffen in zoute m ilieus. Ze broeden meestal in lage wilgen , elzen 
en andere bomen in m oerasgebieden, zelden in hoge bomen en vnqk in het gezelschap 
van an dere re igerachtigen en Aalscholvers. 
Het z ijn trekvoge ls die norma al overwinteren in het Middellandse Zeegebied en tropisch 
Afrika. In de lan den rond de Midde llandse Zee treedt soms massale steifte op als gevolg 
van strenge winters. Broedvogels van de recente, noordelijke kolonies blijken voor een 
deel te overwinteren in of nabij de broedge bieden waar ze gezam enlijke slaapplaatsen 
bezetten. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Tij dens de at lasperiode heeft de Kleine Zi lverreiger op 3 plaatsen in 

Vla anderen gebroed of een broedpoging gedaan . De 2 mogelijke broed

gevallen wijzen op eenmalige waarnemingen van foeragerende vogels 

uit de nabijgelegen broedgebieden . Jaarlijks kwa men 8-19 paren tot 

broeden in het Zwin te Knokke (14-16 in 2000, 17-19 in 2001, 8 in 2002) 

en dit in een gemengde koloni e met Lepelaars , Blauwe Re igers , Kwakken 

en Aalscholvers . In 2001 werd een succesvol broedgeval vastgesteld 

nabij het Schulensmeer en ook hier von d het broedgeval plaats in een 

kolon ie Blauwe Reigers. In 2002 ging een koppel over tot eileg in het 

Rot, ten zuiden van Blokkersdijk bij Antwerpen , maar het legsel ging 

verloren . Na de atlasperiode werd in 2003 enkel gebroed in het Zwin (11 

broedparen). 

VERANDERINGEN 

Voor de jaren 70 was de Kleine Zilverreiger een erg onregelmatige gast 

in Vlaanderen die niet jaa rlijks werd vastgesteld . Sinds 1971 werd de 

soort jaarlijks opgemerkt in steeds hogere aantallen en werden ook 

vaker overzomerende vogels genoteerd . Tijdens de vorige atlasperiode 

(1973-1977) werden geen broedgevallen van de Kleine Zilverreiger in 

Vlaanderen vastgesteld . Pas in 1982 vond het eerste gemengde broedge

val (met een Blauwe Reiger) plaats in het Zwin (LIPPENS & BURGGRAEVE 

1983) . De eerste zuivere broedgevallen vonden plaats in het Zwin in 

1995 (2 in de Zwinbosjes en 3 in het Zwinpark). Sindsdien namen de 

aantallen er verder licht toe en lijken ze nu stabiel te zijn (BURGGRAEVE et 

al. 2004) . 

BESPREKING 

Hoewel de Kleine Zilverreiger een erg opvallende verschijning is, kun

nen geïsoleerde broedparen erg heimelijk zij n en is het niet altijd een 

voudig een broedgeval vast te stellen zoals ook duidelijk werd bij het 

koppel nabij het Schulensmeer in 2001 (BURGGRAEVE et al. 2004) . Toch 

kunnen we er vanuit gaan dat de huidige verspreidingskaart volled ig is 

en loont het naar de toekomst toe zeker de moeite in alle bestaande ko

lonies van de Blauwe Reiger extra op te letten . 

De vestiging en verdere uitbreiding van de Kleine Zilverreiger in Vlaan

deren werd mogelijk gemaakt door een aantal facto re n. Zoals voor vele 

andere zuiderse soorten , is strengheid van de winters erg belangrijk. De 

relatief zachte winters sinds het midden van de jaren 90 hebben zeker 

bijgedragen tot de steile toename van het aantal overwinteraars aan 

onze kust (van slechts enkele vogels halfweg de jaren 90 tot maximaal 

100 in de winter 2002/2003, WEBSITE VOGELWERKGROEP MERGUS, WATERVO

GELDATABANK IN) . In de winter 2003/2004 werd bovendien de eerste 

overwinteraar in het Midden-Limburgs vijvergebied gemeld {MED. K. 

LEYSEN } . 

De vastgestelde uitbreiding van de soort in Vlaanderen kadert in een 

stijgende. trend die ook elders in West-Europa overduidelijk is . In 

Frankrijk werd de totale broedpopulatie in 1994 geschat op ongeveer 

10.000 paren en breidde de soort zich nog steeds snel uit in noordelij 

ke richting. Zo verschoof het zwaartepunt van de verspreiding er naar de 

kolonies langs de Atlantische kust waar in 1994 Go % van de populatie 

werd vastgesteld t.o.v. 36 % langs de Middellandse Zee (o .a. Camargue) 

(SPIROUX 1995, MARION 1997, ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT 1999) . 

Ook daar nemen de aantallen overwinteraars snel toe (meer dan 9000 

in januari 1995. waarvan ongeveer 1000 langs de Normandische kust) 
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en fluctueert de populatie sterk naargelang de strengheid van de voor

gaande winter (zo nam de kolonie in de Camargue af van 1931 paren in 

1984 naar 1016 in 1985, HAFNER et al. 1994) . 

In Nederland werd het eerste broedgeval genoteerd in 1979 . Daarna ver

dween de soort weer voor langere tijd en pas sinds het begin van de ja

ren 90 is de soort er een regelmatige broedvogel geworden . De popula

tie breidt er langzaam uit en in 2001 werden minimaal 22 paren geteld. 

Vooral in het Deltagebied is de soort ook in de winter een bekende ver

schijning geworden . De grootste concentraties worden er in het najaa r 

aangetroffen waarna het grootste deel wegtrekt naar het zuiden (BIJLSMA 

et al. 2001). De najaarsconcentraties liggen er ongeveer dubbel zo hoog 

als die in de broedtijd wat wijst op een noordwaartse dispers ie van 

vogels uit meer zu idelijk gelegen broedgebieden in Vlaanderen en 

Noordwest-Frankrijk. 

In 1996 stak de Kleine Zilverreiger het Kanaal over en broedde de soort 

voor het eerst in het zuiden van Groot-Brittannië. In 2001 werden er al 

minstens 116 paren verspreid over 16 kolonies vastgesteld . De overwin 

teraars namen eveneens spectaculair toe met 800-900 exemplaren in 

j anuari 2000 en maar liefst 2700 vogels in de herfst van 2001 (LoeK & 

(OOK 1998, MUSGROVE 2002) . 
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The Little Egret is a new breeding species in Flanders since 1995. At three localities 

breeding or attempted breeding was noted during the recent atlas inventory. This 

heron bred annually in the coastal area in a mixed colony of Spoonbil I, Grey Heron, 

Cormorant and Cattie Egret, with 14-16 pairs in 2000, 17-19 pairs in 2001 and 8 pairs 

in 2002 . Elsewhere, there were isolated pairs in Limburg (2001) and Antwerp (2002). 

The expansion of the species into Flanders is linked with the general expansion in 

north-western Europe . 
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BLAUWE REIGER (ARDEA CINEREA) 

De Blauwe Reiger ko m t voo r in gehee l Europa, m et uitzondering van ljsland, het noor
de n van Zweden en bijna gehee l Finland. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in 
Centraal- en No ordwe st- Europa . In het Middellandse Z eegebied zijn de dichtheden lager. 
In Europa is de soo rt sinds de jaren 70 in de meeste landen toegenomen door een betere 
besche rm in g en het uitblijven van extree m harde winters. 
Het is ee n ko lon iebroedende laaglandsoort die als voornam elijk viseter meesta l in de 
nab ijheid van visrijke wateren voorkomt . Bij uitzondering komen er kolonies voor verder 
van water of in hogere gebieden to t op 1ooo m et er. In de kolonie worden nesten gemaakt 
in bomen, meestal oudere en stevige exemplaren zoals eiken en beuken, maar er wordt 
ook ge broed in dennen, populiere n of ze lfs Schiet wilgen. De soort broedt frequent in par
ken , ook in stedelijke om gev ing. Bij uitzondering maken Blauwe Reigers grondnesten 
zoals op kliffen of boo mloze eilandjes. 
In Vlaanderen is de soort deels standvogel, dee ls trekker. Noordelijke populaties trekken 
en overwinteren in zuidelijk Eu ropa . Sommige populaties brengen de winter z elfs door 
ten zuiden van de Sah ara. 

VERSP REIDING EN AANTALLEN 

De Blauwe Reiger is een vrij talrijke soort d ie in ruim 15 % van de atlas

hokken , versp reid over alle ecoregio's, werd aangetroffen . In de twee 

regio's met de hoogste aantallen (samen 23 % van de Vlaamse opper

vlakte) broedt 33 % van de tota le populatie : de Zuidelijke en Centrale 

Kempen en de Kuststreek, met respectievelijk 390 en 328 broedparen . 

Ook de regio's Dender-Klein -Brabant (267 paren) , Zandig Vlaanderen 

(228 paren) en het Centrale Heuvelland (207 paren) herbergen belang

rijke populaties. Zeer lage aantallen werden genoteerd in het Antwerpse 

Linkeroevergebied en in de Noordelijke Kempen. Hier werden telkens 

slechts 29 broedparen gemeld . 

Het tota le aa ntal ko lonies in 2000-2002 bedroeg 91. De 3 regio ' s met 

het hoogste aantal zijn goed voor 51 % van het totaal. Koploper is hier 

opnieuw de Zuidelij ke en Centrale Kempen met Z5 kolonies . Zandig 

Vlaanderen en de Kustpolders tel len er respectievelijk 12 en 11 , alle an

dere regio 's minder dan 8. 

De ko loniegrootte var ieert sterk m et als maxi mum 125 broedparen en 

als minimum 1, hoewel we in dit laatste geval moeilijk van een echte ' ko

lonie' kunnen spreken . iets meer dan 20% van de huidige vestigingen 

telt slechts 1-2 broedparen . Slechts twee kolonies vallen in de hoogste 

aantalsklasse: de Gavers (Schendelbeke) met 125 nesten en de Wijven

heide (Zonhoven) met 115 nesten . Andere grote kolonies zijn o.a. die 

van Lummen-Linthout (84 paren) en Lanaken (82 paren) in Limburg, 

Ooidonk (8o paren) en Overmere (77 paren) in Oost-Vlaanderen en 

Koolkerke (75 paren) in West-Vlaanderen . De gemiddelde koloniegroot

te bedraagt 21 nesten . Per ecoregio zijn er grote variaties (tussen 9,6 en 

62,5) , met voor de 5 belangrijkste regio's variaties van 15,6 (Zuidelijk en 

Centrale Kempen) tot 38,5 (Dender-Klein-Brabant) nesten per kolonie. 

De broeddichtheid (of 'nestdensiteit ', VAN VESSEM 1988) bedraagt voor 

Vlaanderen 14,1/1oo km 2. Per ecoregio kan dit var iëren tussen 6 en 36, 

met voor de belangrijkste regio ' s variaties van 9 tot 36 . 

Voor de periode 2000-2002 wordt de populatie Blauwe Reigers in Vlaan

deren geschat op 2056-2315 broedparen . Hoewel de tellingen verricht wer

den over verschillende jaren , waren er geen grote verschillen in weersom

standigheden (geen koude winters) , zodat een optelling van de jaren toch 

een goed beeld geeft van de werkelijke aantallen in die periode. Het 

inventarisatiewerk gebeurde bovendien waarschijnlijk nauwkeuriger dan 

ooit tevoren (zo werden er opvallend veel solitair broedende vogels ge

vonden) en het tellen van de kolonies (een niet te onderschatten klus) ge

beurde steeds door ervaren reigertel Iers. We kunnen aannemen dat de ge

schatte populatie goed overeenstemt met de werkelijkheid . 

VERAN DE R I N GEN 

In vergelijking met de vorige atlasperiode is het verspreidi ngsgebied 

van de Blauwe Reiger duidel ij k uitgebreid en namen de aantallen flink 

toe . In de jaren 70 broedde de soort vooral in de Kustpolders en in de 

Schelde- en Leievallei . In het overgangsgebied van Noordelijke Kempen 

en Centraal en Zuidelijke Kempen was de Blauwe Reiger lokaal talrijk. In 

het oostelijk deel van die laatste regio en in de Oostelijke Kempen wer

den toen enkel solitaire broedgevallen vastgesteld . De soort komt nu in 

alle ecoregio ' s voor met overal zowel grote als kleinere kolonies. Vooral 

de recente uitbreiding in het oosten van het land en zeker in het Maas

land is opvallend . Hier ontstonden het voorbije decennium enkele vrij 

grote kolonies (o .a. Hochter Bampd te Lanaken). 

In de periode 1973-1977 werd de populatie van de Blauwe Reiger geschat 

op 680-830 broedparen . Men ging ervanuit dat het werkelijke aantal 
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toen d ichter bij het geschatte minimum zou li gge n. Zowel de tota le po

pulatie als het aantal kolonies we rden de laatste 20 jaar goed geteld 

waardoor we over een betrouwbaar bee ld beschikke n va n de evol ut ie 

van de soort (VAN VE SS EM 1988, ULENAERS & VAN VESSEM 1996, DEVOS & 

ANSELIN 1996, ANSELIN et al. 1998) . De soo rt nam toe in de ja ren 8o en 

de populatie fluctueerde s indsdien steeds bove n de 1000 broedparen 

met maxi male aantallen in 1989 en t ij den s de huid ige atlasperiode en 

minimale aantallen in 1987. De t rendgrafi ek vertoont sterke flu ctua ties 

met duideli jke dalen in o.a. 1984-1987, 1996-1 999 en ee n li chte afna me 

in 1991 -1992. Het aanta l kolonies nam gestaag toe van 37 in 1981 tot 91 

gedurende de atlasperiode . 

BESPREKING 

Zowel wat aantallen al s wat verspreid ing betreft, doet de Blauwe Re iger 

het momenteel beter dan ooit. Nochtans kan een e rg koude winterperi

ode de pop ulati e flink aantasten . Uit het Vlaam se re ige ro nde rzoek 

(U LENAE RS & VAN VESS EM 1996) komt de negatieve invloed van strenge 

winters sterk naar voren . In Vlaanderen wo rdt 8o % van de pop ulat ie

grootte bepaa ld door de strengheid van de voorgaa nde winter, hoewel 

de precieze grootte uiteraard ook ten dele afhan kelijk is van de broed

populatie in het voorgaande jaar. Ook de duur van de koudeperiodes is 

van belang, maar er spelen all icht nog een aantal niet-ge kende factoren 

een rol bij de populatieregeling op lange term ij n. Het hoge aantal 

broedparen t ijdens de atlasperiode is waarsch ijnlij k het gevol g van een 

combinatie van factoren : zachte winters en een nauwkeurigere tell ing. 

De intensievere inventarisatie is all icht de oorzaa k van het relatief groot 

percentage waarnem ingen van solita ire of 'duo '-vest igingen ten opzic h

te van de gegevens verzameld in voorgaande jaren . In Nederland is de 

algemene verspreid ing van de Blauwe Reiger de laatste 25 jaar weinig 
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veran derd en is de totale populatie slechts licht toegen omen. Wel is e r 

een dui de lijke plaatse lijke toename in het zuiden van het la nd met een 

verdub beling tot verd rievoud iging van het aantal broedparen . In Groot

Britta nnië bereikte de soort in 2002 de hoogste aantal len si nd s het 

begin van de jaarl ijkse census in 1928 (M ARCHANT et a l. 2004). In 

Wal lonië is de soort toegenomen van een 10-tal pare n in de jaren 70 tot 

1000-1300 broedp aren in 2002. De huid ige broeddichthe id in Vl aan 

de ren ko mt overeen met die in an dere goede jare n zoal s 1989, 1990 en 

1994, toen er mee r dan 2000 broedparen geteld werden . Zoals eld ers in 

Euro pa, we rde n in Vl aan dere n een aantal gemengde kolon ies van Bla u

we Reigers en Aalscho lvers vastgesteld . Voorbeelden hiervan zijn Over

mere, Merkern en Vinderhoute . 

ÄNN Y ÄNSE L I N 

Grey Heron - Summary 

Nowadays the Grey Heron (2056-2315 breeding pairs) occurs in every ecoregion of 

Flanders, with higher numbers (and a lso colonies) in the centraland eastern partand 

in the coasta/ region . The popu/ation has increased since the 1970s (ab out 68o bree

ding pairs) and remains above 1200 breeding pairs. Trends since 1981 show jluctuati

ons which can be related to winter severity. The present popu/ation si ze is one of the 

highest du ring the last 20 years. The change in distribution pattem is most pronoun

ced in the eastern part, where only solitary birds occurred in the 1970s. 
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De Ooievaar is een grote en bontgekleurde vogelsoort die sinds mensenheugenis dorpen 
opfleurt met zijn aanwezigheid. De soort broedt in alle Europese landen behalve Groot
Brittann ië, ljsland, Noorwegen, Finland en de eilanden in de Middellandse Zee. Het 
zwaartepunt van de verspreiding van de westelijke populatie wordt aangetroffen op het 
Iberische Schiereiland. Het aantal broedparen van de westelijke Europese populatie werd 
rond 1998 geschat op ongeveer 22.120 broedparen, terwijl de oostelijke populatie onge
veer 1Jo.ooo paren zou bedragen (VAN DEN BosscHE 2002). De kern van de oostelijke 
populatie bevindt zich in Polen, Wit-Rusland, Oekra ïne en de Baltische staten. De soort 
bouwt haar nest bij voorkeur in de buurt van de mens en men kan de enorme nesten vaak 
aantreffen op schoorstenen van allerlei gebouwen zoals hoeves, kaste len, kerken, maar 
ook gewoon rijhuizen. Ooievaars vormen over het algemeen paren "'f!Or het leven en ke
ren jaarlijks terug naar hetzelfde nest dat in eerste instantie weer wordt opgeknapt. Me
teen na hun terugkeer weerklinkt het luide, typische geklepper vanop het nest . In het 
broedseizoen scharrelen Ooievaars hun kostje bij elkaar in allerlei natte gebieden zoa ls 
vochtige hooilanden met vele sloten en uitgestrekte moerasgebieden. Ze leven voora l van 
muizen, amfibieën, re-genwormen en allerlei grote insecten , maar ook vis, jonge weide
vogels, wezels en zelfs hun eigen zwakke of dode jongen worden niet versmaad. 
De Vlaamse Ooievaars maken deel uit van de weste lijke populatie die in de heifst een 
zuidwestelijke trekrichting aanhoudt. Ze overwinteren zowe l in West-Afrika als in Spanje 
en in kleinere aantallen in Noord-Afrika en Portugal. Een dalend percentage van de loka
le broedvogels blijft rond het broedgebied overwinteren. 

VERSPRE IDING EN AANTALLEN 

De Ooievaar is momenteel een schaarse broedvogel in Vlaanderen wat 

vooral te dan ke n is aan de reïntroductie in 2 Ooievaarsdorpen : het na

tuurcentrum ' Het Zwin' te Knokke-Heist en het Dierenpark Plancken

dael te Muizen bij Mechelen . In 2000 broedden er 47 paren in Vlaan

deren . Slechts 3 paren broedden buiten de bekende concentraties : er 

werd 1 mi slukt broedgeval genoteerd te Daknam en bezette nesten zon

der jongen werden ontdekt in Damme en Hofstade (Vl. Brabant) . In 

2001 en 2002 broedden er respectievelijk 41 en 43 paren in Vlaanderen, 

waarvan slechts 2 paren bu iten de Ooievaarsdorpen . Telkens 1 paar 

keerde terug op het nest te Daknam (4 en 3 jongen in 2001-2002) en te 

Hofs-tade . In 2002 werd bovendien tijdelijk nestbouw vastgesteld van 

een so litaire vogel te Diepen beek. In 2003 en 2004 broeden respectie

velijk 38 en 41 paren in Vlaanderen . In 2003-2004 werden in Daknam 4 

en 3 uitgevlogen jongen geteld . In Hofstade was er zowel in 2003 als in 

2004 1 paar aanwezig dat zonder succes broedde. 2004 bracht een 

tweede paar er 1 jong groot. In 2003 was 1 paar aanwezig in Diepenbeek 

en in 2004 broedde 1 paar in Veerie-LaakdaL 

VERANDERINGEN 

Het Ooievaarsproject in het Zwin werd opgestart in 1957, maar het eer

ste succesvolle broedgeval liet zich pas optekenen in 1965 (LIPPENS 

1980). Tot in het begin van de jaren 90 verbleven er 8-9 broedparen . In 

Dierenpark Planckendael werden Ooievaars vrijgelaten in de periode 

1990-1993. Die vogels waren jaren in gevangenschap gehouden opdat 

ze hun trekdrang zouden verliezen. In dezelfde periode verdubbelde het 

aantal broedparen in het Zwin zodat de populatie in beide stations sa

men tot 35 broedparen uitgroeide . Buiten de 2 parken kwam de soort zo

wel tijdens als voor de inventarisatie voor de huidige atlas slechts spo

radisch tot broeden . Bu iten de Ooievaarsdorpen werden tussen beide 

atlasperiodes slechts broedparen vastgesteld te Ravels in 1990 en te 

Hofstade in 1999. 

BESPREKING 

Het broedsucces van de Ooievaar in Vlaanderen is laag met een gemid

delde van 0 ,7 jong per paar in 1998 en 1,4 jong per paar in 2002. Er wer

den grote verschillen opgetekend tussen de Ooievaarsdorpen . Oo ie

vaars uit Planckendael en het paar te Lokeren slagen erin om veel meer 

jongen groot te brengen dan hun soortgenoten in het Zwin. De factoren 

die hiervoor verantwoordelijk zijn, worden nog verder onderzocht. In de 

Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt lag het aantal jongen per paar in de 

periode 1991 -2000 op 1,5-2,3, met een gemiddelde waarde van 1,9 . Het 

broedbestand nam in diezelfde periode toe van 377 tot 574 pa ren (KAATZ 

2001). Uitputting, ziekte en elektrocutie zijn de belangrij kste doodsoor

zaken bij Ooievaars en een hoog percentage haalt de eerste lente niet. 

Het lage broedsucces van de Vlaamse Ooievaars , in combinatie met de 

hoge sterfte van jonge vogels op het nest en tijdens de trek, zorgt ervoor 

dat er zonder immigratie onvoldoende aangroei is om een leefbare 

populatie in stand te houden. Vlaanderen vormt met Nederland de 

noordwestelijke grens van het Europese areaal. De lokale populatie 

Ooievaars is daarom erg kwetsbaar, want er komen re latief weinig inwij

kelingen uit zuidelijke en oostelijke broedgebieden tot hier. Op lange 

termijn lijkt het voortbestaan van de Oo ievaar in Vlaanderen enkel gega-. 

randeerd te zijn wanneer een belangrijk deel van de populatie ook bui

ten de Ooievaarsdo rpen broedt. Het plaatsen van nestplatforms in po

tentiële broedgebieden zoals reeds op tal van plaatsen gebeurde (sa

menwerking Natuurpunt en Afdeling Natuur van de Vlaamse Gemeen

schap), kan de soort helpen om meer potentieel geschikte gebieden te 

koloniseren . 

In Nederland broedden er slechts 5 paren in 1985, maar het aantal nam 

spectaculair toe tot 330-396 paren in 1998-2000. Die toename is voor 

het grootste deel te danken aan de oprichting van ooievaarsdorpen . Het 

eerste werd gesticht in 1969 en vooral in de jaren 8o werd intensief 

gewerkt aan de reïntroductie. Het meerendeel van de Ooievaars broedt 

in of vlakbij de ooievaarsdorpen (joNKERS 2002A) . Ook elders in Europa 

worden toenemende aantallen vastgesteld (ScHULZ 1999) . In Wallonië 

broedden in 2002 slechts 7 paren , waarvan 6 in Ooievaarsdorpen . 

WtM VAN DEN BOSSCHE 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

B ROEDZE K ERHEID #HO KK E N 

Zeker 4 

Waarschijnlijk 0 

Mogelijk 0 

% bezette hokken o,s 

Populatieschatting 

1-3 • 26-50 • 101 -150 

• 4-10 

• 11 -25 • 151-500 • 51 -100 

Wh ite Stork - Summary 

The White Stork hos always been rare in Flanders. Perhops as a result of a reintroduc

tion scheme from two Stork 'vi/loges', the species is again breeding in Flanders, alt

hough in very smal/ numbers in the wild: 3 pairs in 2000 and 2 pairs in both 2001 and 

2002. Within the Stork 'vi/loges', 44, 39 and 41 breeding pairs were noted respective

ly during these years. The breeding success is currently too low to maintain a sustai

nabie wild population. Artificial nesting platforms could stimulate the species to colo

nize more areas. 
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LEPELAAR (PLATALEA LEUCORODIA} 

De Lepelaar is erg schaars vertegenwoordigd in Europa en zijn meest noordelijke versprei
ding strekt zich uit over de Nederlandse kustgebieden tot op de Waddeneilanden. In 
West- en Zuidwest-Europa komt de soort enkel voor in Nederland, Zuidwest-Spanje en 
lokaal in Frankrijk. De Lepelaar is ruimer verspreid in Centraal- en Zuidoost-Europa met 
belangrijke concentraties in o.a. Hongarije, Griekenland, Kroatië en Roemenië. De popu
laties kunnen grote schommelingen vertonen, maar gemiddeld lijken de westelijke popu 
laties stabiel te zijn of zelfs toe te nemen terwijl die in het oosten en zuidoosten met 
ongeveer JO % achteruit zijn gegaan in de loop van de laatste decennia. 
Lepelaars zijn erg kieskeurig wat hun broedbiotoop betreft. Ze verkiezen uitgestrekte 
moerasgebieden met grote oppervlakten ondiep, helder water zonder veel begroeiing. 
Broeden doen ze gewoonlijk in rietvelden, in moerasbossen of op ei 1'4fJden waar ze veilig 
zijn voor predatoren zoals katten, vossen of ratt en. Lepelaars eten vooral Driedoornige 
St eke lbaarzen, maar ook kleine witvissen, grote waterinsecten en garnalen. Ze zoeken 
hun voedsel wadend door water dat niet dieper mag zijn dan JO centimeter en speuren 
met tastzintuigen aan hun snavel naar hun prooi. Om tegemoet te komen aan hun spe
cifieke eisen, worden tussen de broedkolonies en de foerageergebieden vaak voedselvluch
ten van meerdere tientallen kilometers afgelegd. 
Lepelaars zijn trekvogels en de West -Europese populaties overwinteren vooral in West
Afrika . Hierbij vertonen ze een sterke plaatstrouw. In het voorjaar trekken ze voorallangs 
de Atlantische kusten, maar vanaf de nazomer worden vooral juveniele exemplaren ook 
vaak in het binnenland aangetroffen waar ze hun trek kortstondig onderbreken. 

VERSPRE IDING EN AANTALLEN 

De Lepelaar heeft tijdens de atlasperiode op twee plaatsen in Vlaan

deren gebroed. jaarlijks kwamen 2-3 paren tot broeden . Het Zwin te 

Knokke was in de periode 2000-2002 jaarlijks goed voor 1-2 broedparen . 

De Lepelaars broedden er in een gemengde kolonie met Blauwe Reigers, 

Kleine Zilverreigers, Kwakken en Aalscholvers en de nesten be-vonden 

zich in oude Grove Denn en. In 2002 werd in de Zeebrugse achterhaven 

een tweede vestiging vastge steld . Het betrof hier 1-3 pa ren waarvan er 

één overging tot nestbouw en 1 ei legde. De broedpoging mislukte ech 

ter (vermoedelijk door predatie) en in 2003 werden ze hier niet meer 

aangetroffen (MED. E. STIENEN ) . Het nest bevond zich op de grond te

midden van een kolonie Kleine M antelmeeuwen . Elders in Vlaanderen 

werden wel vaker overzomerende vogels vastgesteld en in 2003, net na 

de atlasperiode, werd één zeker broedgeval genoteerd in de Verrebroek

se Bl ikken te Verrebroek, grenzend aa n het Antwerpse havengebied. Ook 

hier werd op de grond gebroed op een eilandje tussen een begroeiing 

van jonge wi lgen , riet en kattenstaart. Drie jongen vlogen uit waarvan er 

2 in leven bleven . In 2004 werden hier opnieuw 5 geslaagde broedgeval 

len geteld en vlogen 10 jongen uit . De nesten bevonden zich ditmaal op 

een takkenhoop in het water temidden van een kolonie Kokmeeuwen 

(MED. G. SPANOGHE) . 

VERANDERINGEN 

De Lepelaar is als broedvogel een recente aanwinst voor Vlaanderen . 

Hoewel jaarlijks grote aantallen door onze regio trekken op weg naar of 

van de omvangrijke Nederlandse broedgebieden (pleisteraars vooral 

langs de Kust en de Beneden-Schelde) en er geregeld overzomerende 

exemplaren werden vastgesteld , duurde het tot 1999 vooraleer het eerste 

broedgeval met zekerheid kon worden vastgesteld in het Zwin te Knokke 

(DE SCHEEMAEKER 2000). In 1984 werd al een vermoedelijke broedpoging 

ondernomen in het Zwin (DESMET 1987) en in 1996 werd een mogelijke 

poging tot nestbouw vastgesteld in het kanaalgebied (Zuidelijk Eiland) te 

Wintam (CoEC KEL BERGH 1996) . 

BESPREKING 

De recente vestiging van de Lepelaar in Vlaanderen ligt volledig in de 

lijn van de uitbreiding van de soort in Nederland waar de populatie toe

nam van 190-240 broedparen in de periode 1973-1977 tot ongeveer 6oo 

in het begin van de jaren go, 846 in 1996 en 1000-1200 broedparen in 

1998-2000 (VosLAM BER 1994, OVERDI JK 1999) . In 2002 en 2003 werden er 

respectievelijk 1586 en 1314 paren geteld en neemt de soort nog steeds 

toe met weliswaar jaarlijkse, natuurlijke fluctuaties (SCHOPPERS 2004) . 

Opvallend hierbij is dat momenteel ruim 6o %van de populatie broedt 

op de Waddeneilanden . Vele kolonies op het vasteland hebben zwaar ge

leden onder predatie door de Vos en volledige kolonies weken uit naar 

veiligere gebieden zoals op de Wadden. Tegelijk stelde men ook vast dat 

de soort meer en meer in bomen ging broeden terwijl de Nederlandse 

populatie traditioneel overwegend grondbroeders betrof. 

De recente vestiging in de Verrebreekse Blikken is mogelijk het begin 

van een verdere uitbreiding in Vlaanderen hoewel de aantallen hier 

waarschijnlijk altijd marginaal zullen blijven door het ontbreken van uit

gestrekte geschikte foerageergebieden. Vlaanderen beschikt bovendien 

over weinig potentiële broedgebieden waar Lepelaars veilig zijn voor 

grondpredatoren . Het is mogelijk dat de verbeterende waterkwaliteit en 

ermee samenhangend de voedselbeschikbaarheid van de Beneden

Schelde op termijn de vestiging in die omgeving verder kan stimuleren . 

GLENN VERMEERSCH 

110 BROEDVOGELATLAS f HOOFDSTUK 7: SOORTENBESCHR/IVINGEN 



• mogelijk • waarschijnlijk e zeker 

BROEDZE K ERHE ID #HO KKEN 

Zeker 2 

Waarschijnlijk 0 

Mogelijk 

% bezette hokken o,s 

Populatieschatting 2-3 

Spoonbi/I - Summary 

The Spoonbi/I is a new breeding species in Flanders since 1999, although some bree

ding attempts have been recorded earlier (1984 and 1996) . 1-2 pairs bred near the 

coast during each of the inventory years in a mixed colony of Grey Heron, Little Egret, 

Night Heron and Cormorants. Nests were built in pine trees. In nearby Zeebrugge, 

one breeding attempt took place in 2002 (3 pairs present) when the nest was situated 

on the ground within a colony of Lesser Black-backed Cu/Is. 
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KNOBBELZWAAN (CYGNUS OLOR) 

De Knobbelzwaan komt in Europa voor van Zuid-Scandinavië tot Zuid-Frankrijk en in 
het oosten in Noord-Italië tot de Zwarte Zee. In het Middellandse Zeegebied en 
Zuidoost-Europa is de soort zeer schaars of ontbreekt ze. Het is zeer moeilijk om de ori
ginele verspreiding te bepalen van de oorspronkelijk Eura ziatische zwanensoort. Er is 
eeuwenlang zo een sterke interferentie geweest met de mens {BIRKHEAD a( PERRINS 1986) . 
Nog volgens die auteurs is het zeker dat de Knobbe lzwaan al in de Middeleeuwen in 
gevangenschap broedde o.a. in Oostenrijk, Zwitserland en Zuid- Duitsland. Men ver
moedt dat de wilde populatie toen grotendeels was gedecimeerd, en het dus vooral ont
snapte nakomelingen van de in gevangenschap levende zwanen zouden zijn die aan de 
oorsprong liggen van de westelijke en Centraal-Europese populaties (hoewel daar lokaal 
toen ook al Knobbelzwanen als siervogels werden gehouden). Ir ,Pe Baltische landen 
waren er al vrijlevende populaties vanaf het begin van de 2oste eeuw (KOPPEN 1989) in 
veel andere landen pas echt vanaf de jaren Go. De soort is de laatste 25 jaar in Europa 
sterk toegenomen, zowel in aantal als in verspreiding. Knobbelzwanen broeden in een 
brede waaier van habitats zowel in zoet als brak water, natuurlijk als artificieel. 
Verwilderde parkvogels zijn in het algemeen sedentair, afstammelingen van reeds lang 
verwilderde populaties (voornamelijk noordelijke en oostelijke vogels) ve rton en migratie. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Deze vrij schaarse soort komt in Vlaanderen als broedvoge l voor in een 

kwart van de atlashokken. Ze is aanwezig in alle ecoregio's met uitzon

der in g van de Duinen , maar de kaart vertoont duidelijke hiaten in het 

westelijk deel van Zandig Vlaanderen en de Zandlemige regio, in de 

Centrale Heuvels, in het middendeel van de Zuidelijke en Centrale Kem

pen en in het grootste deel van de Oostelijke Kem pen en de Krijt-Leem

regio. Van de totale populatie van 270-360 paren komen de hoogste 

aantallen voor in de grote regio 's Zandig-Vlaanderen (40-70 paren) en 

de Centrale Kempen (36-47 paren), maar de hoogste dichtheden vinden 

we in het Maasland en de Wase Linkerscheldeoever. In slechts 8% van 

de hokken met zekere en waarschijnlijke broedvogels kom en 4-10 paren 

voor, in het merendeel van de hokken zitten minimaal 2 broedparen . 

Hokken met hogere aantallen vinden we o.a. in het gebied Damme

Hoeke (West-Vlaanderen) , aan de westrand van Gent en Overmere-Kal

ken (Oost-Vlaanderen) , aan de Rupelmonding, op Blokkersdijk (Linker

oevergebied) , aan de plassen bij Moi -Dessel (Antwerpen) en Luysen

Mariahof te Bree en de Maasplassen bij Stokkem-Eien (Limburg). 

VERANDERINGEN 

Tij dens de vorige atlasperiode werd voor de Knobbelzwaan een veel be

perkter verspreidingsgebied waargenomen dan nu. Zo er is een opva l

lende afwezigheid van de soort in het oostelijke deel van Vlaanderen . 

Misschien werd de eerder als siervogel gekende zwaan toen minder sys 

tematisch genoteerd . De Knobbelzwaan lijkt na 30 jaar sterk toegeno

men in de Kustregio, in het gebied tussen de Boven-Schelde en Leie, in 

het hele Zeescheldegebied, in oostel ijk Brabant, in het oosten van Ant

werpen, het Demervalleigebied en langs de Maas . De broedpopulatie 

kan voor de periode 1973-1977 grofweg geschat worden op een 80·100-

tal paren . Uit een schatting van de populatie voor de periode 1985-1988 

blijkt hoe onvoldoende de aantallen van de soort gekend waren: 10o-soo 

broedparen . Voor 1989-1991 komt men tot een (misschien) realistischer 

beeld : 60-100 broedparen . Aan de hand van de gegevens uit het BBV

project vanaf 1994 bli jft het moeilijk een goed idee te krijgen van de aan

talsevolutie van de soort, ook weer gedeeltelijk door de twijfel of het 

over 'wilde ' of 'semi-wilde ' Knobbelzwanen gaat. Dit maakt de tellingen 

moeilijk om te interpreteren . Een jaarlijkse schatting van go-100 broed

paren werd vooropgesteld , maar dit is duidelijk heel wat minder dan het 

aantal be reikt tijdens de atlasperiode. Het grote versch il is gedeeltel ijk 

te wijten aan een intensievere inventarisatie, maar er zijn regionale 

gegevens die op een recente toename wijzen . In de provincie Limburg is 

de Knobbelzwaan de laatste 20 jaar toegenomen van 10 tot 30 broed

paren (GABRIËLS 2000). Aan de Oostkust lijken de aantallen momenteel 

ook iets gestegen in vergelijking met het midden van de jaren go. Een 

verhoogde aandacht voor de soort kan hierin een rol spelen . In Klein

Brabant werd pas in 1990 het eerste echt verwilderde broedpaar geno

teerd . Sindsd ien is de populatie toegenomen tot 10-12 broedparen. 

BESPREKING 

Zowel het verspreidingsgebied als de aantallen van de Knobbelzwaan 

zijn de laatste tientallen jaren zeker toegenomen. Door een gebrek aan 

goede totaaltell ingen blijft het moeilijk om de aantalsevolutie en de ver

spreidingsteename in de tijd goed te reconstrueren. Hoe de toename in 

de toekomst zal evolueren , is niet gemakkelijk te voorspellen . In Wal-
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• mogelijk e waarschijnlijk • zeker 

BROED ZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 112 

Waarschijnlijk 31 

Mogelijk 17 

% bezette hokken 25 , 6 

Populatieschatting 270-360 

lonië is het broedbestand sinds de jaren 70 slechts licht toegenomen en 

fluctueert de laatste 10 jaar rond de 80-100 broedparen . In Nederland is 

de populatie de laatste 25 jaar meer dan verdubbeld : van 2500 pa ren tot 

5500-6500 paren . Het verspreidingsgebied is met 30 % uitgebre id. De 

populatietoename wordt er al jaren door afschot 'beperkt', een maatre

gel tegen landbouwschade. Afschot zou zelfs één van de belangrijkste 

doodsoorzaken van de soort zijn {VAN DI JK 1991) . Vooral tweedejaarsvo

gels zouden schade aanrichten wanneer ze in het voorjaar, op het mo

ment dat de adu lten al hun broedterritoria hebben ingenomen, in grote

re groepen op landbouwgewassen foerageren . Of Knobbelzwanen al dan 

niet belangri jke schade aanrichten, werd nog onvoldoende aangetoond . 

Hoewel de populatie in Vlaanderen niet vergelijkbaar is met die bij onze 

noorderburen , wordt de komst van de Knobbelzwaan als broedvogel in 

natuurgebieden niet onverdeeld gunstig onthaald . Waterplanten worden 

vaak overmatig begraasd en bij de verdediging van hun ter ri to rium is de 

soort vrij agressief tegenover andere watervogelsoorten (BEeK et al. 

2002). Bij plaatselijke sterke toename van de soo rt is een gecontroleer

de beperking van de aantallen door bijvoorbeeld het schudden van de 

eieren (beperking van jongen) en het eventueel afvangen van adulte vo

gels te overwegen (BECK et al. 2002) . 

ANNY ANSEL IN 

1-3 • 26-50 • 101 -150 
• 4-10 

• 11-25 • 151-500 • 51-100 

Mute Swan - Summary 

The Mute Swan occurs in 25% of all Flemish atlas squares and is widespread over the 

whole region. Higher numbers (4-10 bpj25km2 ) coincide with areas rich in wetlands 

and in particu/ar artificial sites such as old flooded sand and claypits, conals or large 

fishponds. Since 1973-1977 the species has expanded its range westwards and east

wards. Th e popu/ation had slowly increased from 80-100 to 270-360 pairs at present. 

Milieuraad 
Btill-<>p-d..,_JI<r& 
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ZwARTE ZwAAN (CYGNUS ATRATUS) 

De Zwarte Zwaan is een verwilderde watervogel die zijn oorspronkelijk verspreidingsge
bied heeft in Australië en Tasmanië (SNOW 0{ PERRINS 1998) . De soort werd in 1791 in 
Europa als siervogel voor watervoge lcollecties geïntroduceerd en broedt ondertussen in 
verwilderde toestand zowel in Noord-, West- als Centraal-Europa (o.a . Oostenrijk en 
Slovenië), zij het in kleine aantallen (PANNACH 1999, 2000). In Wenen is er een popula
tie van enkele tientallen dieren. De soort is in verwilderde toestand vrij sedentair. Zwarte 
Zwanen hebben geen vaste broedperiode maar kunnen op elk moment van het jaar nes
telen . Bij ons broeden ze overwegend op het einde van de winter. Het is de enige zwa
nensoort waarbij het mannetje ook de eieren bebroedt (BRUGGER 0{ TABOR SKY 1991) . 

VERSPREIDI NG EN AANTALLEN 

De Zwarte Zwaan werd in 5 % van d e at las ho kken als broedvogel geno

teerd. Ze komt verspreid voor over heel Vla and ere n. Aan de Kust zijn er 

broedgevallen te Knokke- Heist, Oostkerke , Leffinge en Woumen, in re 

gio Dender-Klein-Brabant o .a. in Sche lderode-Merelbeke , Kalken -Uit

bergen , Dendermonde-O ud ege m , Moerze ke , Merchtem en Meise . In de 

Noordelijke Kempen broedt d e soo rt o .a . bij Kalmthout, te Brecht, Rij

kevorsel en Turnhout. In de Ce nt rale en Zuidel ijke Kempen is de Zwarte 

Zwaan present langs de mi dd enloo p va n de Demer, in de Krijtleemregio 

o.a. nabij Tongeren e n St.-Trui de n e n in het Maa sland op verschillende 

plaatsen langsheen de Maas . Van de 32 hokken zijn er 27 met zekere en 

waarschijnlijke broedvoge ls. In 22 hi erva n wordt maar 1 broedpaar op

gegeven . Het hoogste aantal van 6 broedparen vinden we langs de Maas 

te Neerharen-Rekem. In de 4 overige ho kken zi jn er 1-3 paren . De totale 

popu latie wordt geschat o p 40-45 broedparen . 

VERANDERINGEN 

Tijdens de inventarisatieperiode van de vorige broedvogelatlas werd de 

Zwarte Zwaan nog niet als broedvogel genoteerd . De soort zou op het 

einde van de 1gde eeuw in ons land geïntroduceerd zijn (ARNHEM 1999) , 

maar werd in Vlaanderen pas vanaf de jaren 70 af en toe in het wild ge

meld {DE SMET 2002) . Vooral vanaf de jaren go nam het aantal waarne

mingen in alle provincies toe (BECK et al. 2002) . Als nieuwe exoot wer

den broedgevallen van de soort slechts sporadisch genoteerd. In 1995 

was er een broedgeval in Opglabbeek (Limburg) . In 1998 werd 1 broed

paar van de Zwarte Zwaan gemeld in het Mechels Broe k (Mechelen) . In 

het Brusselse waren er broedgevallen vanaf 1989 te Strombeek-Bever 

waar de soort sindsdien regelmatig maar niet elk jaar broedt, en te Dil

beek in 1993 en 1994 (vAN DEN HoUTIE 1999). In 1999 was er een broed

geval ten noorden van Brussel in Zemst-Weerde . 

BESPREKING 

Alhoewel de broedpopulatie van de Zwarte Zwaan nog laag is , lijkt het 

erop dat de soort toch aan een opmars begonnen is. In Nederland heeft 

de soort de voorbije 25 jaar een succesvolle, in vrijheid levende popula

tie weten op te bouwen . Momenteel broeden er naar schatting 60-70 

broedparen . Er is een belangrijke concentratie (minimaal 15-20 paren) 

aanwezig niet ver van onze grens in het Deltagebied (Markiezaat) en het 

aangrenzende deel van Noord-Brabant, die mogelijk een invloed kan 

hebben (of gehad heeft) op de toename van de soort in ons land . 

Door het feit dat de soort het hele jaar door kan broeden , en d it ook dik

wi jls doet aan vijvers in private domeinen die niet steeds toegankelijk 

waren, werd de opgegeven populatie naar boven aangepast. De soort 

kan meerdere broedsels per jaar hebben , waardoor de populatie snel zou 

kunnen toenemen . Er is echter weinig geweten over het doen en laten 

van broedende Zwarte Zwanen in Vlaanderen en zeker over het broed suc

ces . Als habitat lijken ze een brede waaier van watertypes te bezetten : zo

wel voormalige klei- en grindplassen , bosvijvers , o ude rivi erarmen , ka

naaloevers als de klassiekere 'kasteel parken ' . Een onderzoek in een aan

tal natuurgebieden in Vlaanderen toonde aan dat de aanwezigheid van 

de exotische zwaan momenteel maar zeer sporadisch als schadelijk 

wordt ervaren . In het natuurgebied Blokkersdijk nabij Antwerpen werd 

vermoed dat broedende Zwarte Zwanen de territoria van andere watervo

gelsoorten hadden ingenomen {BEeK et al. 2002) . 

ANNY ANSELIN 
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e mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

1-3 • 26-50 • 101 -150 

• 151-500 
• 4-10 

• 11 -25 • 51 -100 

BROEDZE K ERHEID #HO KK EN 

Zeker 19 

Waarschijnlijk 11 

Mogelijk 

% bezette hokken s.G 

Pop u I atiesch atti ng 40-45 

8/ack Swan - Summary 

The feral Black Swan is a rather scarce breeding species (5% of the atlas squares) but 

occurs over the whole of Flanders. In most squares only one breeding pair is record ed. 

An exceptionally high number of 6 pairs was present a long the Me u se riverin the east. 

Free-living Black Swans have been reported since the 1970s. Observations increased in 

the 1990s and the first free-breeding pair was noted in 1998 in Mechelen north of 

Brussels. Nesting habitat consistsof marshy clay and grave/pits, forest ponds, old river 

arms and canals. The Flemish breeding popu/ation is estimated at 40-45 pairs. Data 

from the last 10 years suggest a steady increase. 
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KoLGANs (ANSER ALBIFRONs} 

De Kolgans broedt in de toendrazo ne van Eurazië, van Noordwest-Rusland tot Oost-
Siberië. In Europa bedraagt het aantal overwinterende vogels in de Balt ische regio en het 
Noordzeegebied, waaronder ook Vlaanderen valt, ongeveer 1. ooo. ooo. Daarbuiten ver
blijven nog eens een 36o.ooo-740.ooo Kolganzen in Centraal- en Zuidoost-Europa en 
Turkije (WETLANDS INTERNATIONAL 2002). De wintera antallen in Vlaanderen schommelen 
de laatste jaren tussen 30.000 en 45.000 vogels (Drvos 2003B). Sinds 1980 broedt de 
Kolgans in Nederland en ze heeft er zich momenteel ontwikkeld tot een broedpopulatie 
van 200-250 paren, ontstaan uit losgelaten lokvoge ls voor de jacht die, na het verbod op 
dit gebruik, in het wild zijn gaan broeden (LENSINK 1996). Gewo nde vogels blijven soms 
achter en komen tot broeden, wat allicht ook in een aantal andere Europese landen het 
geval is. Informatie hierover is eerder schaars. Ontsn apte vogels uit watervogelcollecties 
kunnen ook in het wild gaan broeden . 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Tijdens de atlasperiode werden er 3 zekere en 2 mogelijke broedgeval

len doorgegeven. Zekere broedgevallen waren er ten westen van Gent, 

nabij Kruishoutem en te Dessel; mogelijke broedgevallen in het Mech

else rivi erengebied en te Hasselt . Wellicht werden enkele paren over het 

hoofd gezien en kan de jaarlijkse populatie in Vlaanderen geschat wor-

den op 3-6 paren. 

VERANDERIN GEN 

De Kolgans werd in de periode 1973-1977 nog niet als broedvogel vast

gesteld in Vlaanderen . De soort werd onlangs wel meer buiten de win

terperiode en de traditionele overwinteringsgebieden gezien, vaak in ge

zelschap van andere (verwilderde) ganzen. Waarnemingen van broeden

de of broedverdachte vogels werden en worden nog steeds niet syste

matisch doorgegeven . 

BESPREKING 

Over de oorsprong van de broedgevallen bestaat geen zekerheid : ener

zijds kunnen overwinterende, zieke vogels overzomeren en eventueel 

tot broeden komen , anderzijds worden Kolganzen vaak in watervogel

collecties gehouden en kunnen ontsnapte vogels verwilderen . Het is 

niet uitgesloten dat vogels uit de nog steeds aangroeiende Nederlandse 

populatie Vlaanderen aandoen . 

ANNY ANSELIN 

• mogeli jk • waarschijnlijk • zeker 

BROED ZEKER HEID #HO KKEN 

Zeker 4 

Waarschijnl ijk 0 

Mogelijk 2 

% bezette hokken 1,0 

Populatieschatting 3-6 

Whitefronted Goose - Summary 

During the recent atlas peri ad 3 confirmed and 2 possible breeding records for this 

nordie Goose species were noted. These breeding records are most likely to ref er 

to escaped or summering (wounded) birds, although there could be an injlux 

from the Dutch breeding.population. 
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GRAUWE GANS {ANSER ANSER) 

In Europa kunnen twee ondersoorten (westelijke A. a. anser en ooste lijke A. a. rubiro
stris) en een 6-tal verschillen de populaties Grauwe Ganzen onderscheiden worde n. Het 
broedareaal van de continenta le Noordwest-Europese populatie strekt zich uit van het 
uiterste noorden van Noorwegen, zuidwaarts langs de Noorse kusten, Denemarken, 
Zuid-Zweden, Polen en Noord-Duitsland tot in de Lage Landen. De Vlaamse broedpopu
laties bakenen de zuidgrens van de populatie af 
Nesten worden voora l gevonden in oevervegetaties en broekbossen langs waterplassen 
zoals kreken, kleiputten en grindplasse n. In geschikte gebieden waar ze veilig zijn voor 
grondpredatoren (o.a. eilandjes) treedt vaak ko lonievorming op en kunnen tientallen 
nesten dicht bij elkaar worden aangetroffen. In gebieden met hoge dichtheden is het 
bepalen van het aantal broedparen niet altijd eenvoudig door de a.' lllwezigheid van niet
broedende vogels en crèchevorming. 
De noordelijke broedvogels trekken in de winter zuidwaarts- tot zelfs in Zuid-Spanje en 
Noord-Afrika - terwijl de zuidelijke populaties (waaronder de Vlaamse) grotendeels se
dentair zijn. De Noordwest-Europese populatie kende de laatste decennia een sterke toe
name: va n ongeveer Jo.ooo vogels midden de jaren Go tot ca. 400. 000 nu (WETLANDS 
INTE RNATIONAL 2002). 

VERS PREIDING EN AANTALLEN 

In 82 at lashokken werd de soort zeker of waarschijn lijk broedend aange

troffen. Zowel uit de relatieve dichtheidskaart als uit de aantallenkaart 

komt het beperkte en vrij verb rokkelde verspreidingsareaal goed tot 

uiting. In ru im 70 % van de bezette hokken werden niet meer dan 10 

paren gemeld. Hoge aantallen van minstens so pare n per 25 km 2 bleven 

beperkt tot 7 hokken , voornamelijk geconcentreerd in de noordelijke 

Kustpolders. 

De aanta llen nemen jaa r na jaar sterk toe en variëren in de atlasperiode 

wellicht van ongeveer 1000 paren in 2000 tot minstens 1000-1300 in 

2002 . Ruim de helft van de Vlaamse populatie komt voor aan de Oostkust 

(480-520 pa ren) en Middenkust (90-110 paren) . Op basis van aanvullen

de gegevens uit 2002 (S PANHOVE 2002) mogen we aannemen dat het 

broedbestand aa n de Oostkust in het laatste inve ntaris at iejaar al meer 

dan 700 paren bedroeg. Pl aatse lijk worden hier zeer hoge dichtheden 

gehaald (kolonievorming), ondermeer in en rond de Stadswallen van 

Damme (tot 150 paren in 2001) , de achterhaven van Zeebrugge (tot 200 

paren in 2002) en de Kleiputten van Heist (120 paren in 2002) . Net als 

bij de kle inere broedpopulaties in het Oost-Vlaamse Krekengebied (85-

120 paren) en het polder- en havengebied van Antwerpen-Linkeroever (25-
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30 p~ren) sluit het verspreidingsareaal in de Kustpolders nauw aan bij de 

omvangrijke broedpopulatie in Zeeuws-Vlaanderen . Ook aan de andere 

kant va n Vlaanderen - meer bepaald in het Limburgse Maasplasse nge

bied-is er sprake van een grensoverschrijdende broedpopulatie met Ne

derland. Aan Vlaamse zijde van de Grensmaas liep het broedbestand in 

2002 op tot 180-207 paren . Verspreid over de rest van Vlaanderen zijn er 

tal van kleinere, geïsoleerde broedplaatsen die echter nooit meer dan 20 

à 30 broedparen herbergen (onder meer in de omgeving van Brussel en 

in de regio Klein-Brabant) . 

VERANDERINGEN 

De recente geschieden is van de Grauwe Gans als broedvogel in Vlaan

deren gaat terug tot een succesrijke herintroducti epoging in de Zwin

streek te Knokke (DE SCHNEIDAUER 1968) . Na een eerste geslaagd broed

geval in 1956 vormde zich hier een lokale broedpopulatie die in de jaren 

6o en 70 uit enkele tientallen paren bestond . Begin jaren 8o wordt voor 

het eerst melding gemaakt van enkele broedgevallen buiten de on-mid

dell ijke Zwinomgeving (te Hoekeen Damme) . 

Tot halverwege de jaren 8o werd de kaap van so broedparen in Vlaan

deren wellicht niet of nauwelijks overschreden . Daarna ging het echter 

snel. In 1994 werd het Vlaamse broedbestand geschat op 180-190 paren 

en bleek de soort tal van nieuwe gebieden gekolon iseerd te hebben. Dit 

liep op tot 350-370 paren in 1995 en 380-390 paren in 1996. In de daar

opvolgende 5 jaa r vond er nog eens een verdubbeling van de aantallen 

plaats en omstreeks 2000 werd de kaap van 1000 paren overschreden . 

De hierboven geschetste toename was in alle Vlaamse broedgebieden 

merkbaar. Aan de Vlaamse Oostkust ging het aantal broedparen van 

enkele tie·ntallen paren begin de jaren 8o naar 120-130 paren in 1994 en 

vermoedelijk meer dan 700 nu . In die periode werden vanuit de Zwin

streek te Knokke steeds meer nieuwe gebieden in de omgeving gekolo

nisee rd, een fenomeen dat inmiddels tot aan het Oostendse Kreken

gebied reikt. In 1984 werd het eerste zeker broedgeval vastgesteld in het 

Oost-Vlaamse Krekengebied . Daarna vond een geleidelijke toename en 

uitbreiding plaats , ondanks plaatselijke bestrijdingsmaatregelen door 

landbouwers/jagers . Tussen 1990 en 2000 liep het aantal broedparen 

op van minstens 19 tot ruim 6o, verspreid over de kreken van Assenede, 
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e mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BR OEDZEKERHEID #HO KKEN 

Zeker 6o 

Waarschijnl ijk 23 

Mogelijk 

% bezette hokken 14,1 

Pop u latiesch atti ng 1000·1300 

Watervliet en Boekhoute-Sint-Laurei ns. 

In de provincie Limburg- met de Maasvallei als kerngebied -ging het 

nog sneller: een eerste broedgeval in 1991, 6 paren in 1992, 120-130 pa

ren in 1999 en 180-207 paren in 2002 (GABRI~LS 1999). In de regio Klein

Brabant vestigde de soort zich in 1994 als broedvogel en liep het aantal 

paren inmiddels op tot 25 à 30 (CoECKELBERGH et al. 2003). Andere 

broedplaatsen in het binnenland herbergen nu nog kleinere aantallen , 

maar staan ongetwijfeld aan het begin van gelijkaardige evoluties. 

BESPREKING 

Als gevolg van overbejaging en de drooglegging van moerasgebieden 

was de Grauwe Gans halverwege de 20ste eeuw in geheel Eu ropa een 

relatief zeldzame broedvogel geworden . In Vlaanderen is de soort wel

licht reeds in het begin van de 1gde eeuw uitgestorven (DE ScHNEIDAU ER 

1968). Omdat een spontane hervestiging uitbleef, werden in 1955 een 

aantal ganzen uitgezet in het Zwin te Knokke, d it in navolging van gelijk

aardige experimenten in het buitenland . De uitgezette vogels behoorden 

ongelukkigerwijs tot de hier niet van nature voorkomende oostelijke 

ondersoort rubirostris, te herkennen aan de roze snavel. De lokale, vrij

vliegende Zwinpopulatie groeide snel aan tot een 300-ta l vogels halverwe

ge de jaren Go. Hoewel het grootste deel van de ganzen sedentair was, 

bleek uit ringgegevens dat er al vlug een zekere uitwisseling plaatsvond 

met populaties in andere Europese landen. Belgische vogels werden 

teruggemeld uit onder meer Zweden , Denemarken, Fran krij k en Neder

land (DE ScH NEIDAUER 1968) . Hierdoor zijn de kenmerken van de oostelij

ke ondersoort inmiddels bijna volledig uit de Zwin populat ie verdwenen . 

Ondanks de grensoverschrijdende trekbewegingen bleek de Zwinpopu

latie op Vlaams grondgebied wél behoorlijk honkvast en vestigingen of 

waarnemingen buiten de gemeente Knokke-Heist waren lange tijd 

1-3 • 26-50 • 101 -150 
• 4-10 

• 11 -25 • 151 -500 • 51-100 
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schaars. Pas in de loop van de jaren 8o kwam daar verander ing in. Nieu

we gebieden aan de Oostkust maar ook in Zeeuws-Vlaanderen (ca . 30 

paar in 1983) werden gekoloniseerd , kort daarna gevolgd door de eerste 

broedgevallen in het Krekengebied en de Scheldepolders in het noorden 

van Oost-Vlaanderen . Al die plaatsen vormen nu duideli jk één aaneen

gesloten broedareaaL 

Overige broedpopulaties in Vlaanderen zijn niet gelinkt met de oor

spronkelijke Zwinpopulatie maar zijn meestal ook het gevolg van ande

re, al dan niet bewuste introducties. Zo kan de grensoverschrijdende 

broedpopulatie in het Limburgse Maasplassengebied in verband worden 

gebracht met een introductie in Kreis-Viersen (Duitsland) (K URSTJENS & 

REYRINK 1994). 

Hoewel de Vlaamse broedpopulaties in belangrijke mate sedenta ir zijn, 

kunnen we de sterke toename in de jaren go niet los zien van ontwikke

lingen in de rest van Europa. De explosieve aantalsentwikkeling in het 

grootste deel van het Noordwest-Europese versp re idingsareaal leidde 

wellicht overal tot een toenemende uitwisseling tussen trekkende , wilde 

vogels en geïntroduceerde, grotendeels sedentaire populaties . Daardoor 

wordt het ook steeds moeilijker om een ondersche id te maken tussen 

spontane vestigingen en populaties die afsta mmen van uitgezette vo

gels. Recent ringonderzoek aan de Oostkust toonde aan dat verplaat in

gen van Vlaamse broedvogels en hun jongen zich doorgaans beperken 

tot de onmiddellijke omgeving van het broedgebied (minder dan 15 km). 

Een minderheid trekt wat verder weg, maar afstanden van meer dan 8o 

km zijn zeldzaam en reiken meestal niet verder dan het Nederlandse 

Deltagebied (SPANHOVE 2002) . 

De be langrijkste oorzaak van de sterke toename van de Noordwest

Europese popul atie is hoogstwaarschijnlijk een reductie van de jacht

dru k gedurende de laatste decennia (MADSEN 1987, MADSEN et al. 1999) . 

In diezelfde periode ging de soort ook meer en meer gebruik maken van 
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een netwerk van beschermde gebieden langsheen de trekroute . Een 

steeds groter percentage van de populatie trekt in het najaar niet meer 

naar Zuidwest-Spanje maar blijft noordelijker overwinteren in gebieden 

waar verstoring en bejaging veel geringer zijn. Op die manier ontwikkel

de het Verdronken Land van Saeftinghe in Nederland zich tot één van de 

belangrijkste Europese overwinteringsge bi eden. Gan zen die in Neder

land overwinteren blijken een merkelijk hoger broedsucces te hebben 

dan Spaanse overwinteraars (NILSSON & PERSSON 1996). 

Het succesverhaal van de Grauwe Gans is we ll icht nog niet voorbij, ook 

niet in Vlaanderen . Die prognose zal niet overal op gejuich worden ont

haald. Landbouwers klagen over schade aan landbouwgewassen maar 

ook natuurbeheerders worden lokaal geconfronteerd met overbegrazing 

van zeldzame (waterplanten)vegetaties. Sinds 2002 voorz iet de wetge

ving dat er maatregelen mogen worden genomen om lokale populaties 

in te dijken in functie van natuurbeheer (maar in de prakti jk vaak ook 

om problemen met landbouwschade te beperken) . Het blijft afwachten 

of dit soort acties een wezenlijke inv loed zu llen kunn en uitoefenen op 

de verdere populatieontwikkeling van één van de meest su.;cesrijke 

broedvogelsoorten in Vlaanderen. 

KOEN D EV OS 

Greylag Goose - Summary 

The Greylag Goose occurs in 14 % of all atlas squares. The popu/ation is estimated at 

1000-1JOO pairs, with 50 % present in the coastal polders and with important numbers in 

the Scheldt-polders, forming one popu/ation with the adjacent Dutch breeders. Th is a lso 

occurs in the eastern part of Flanders with 180-270 pairs a long the Meuse in Limburg, at 

the Dutch border. Elsewhere, only less important concentrations are noted, which never 

re ach more than 20-30 breeding pairs. The expansion of the species is linked to the rein

traduetion in the Zwin area (east coast) in the 1970s. Both the popu/ation and range of 

this goose have increased remarkably. 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

sOEPGANS {ANSER ANSER FORMA DOMEST/CUS) ANNY ANSELIN 

De Soepgans is de gedomesticeerde vorm van de Grauwe Gans en hieronder worden ook allerlei kruisingen met wilde of verwilderde grote ganzen

soorten verstaan, zoals Grauwe Gans, Canadese Gans , Brandgans en zelfs de gedomesticeerde Zwaangans . Er is dus nogal wat variatie in kleur en 

vorm. Net zoals bij de Soepeend werd de 'soort' tijdens de atlasperiode voor het eerst gebiedsdekkend geïnventariseerd in Vlaanderen . Hieruit blijkt 

dat ze al erg verspreid voorkomt en reeds in 42% van de atlashokken werden geregistreerd . Vooral in het centrale deel van Vlaandere n is het areaal 

redelijk aaneengesloten , terwijl ze in het westen (met uitzondering van de Kustpolders) en in het oosten veel minder werden waargenomen . De aan

wezigheid werd waarschijnlijk beter genoteerd dan bij de Soepeend . De gedomesticeerde vorm is veel algemener verspreid dan de Grauwe Gans die 

met 14% bezette atlashokken heel wat lager scoort. Dit is niet zo verwonderlijk gezien het grote aantal 'brongebieden' waaruit ganzen in Vlaanderen 

kunnen verwilderen: kinderboerderijen en fermettes met watervogelcollecties vormen maar enkele van de vele voorbeelden . De sterke toename van 

Grauwe Gans, Canadese Gans en andere ganzensoorten zorgt bovendien voor een toenemend aantal bastaarden van allerlei oorsprong. 

e mogelijk e waarschijnlijk • zeker 

ZwAANGANS {ANSER CYGNOIDES) ANNY ANSELIN 

De Zwaangans is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid- en Centraal-Siberië , Mongolië en het noorden van China . De laatste tientallen jaren is de popu

latie er sterk achteruitgegaan door overmatige jacht gedurende de winterperiode (OGILVIE & YouNG 1998) . De gedomesticeerde vorm is bekend onde r 

de naam 'Chinese Knobbelgans'. We kunnen aannemen dat de in Vlaanderen voorkomende vogels uit gevangenschap stammen. In totaal kwamen er 

van de soort meldingen van waarschijnlijke broedgevallen uit 5 atlashokken in Vlaams-Brabant. De inventarisatie is ongetwijfeld onvolledig, want ze 

werd waarschijnlijk niet systematisch genoteerd. Het heeft dan ook weinig zin om een schatting op te geven . Het is in ieder geval de moeite om in 

de toekomst vrijlevende paren nauwlettend op te volgen . Ook de populaties van Canadese Gans en Nijlgans telden oorspronkelijk maar enkele paren! 
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INDISCHE GANS (ANSER INDICUS) 

De Indisch e Gans is een verwilderde watervogelsoort met als notuurlijk verspreidingsge
bied de hoogvlakten van Centraal-Azië. Het voorkomen van de soort in Europa is het 
gevolg van introductie door de mens, waarbij de vogels ontsnapten uit co llecties of wer
den uitgezet en in het wild begonnen te broeden. De huidige verspreiding en broedpopu
latie van de verwilderde vogels is niet zo goed gedocumenteerd. In West- Eu ropa broedt 
de soort momenteel in Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland (vAN HORSSEN a( 

LENSINK 2ooo, BLAIR et al. 2ooo). De soort ontbreekt in Denemarken, maar broedde ge
durende de jaren 70 en 8o regelmatig in Zweden en Noorwegen , maar heeft enke l in 
Noorwegen in de jaren 90 nog gebroed (SVENSSON et al. 1999). De soort kan in kleine 
kolonies broeden op rotsige of droge bodem (in Scandinavisch e landen). Ze broedt ech
ter ook in moerassige vegetaties, en in struwelen en ruigten in wei/.·11den (vAN HoRSSEN 
a( LE NSJNK 2ooo) . De natuurlijke populaties zijn langeafstandstrekkers, maar oo k van 
verwilderde vogels is door hervangsten van geringde Indische Ganzen bekend dat ze zich 
over een paar honderd kilometer kunnen verplaatsen (BACCETTI et al. 1997). In hoeverre 
dit geldt voor alle populaties is niet geweten. 

VERSPRE IDING EN AANTALLEN 

De Indische Gans is een schaarse soort die in Vlaanderen voorkomt in 3 

% van de atlashokken. Die zij n vrij homogeen verspreid over het grond

gebied met uitzondering van het westelijk deel waar slechts één broed

paar werd gemeld (Knokke-Heist) . Er zijn 8 hokken met zekere of waar

schij nlijke broedgevallen en 12 met mogelijke. Buiten Knokke-Heist zijn 

er nog vier andere plaatsen met slechts 1 broedpaar (Oude Durme te 

Waasmunster, polder van Niel , Bootjesven te Wortel-Kolonie en Vurten te 

Beringen) . In Bornem (Breeven en Doregem) zijn er 3 broedparen en in 

het Kleiputtengebied van Brecht-Rijkevorsel 2 . Een opvallend hoog aan

tal vin den we in een hok nabij De inze (omgeving Brielmeersen) met niet 

minder dan 8 broedparen . De hokken met mogelijke waarnemingen kun

nen worde n beschouwd als toekomstige broedgebieden . De huidige po

pulatie ka n geschat worden op 20-25 broedparen . 

VERANDERINGEN 

De Indische Gans werd tijdens de vorige atlasperiode nog niet als 

broedvogel in Vlaanderen gemeld . Tot die periode waren zelfs waarne

mingen van verwilderde , niet-broedende exemplaren schaars (DE SM ET 

2002) . De eerste verwilderde Indische Gans werd pas genoteerd in 1966 

op een vestingswater aan de Brilschans te Berchem (Antwerpen) . In de 

jaren 70 werd de soort reeds als verwilderd gemeld in alle Vlaamse pro

vincies met uitzondering van Vlaams-Brabant (DE SMET 2002 , BECK et al. 

2002) . Het eerste bekende broedgeval in het wild vond plaats in het 

Mechels Broek nabij Mechelen in 1989. In het kader van het BBV-project 

werden broedgevallen van de Indische Gans slechts sporadisch gesigna

leerd : in 1994 te Vinderhaute (Oost-Vlaanderen) , in 1998 te Bornem 

(Antwerpen) en in 1999 te Grimbergen (Brabant) . Ook andere bronnen 

bevestigen dat de exoot niet vaak voorkwam (DE SMET 2002). 

BES. PREKING 

In vergelijking met de Vlaamse broedpopulatie van andere verwilderde 

ganzensoorten zoals de Canadese, Brand- en Nijlgans is die van de 

Indische Gans nog laag. Voor een soort die nog maar een goede 10 jaar 

geleden voor de eerste keer als in het wild broedend werd genoteerd , 

lijkt de 'groei' wel lager dan bij Brand- en Nijlgans . Vergeleken met de 

eerste 1 o jaar van de populatietoename van de Canadese Gans, verloopt 

dit bij de Indische Gans toch sneller. In Nederland, waar een eerste 

broedgeval werd genoteerd in 1977, broedde de Indische Gans sinds 

1986 jaarlijks en bedroeg de populatie in 2000 ongeveer 70-100 paren . 

Waarnemingen in dit land en elders in het Europese verspreidingsge

bied zouden erop wijzen dat ontsnapte of vrijgelaten exemplaren van 

deze verwilderde watervogel enkele jaren nodig hebben voor ze succes

vol in verwilderde toestand tot broeden komen (BLAIR et al. 2000, VAN 

HoRSSEN & LENSINK 2000). In Vlaanderen is nooit echt goed op de soort 

gelet en hebben we hierover weinig informatie. De verwilderde 'popula

tie ' die in de weilanden rond de Brielmeersen (Deinze) broedt, is afkom

stig uit de watervogelcollecties van het gelijknamige recreatiedomein, 

maar er is geen zekerheid hoe lang er al niet-broedende vogels op die 

locatie aanwezig zijn {MED. J. VANHEUVERSWYN). In hoeverre de Indische 

Gans de snelle groei (na initiële trage toename) van de andere exotische 

ganzensoorten in Vlaanderen zal volgen , is moeilijk voorspelbaar. Het 

aantal winterwaarnem ingen van de soort buiten de broedgebieden is de 

laatste jaren flink toegenomen (BECK et al. 2002) . In hoeverre dit de ver

spreiding van de soort zal beïnvloeden is moeilijk te weten. De Indische 

Gans is zeker een soort om in de gaten te houden . Als graseter kan de 

exoot in de toekomst een bijkomend probleem vormen bij de al bestaan

de en groeiende populaties van andere verwilderde ganzensoorten in 

onze regio . Het beperken van de aantallen (nu ze nog laag zijn) en een 

betere controle op potentiële 'ontsnappingshaarden ' zou een populatie

groei binnen de perken kunnen houden . 

ANNY ANSELIN 
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• mogelijk • waarschijnlijk e zeker 

B ROEDZE K ERHEID #HO KKEN 

Zeker 

Waarschijnlijk 3 

Mogelijk 12 

% bezette hokken 

Populatieschatting 20-25 
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Bar-headed Goose - Summary 

The Bar-headed Goose is a scarce breeding species (20-25 bp) over the whole of 

Flanders. The feral popu/ation derives from geese that escaped from wateifowl collec

tions. The Bar-headed Goose has been observed in the wild since the 196os and the 

Jirst breeding record dates from 1989. The species shows a very slow increase. 
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c ANADESE GANS (BRANTA CANADENSIS) 

De Canadese Gans is een soort die afkomstig is uit Noord- Amerika waa rvan in Europa 
hoofdzakelijk de grote vorm (B.c . canadensis) werd ingevoerd. In Groot- Brittannië ge
beurde dit in de 17de eeuw, in Scandinavië (Zweden) rond 1930. De introductie, samen 
met de aanwezigh eid en het ontstaan van geschikte biotopen door grondwerken bij urba
nisatieprojecten (zoals bv. grindplassen en waterreservoirs) leidden tot een snelle popu
latiegroei in een aantal landen . Momenteel is de Canadese Gans in Europa sterk ver
spreid in Groot-Brittannië, grote delen van Scandinavië (vooral Zweden), Duits land, 
Nederland en België, en zijn er lokale, kleine populaties in o.a. Rusland, Oekraïne, 
Denemarken , Letland, Frankrijk en Zwitserland. De huidige Europese broedpopu latie is 
de laatste decennia sterk toegenomen en wordt momenteel geschat op een 50. ooo broed
paren (ANDERSON et al. 1999). De soort komt voor in allerlei wc:.""'lrrijke gebieden en 
broedt meer dan andere ganzensoorten in de stedelijke omgeving. De Scandinavische 
populatie overwintert gedeeltelijk in Duitsland, maar in strenge winters trekken Duitse 
vogels door tot in Nederland. De Nederlandse en Belgische populaties zijn waarschijn lijk 
grotendeels sedentair, alhoewel buiten het broedseizoen verplaatsingen van meerdere 
tientallen kilometers heel frequent voorkomen (ANSELIN a[ GEERS 1997, BEeK et al. 2002). 
Uit de enkele terugmeldingen van Belgische vogels met halsringen in Zuid- en Midden
Nederland en het westen van Duitsland blijkt dat sommige Canadese Ganzen soms toch 
grotere afstanden afleggen (Databank Project Honker). 

V E R SPREIDING EN AANTALLEN 

De Canadese Gans is een vrij ta lrijke soort die voorkomt in bijna de helft van 

alle atlas hokken (49 %) . Zij is versp reid over geheel Vlaanderen , maar is in 

het ooste lijk deel du idel ijk minder aa nwezig. We treffen de hoogste aantal

len aan in het centra le dee l van Vl aand eren, vooral in de Schelde- en Leie

va lle i en de aan ligge nde gebieden waar versch illende hokken liggen met 

meer dan 100 broedpare n. Broedpopulat ies met meerdere tientallen broed

pare n zijn er o. a. in het Kr uibee kse poldergebied , in de Leievallei tussen 

Drongen en Dei nze, in de Bourgoye n-Ossemeersen te Gent (resp. 84, 131 en 

189 paren in 2000-2002) (MED. G. SPANOG HE). In het Dij Ie-Ru pelgebied zijn 

het Mechel s Broek (Mechel en ) en de E19-vijver te Zemst gebieden met elk 

meer dan 10 broedpa re n. In de Noordelijke Kempen komen lokaal behoorlij

ke populat ies voor, zoals in het Kleiputtengeb ied Brecht-Rijkevorsel (meer 

dan 30 paren) en in de omgeving van de Kalmthoutse Heide (Kalmthout) . In 

het westelij k deel van de Zandlemige regio en Hageland-Haspengouw zijn 

de aa~tallen zeer laag. De Oostelijke Kempen , het Maasland en de Krijt

Leemregio zijn (voorlopig) nog niet door de verwilderde soort ' ingenomen'. 

Op de relatieve dichtheidskaart komt het kerngebied van de soort rondom 

de stad Gent en de Wase-Linkerscheldeoever goed tot uiting, maar zelfs in 

de Kustpolders (o.a. Krekengebied van Oostende) zijn er hier en daar ook 

hoge relatieve dichtheden . De huidige broedpopulatie kan geschat worden 

op 1400-1800 broedparen. 

VERANDERINGEN 

Ten tijde van de vorige atlas was het eerste broedgeval van een verwilderde 

Canadese Gans in Vlaanderen al een feit , namelijk in 1973 te Kalmthout 

(SYMENS 1988), maar dit werd niet vermeld . Enkel het broeden van de soort 

in enkele Brusselse parken werd kort aangehaald. Sindsdien heeft de exoot 

bijna de helft van Vlaanderen ' ingepalmd' . Reconstructie van losse waarne

mingen uit de beginperiode en vanaf 1994 het BBV-monitoringsproject stel

len ons in staat de evolutie van het aantal broedparen van 1973 tot heden vrij 

nauwkeurig weer te geven. Vooral vanaf de tweede helft van de jaren 8o 

neemt de Canadese Gans gestaag in aantal toe en die toename verloopt 

steeds sneller. De laatste 10 jaar is de broedpopulatie van de soort vertien

voudigd! Niet enkel de aantallen, maar ook de verspreiding als broedvogel 

evolueerde vrij snel. Rond 1990 kwam de soort vooral in het Gentse en het 

Antwerpse tot broeden , nu is zij over een groot deel van Vlaanderen ver

spreid . In gebieden met hoge dichtheden liggen de nesten dikwijls dicht bij

een zodat echte kolonies ontstaan. 

BESPREKING 

Zoals een aantal andere exoten (Nijlgans , Brandgans, Zwarte Zwaan) is de 

Canadese Gans een zeer succesrijke soort die nog steeds in aantal toeneemt 

en zich verder verspreid . Dit is trouwens ook het geval in Nederland , waar 

de populatie in 25 jaar van een s-tal broedparen steeg tot 1000-1400 broed

paren. Ook in het zuiden van ons land is de Canadese Gans geen ongewone 

verschijning meer en telt er nu 100-120 broedparen . Vooral de laatste 5 jaar 

is de soort er sterk toegenomen. 

Een deel van de populatie in de Noordelijke Kempen is ongetwijfeld ontstaan 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZE KERHEID #HO KK EN 

Zeker 220 

Waarschijnlijk 62 

Mogelijk 25 

% bezette hokken 49 ,2 

Populatieschatt ing 1400·1800 

uit de broedkern rond Kalmthout. Die ligt ook aan de oorsprong van de 

Nederlandse broedvogels in Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Brabant (LENSINK 

2002). De grote concentraties rond Gent zijn grotendeels vanuit verschillen

de kasteelparken ontstaan en door het introduceren van kleine groepjes op 

(kasteel)vijvers op verschillende plaatsen in de Schelde- en Leievallei . Ook in 

andere stedelijke gebieden is de kern van de 'verwildering ' meestal gekend 

(ÄNSELIN et al. 1996) . 

In de trendgrafiek is er een populatieverschil van bijna 1000 broedparen tus

sen 1999 en 2000-2002 . Dit heeft twee oorzaken : enerzijds een onderschat

ting van de populatie in 1999 en waarschijnlijk ook gedeeltelijk in de jaren 

ervoor (niet alle vogels werden toen in alle regio 's geteld) , en anderzijds het 

feit dat de gegevens een combinatie zijn van 3 jaren, waarbij het aandeel van 

tellingen gedurende het laatste jaar zeker kunnen doorwegen bij een soort 

die zo snel in aantal toeneemt. Alhoewel een deel van de opgegeven aange

duide paren (als waarschijnlijke broedvogels) misschien wel niet tot broeden 

komt of geen jongen grootbrengt, is de sterke toename reëel. De trend zette 

zich in 2003 in veel gebieden duidelijk verder en frequent werd melding 

gemaakt van bezetting van nieuwe gebieden nabij bestaande broed kernen. 

Door de sterke aantalsteename beginnen geleidelijk aan conflicten op te t re

den: schade aan kwetsbare vegetaties (in natuurgebieden) , schade aan 

recreatiedomeinen en parken , en in veel mindere mate aan landbouwperce

len , watervervuiling en mogelijke competitie met watervogels (BECK et al. 

2002). Het wordt tijd dat de overheid een beslissing neemt of er al dan niet 

een gebiedsdekkende controle op de aantallen komt (door gecombineerde 

beperking van jongen en adulten) voor het definitief te laat is . 

ÄNNY ANSELIN 
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Canada Goose - Summary 

The Canada Goose is defin itely the most successful alien wateifowl species in 

Flanders. Numbers increased from 1 breeding pair in 1973 to the present popu/a tion 

of 1400-18oo breeding pa irs. The species is now widely distributed and is particularly 

abundant in the central part and a long the Scheldt and Leie river vo lleys. Areas with 

high numbers coincide with the (former) presence of wildfowl collections, from where 

the escapees forming the f eral popu/ation originate . 
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BRANDGANS (BRANTA LEUCOPSIS} 

Wilde populaties van de Brandgans worden in Europa aangetroffen op Svalbard in het 
kustgebied van arctisch Rusland en sinds 1971 in de Baltische Zee op de eilanden O land 
en Gatland (Zweden) en Hiuma en Saarema (Estland). Daarnaast zijn er enke le zeer 
kleine verspreide kolonies langs de Zweedse kust en in Finland (vermoedelijk van ont
snapte vogels) en langsheen de Deense en Duits- Baltische kust (MADSEN et al. 1999). 
Verwilderde populaties komen voor in Groot-Brittannië, Duitsland, N ede rland en België, 
waar de soort sinds haar introductie toeneemt. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Brandgans is een schaarse soort in Vlaanderen en werd tijdens de at

lasperiode als broedvogel in 11 % van de hokken aangetroffen. De soort 

komt verspreid voor met iets grotere concentraties in de Zwin streek, het 

centraa l deel van Oost-Vlaanderen , in het gebied tussen de middenlo

pen van Grote Nete en Demer en in het centraal deel van de provincie 

Antwerpen. In 36 atlashokken werden 1-3 paren geteld , in de resterende 

10 steeds 4-10 paren . Hoge aantallen vinden we onder andere in en rond 

het Zwin te Knokke (13 -1 4 paren), de Kraen epoel te Aalter (8 paren), in 

de Bourgoye n-Ossemee rsen te Gent (15 paren in 2002, MED. G. 

SPANOGHE), het Damvalleigebied te Destelbergen, het provinciaal do

mein Puyenbroek te Wachtebeke, de Kalke nse Meersen (alle 4-10 pa

ren) , te Tielrode-Weert- Bornem (8-10 paren) , de Nationale Plantentuin 

te Meise (6 broedparen) en het Klei puttengeb ied te Brecht-Rijkevorsel 

(5-8 broedpa ren) . De totale Vlaamse populatie tijdens de atlasperiode 

kan worden geraamd op 120-150 broedparen . 

VERANDERINGEN 

De Brandgans werd in de periode 1973-1977 niet als broedvogel geno

teerd . In België zouden er al verwilderde Brandganzen waargenomen 

zijn in de jaren 6o (DE SMET 2002) , maar slechts vanafhet einde van de 

jaren 8o worden er regelmatig verwilderde exemplaren gemeld (BECK et 

al. 2002) . Een eerste 'wild ' broedpaar werd genoteerd te Turnhout in 

1992 (DE SMET 2002) . In 1994 werden 14 zekere broedgevallen gemeld . 

Uitgezonderd 1 broedpaar in het Zwin te Knokke, werden ze allemaal ge

teld in de provincie Oost-Vlaanderen : te Aalter, Heusden-Destelbergen 

en Wachtebeke. Op verschillende andere plaatsen waren er langdurig 

paren of solitaire vogels aanwezig zonder bewijzen van broedgedrag, 

onder andere in de Noordelijke Kempen (Essen) . In 1995 en 1996 wordt 

de broedpopulatie geschat op 20-25 broedparen , maar dit is zeker een 

minimumschatting gezien broedgevallen nog altijd niet systematisch 

werden gevolgd of doorgegeven . Er werden ook verschillende gemeng

de broedparen met de Canadese Gans gemeld o.a. bij het Zwin te 

Knokke en in de Bourgoyen-Ossemeersen te Gent. Nieuw waren zekere 

broedgevallen in de Noordelijke Kempen en te Meise (SEGERS 1997) . De 

jaren erna breidde de soort nog verder uit en nam plaatselijk in aantal 

toe , maar de populatieschatting (50-80 broedparen) blijft vrij grof door 

een gebrek aan volledige inventarisatie. De Brandgans werd voor het 

eerst broedend gemeld in Limburg in 1998 waar de populatie toenam 

van 2 broedparen tot niet minder dan 22-27 in 2003. In de Bourgoyen

Ossemeersen te Gent nam de Brandgans in 4 jaar tijd toe van 1 tot 21 

broed paren (2000-2003) . 

BESPREKING 

Naast de Canadese Gans en de Nijlgans is de Brandgans één van de ver

wilderde watervogelsoorten die snel in aantal toeneemt en zich steeds 

verder uitbreidt in Vlaanderen . 

Wilde Brandganzen overwinteren in kleine aantallen in Vlaanderen en 

het is niet onmogelijk dat een zeer klein deel van de huidige broedpopu

latie van wilde origine is, zoals dat ook het geval is voor populaties in 

het Nederlandse Deltagebied (MEININGER & VAN SWELM 1994) . Dit wordt 

bevestigd door de langdurige aanwezigheid van een in Zweden gekleur-
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZE KERHEID #HOKKEN 

Zeker 31 

Waarschijnlijk 15 

Mogelijk 20 

% bezette hokken 10,8 

Pop u I atieschatti ng 120-150 

ringde vogel in de tweede helft van de jaren go die ook sommige jaren 

tot broeden kwam in het Zwin (DE PUTIER & FLAMANT 1997, MED. K. 

DEvos). De origine van de huidige broedpopulatie moet echter zeker ge

zocht worden bij ontsnapte of losgelaten vogels uit watervogelcollecties , 

zoals ook bij onze noorderburen (LENSIN K 1996) . Van bijna alle gebieden 

met hogere aantallen is de bron van de verwilderde populatie overigens 

gekend . 

In Nederland worden sedert 1984 jaarlijks en in toenemende mate 

broedgevallen vastgesteld en de Brandgans is er nu al in g % van de 

hokken zekere of waarschijnlijke broedvogel. Het belangrijkste bolwerk 

is het Deltagebied met 160-255 broedparen in 1998-2000. Daarnaast 

zijn er een aantal hokken met mogelijke broedgevallen met overzome

rende vogels die een 'voorbode' zijn van nieuwe vestigingen . In Vlaan

deren werden zekere en waarschijnlijke broedgevallen in 7 , 5 % van de 

atlashokken vastgesteld . 

Gezien de soort momenteel nog maar relatief lokale en kleine popula 

ties heeft, lijkt een spoedige controle van de aantallen aangewezen 

(BEeK et al. 2002). De invloed van de Nederlandse populaties (vooral in 

het grensgebied) als bron voor de (toekomstige) verspreiding in Vlaan

deren is echter niet gekend. Het zou kunnen dat controlemaatregelen 

misschien enkel langdurig effect zullen hebben indien ze ook op brede

•e schaal gebeuren . 

De sterk toenemende aantallen tijdens de winter (DEvos 2003B) zijn ze

ker geen gevolg van een plotse toename van overwinterende wilde 

vogels uit het noorden , maar vooral van de snelle groei van de Vlaamse 

verwilderde broedpopulatie die waarschijnlijk grotendeels sedentair is, 

mogelijk aangevuld door zich lokaal verplaatsende groepen uit het zui

delijk Deltagebied, waarvan bekend is dat de populaties eveneens snel 

groeien (OUWENEEL 2001) . Door de hoge aantallen verwilderde vogels is 

het in Vlaanderen bijna onmogelijk geworden om voor een Bijlage-I-
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• 11 -25 • 151-500 • 51 -100 

160 

140 

12 0 

100 

8o 

6o 

I 40 

20 

I I 0 I 
N .... ;;; "' "' "' "' "' :r: ~ ~ ~ ~ 

"' ~ 

soort van de Vogelrichtlijn, zoals de Brandgans , het belang als overwin 

teringsgebied voor de wilde populatie te evalueren . 

ÄNNY ÄNSELIN 

Barnac/e Goose - Summary 

Although the feral Barnacle Goose has a smaller breeding popu/ation (120-150 bp) 

and a less extensive range than both Canada and Egyptian Goose, numbers are inc

reasing rapidly. Th e first free-living birds were observed in the 196os, and more fre

quent data were reported from the 198os. Th e first free -breeding pair was only recor

ded in 1992 in the Campine region, but the species is now distributed in the whole of 

Flanders and accupies 10% of all atlas squares. In areas with higher numbers, densi

tiescan reach 10 bpj25 km2 and birds tend to breed in smal/ colonies. Local increa

ses can be rapid and important with examples of populations expanding from one 

breeding pair to more than 20 pairs in five years. 
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M AGELHAENGANS (CHLOEPHAGA PICTA) 

De Ma ge lhae nga ns is een Z uid-Amerikaan se exoot waarvan het natuurlijk broedgebied 
z ich uitstrekt in het zu iden van Ch ili en Argent inië en de Falkandeilanden. De soort 
bewoont er zowe l droge als natte habitat s (DEL Horo et al. 1992). De verspreiding van 
verwilderde voge ls in Eu ro pa is schaars gedocum enteerd. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Magelhaengans, een schaarse soort in Vlaanderen , werd in 1 % van 

de atlashokken waa rgenomen, in 6 als zekere of waarschijnlijke broed

vogel en in 2 als mogelijke. In oostelijk Vlaanderen werden geen broed 

gevallen gemeld . Het gros van de populatie, 20-35 broedparen , komt 

voor in het gebied van de Kalkense Meersen (Kalken-Uitbergen) ten oos

ten van Gent (gehele atlas periode) . Daarnaast zijn er in West-Vlaan

deren nog 1-2 paren nabij de Blauwe Toren (Dudzele) (gehele atlasperi 

ode) en in Noordwest-Brabant met"in 2000 3-4 paren in volgende kas

teelparken : Hagen en Wo lvendaal te Bru ssegem (respectievelijk 1 zeker 

en 1 mogelijk broedgeval) en het Park van Boechout te Meise en Bever 

t e Strembeek-Bever (elk 1 waarschijn lij k broedgeval). 

VERANDERINGEN 

In de vorige atlasperiode werd de Magelhaengans nog niet als broedvo

gel in Vlaanderen opgegeven . In de jaren 70 en 8o werd de soort nauwe

lijks in het wild waargenomen (DE SMET 2002). Gedurende de jaren 90 

zijn er gegevens doorgegeven uit een 15-tal plaatsen (B ECK et al. 2000) . 

De oudste melding in Vlaams-Brabant dateert van januari 1986: 3 exem

pl aren te He ikruis (BERT 1986). De soort wordt sinds 1986 geregeld 

waargenomen in de Brusselse Regio nadat een paar in 1969 in het Ko

ninklijk Domein te Laken werd uitgezet (S EGERS 1997). Het eerste broed 

geva l buiten dit gebied vond plaats in 1993 in het Tentoonstellingspark 

te Laken (S EGERS 1994) waar de soort opnieuw broedde in 1995. In 1996 

werd eveneen s te Laken een paar met jongen gezien aan de Clemen

tinasquare . Elders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben broed

paren zich gevestigd onder andere in de Woluwevallei in 1996 en 1997 

en in Jette in 1998 (Archief Vogelwerkgroep Brussel) . In het Park van 

Boechout te Meise werd in 1990 al een broedpoging verondersteld . 

Nesten met eieren werden gevonden in 1995, 1996 (2) en 1997, jongen 

werden er echter nooit gezien (SEGERS 1997). Ook in 1998 en 1999 slaag

de een paar er hier niet in om jongen groot te brengen. Wel werd in 1998 

een geslaagd broedgeval opgetekend in het kasteelpark Wolvendaal te 

Brussegem . In de Kalkense Meersen werden in 1991 3 broedparen geno

teerd , in 1994 werden twee paren gezien (één met 5 jongen), in 1995 op

nieuw twee paren met respectievelijk 1 en 4 jongen, in 1996 1 broedpaar 

met 5 jongen en in 1997 1 broedpaar. Dit zijn minimumwaarden want de 

soort werd niet gedetailleerd opgevolgd. Ook over het aantal niet-broe

dende exemplaren zijn onvoldoende cijfers voorhanden . Plaatselijke 

waarnemers hebben de indruk dat vanaf eind jaren 90 de populatie dui

delijk begint toe te nemen , alhoewel precieze cijfers niet voorhanden 

zijn (MED. R. (UNC KSPOO R) . 

BESPREKING 

Met uitzondering van de populatie in de Kalkense Meersen (Oost

Vlaanderen) zijn de aantallen van de Magelhaengans in Vlaanderen 

voorlopig nog sterk beperkt. De verspreiding lijkt nog niet goed op gang 

te zijn gekomen . In het Brusselse lijkt de populatie zelfs af te nemen . Zo 

verbleef in het Koninklijk Domein van Laken in 2001 nog slechts een 30-

tal vogels (WEI SER BS & )ACOB 2001) , in vergelijking met een 6o-tal exem

plaren dat hier in 1990 werd geteld (RABOSÉE 1995). Ook de klassieke 

zomerconcentratie in het Sobieskypark te Laken, waar in 1994 nog een 

piek van 24 exemplaren bereikt werd , is sinds het begin van de jaren 

2000 sterk uitgedund . Deze terugloop weerspiegelt zich ook in Noord

west-Brabant waar de soort tegenwoordig minder vaak gesignaleerd 

wordt (MED. M . SEGERS) . Het Koninklijk Domein is hoogstwaarschijnlijk 

het 'brongebied' geweest voor de verspreiding van de verwilderde soort 

in de hoofdstad en wijdere omgeving. De populatie in de Kalkense 

Meersen is afkomstig van ontsnapte vogels uit een nabijgelegen week

endverblijf (met grote vijver) waar watervogelcollecties gehouden wer

den . Alhoewel de populatie er op een 20-35 broedparen wordt geschat, 

worden er zeer weinig vogels met jongen gezien (M ED. R. CuNC KS POOR). 

Ook in enkele gebieden in het Brusselse lijken broedparen niet of zeer 

weinig jongen voort te brengen . Gezien het voorkomen van de soort 

momenteel vrij goed gedocumenteerd is en de aantallen nog sterk be

perkt, heeft een wegvangactie van de huidige populatie om een uitbrei

ding te voorkomen grote kans op slagen . In Nederland is de soort als 

broedvogel steeds schaars geweest en werden er de laatste 10 jaar geen 

zekere broedgevallen meer gemeld . 

ANNY ANSELIN 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZE K ERHEID #HO KK EN 

Zeker 4 

Waarschijnlijk 2 

Mogelijk 2 

% bezette hokken 1,3 

Populatieschatting 30·45 

1-3 • 26-50 • 101 -150 

• 151-500 
• 4-10 

• 11-25 • 51-100 

Magel/on Coose - Summary 

TheMagel/on Goose is a scarce breeding species (30-45 bp). The majority ofthe bree

ding popu/ation of this fera/ goose is present in one area in the province of East

Fianders. These birds originate from a nearby wateifowl col/eetion and started bree

ding in the wild in 1993. Since then, this popu/ation hos slowly increased. 

Reproductive success seems low. Free-living Magel/on Geese in Flanders have been 

reported since the seventies, but numbers have always remained low. 

129 



NIJLGANS (ALOPOCHEN AEGYPT/ACUS) 

De Nijlgans heeft als natuurlijk verspreidingsgebied Afrika ten zuiden van de Sahara . De 
populatie op het Europese vasteland is volledig afkomstig van ontsna pte voge ls uit water
vogelcollecties. De soort werd al in de 17de eeuw in Groot- Brittannië geïntroduceerd en 
heeft er momenteel in het zuidoosten een belangrijke verwilderde populatie . El ders in 
Europa zijn er nog substantiële verwilderde broedpopulaties in Nederland, aan de west
grens van Duitsland (Westfalen) , in België en in Frankrijk (noordw esten en zuidwesten) . 
Overal neemt de populatie toe. Nijlganzen hebben een duidelijke voorkeur voor een 
divers, laaggelegen landschap met afwisseling van bos-, landbouw en plassenge bieden. 
Hoewel de nabijheid van water vereist is, wordt op de meest uiteen lopende plaatsen 
gebroed, gaande van boomholten tot grondnesten. Ook worden oude kraaiennesten en 
nestbakken van Torenvalken gebruikt . De Nijlgans heeft geen vaste broedperiode . De ver
wilderde populaties zijn waarschijn lijk grotendeels sedentair, maar jonge vogels dispe rse
ren frequent over meerdere honderden kilometers (V ANGELUWE a( ROGGEMAN 2ooo). Nijl
ganzen concentreren zich buiten de broedperiode in grote groepen (soms tot 6oo ex.) 
(DEvos 200JB) en foerageren dan op weiden en akkers maar ook in stadsparken waar bij
gevoederd wordt. 

V E RSPREIDING EN AANTALLEN 

De Nij lgans is vrij ta lrijk en komt verspreid over Vlaanderen voor. De 

soort werd in de helft van de atlash okken genoteerd. Het verspre idings

gebied vo rmt een bij na aaneengesloten geheel , enkel in het westen 

lichtjes onderbro ken . Hoge aantallen en dichtheden vinden we vooral in 

het noordeli jk deel van de Centrale Heuvels (153-248 paren), Dender

Kl ein -Brabant (1 26-196 paren) , in de Noordelijke Kempen (80-136 pa

ren), pl aatsel ij k in het oosten van de regio Kempen Centraal-Zuid (o.a . 

Midden-Limburg) (183 -284 paren) en in het Maasland (25 paren). In de 

om gèving van Brussel , Mechelen en in Klein-Brabant treffen we hokken 

aan met meer dan 10 broedparen , onder andere te Oppuurs-Lippelo (12-

18 paren) , Noordelijk Eiland te Wintam (13 -17 paren), Leest-Kapellen op 

den Bos (10-1 2 paren) , Humbeek-Nieuwrode (11-25 paren) en Meise

Wemmei (17-18 paren) . In de Noordelijke Kempen zijn er concentraties 

in het kle iontginningsgebied van Sint-Lenaarts (11-25 paren) doorlopend 

naar Rijkevorsei -Oostmalle (11-20 paren) . In het Vijvergebied Midden

Limburg broeden er 21 -35 paren . In het Maasland werden 14 broedparen 

genoteerd aan de grindplassen te Rotem-Stokkem. In het westelijk deel 

van Vlaanderen zijn de aantallen per hok in het algemeen lager, meest-

al niet meer dan 4 broedparen per hok. Op de relatieve dichthe idskaart 

kom"t het algemeen patroon goed tot uiting en zijn alle kernzones dui

delijk zichtbaar, naast een aantal kleinere vlekken waar de absolute 

dichtheden veellager liggen maar de relatieve dichtheid wel hoog is . De 

huidige Vlaamse populatie wordt geschat op 800-1100 broedparen. 

VERANDERINGEN 

Tijdens de inventarisatieperiode van de vorige broedvogelatlas broedde 

de Nijlgans met enkele paren in vrijheid in parken van de Brusselse ag

glomeratie. De soort is de laatste 20 jaar snel in aantal gestegen . De 

Brusselse populatie evolueerde van 27 paar in 1990 (RABOSÉE 1995) tot 

40 paar in 1999 (VANGELUWE & ROGGEMAN 2000). 

In Vlaanderen werden vooral sinds het einde van de jaren 70 opmerke

lijk meer waarnemingen verricht (DE SMET 2002, BECK et al. 2002). In 

1982 vestigde de soort zich als broedvogel in Meise (SEGERS 1984) en 

Kessenich (GABRIELS 1985) en de jaren erop onder andere ook in 

Hofstade, Geel en Nijlen (SEGERS 1989) en in Tervuren. In 1992 broed

den er hoogstens 6 paren in Limburg. Tussen 1994 en 1999 steeg de po

pulatie er van 10 tot 56 paren (GABRIELS 2000) . In het Mechelse nam in 

dezelfde periode de soort toe van 1 o tot 57 paren. In 1994 werd de popu

latie in Vlaanderen geschat op een 40-tal paren, hoewel dit waarschijn

lijk een onderschatting betrof. In 1995 werden er voor Vlaanderen 53 

paren gemeld, in 1996 een 6o-tal. Er worden ook veel territoriale paren 

gemeld die nog niet tot broeden komen. Sinds 1995 komt de Nijlgans 

ook in de westelijke helft van Vlaanderen in toenemende mate als 

broedvogel voor, met eerste meldingen van broedgevallen aan de 

Westkust (1995) , het Gentse (1996) , het Schelde-Leiegebied (1996) en 

de Oostkust (1996). Voor 1999 is er een (ruwe) schatting van 350-400 

broedparen voor gans Vlaanderen. 

BESPREKING 

Het is duidelijk dat de Nijlgans één van onze verwilderde watervogels is 

waarvan de populatie zeer snel stijgt. De soort is bovendien heel 

Vlaanderen aan het k?loniseren. Het voornaamste brongebied van de 

populaties in het Brusselse is ongetwijfeld het park van het Koninklijk 
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e mogelijk • waarschijnlijk e zeker 

BROED ZEKERHEID #HO KKEN 

Zeker 217 

Waarschijnlijk ]0 

Mogelijk 26 

% bezette hokken 50,1 

Populatieschatting 800-1100 

Domein te Laken (SEGERS 1989, RABOSËE 1995) , waar in 1969 reeds een 

paar met jongen voorkwam (SEGERS in prep .). Van hieruit verspreidde de 

soort zich 'als een olievlek ' over de wijde omgeving. Daarb ij zullen hier 

en daar ontsnapte of uitgezette vogels ook meegeholpen hebben om de 

'gaatjes ' sneller op te vullen . Ringonderzoek bij de Nijlgans toonde du i

delijk aan dat de jonge vogels zeer errat isch kunnen zijn en fl inke 

afstanden afleggen waardoor nieuwe gebieden kunnen worden gekoloni

seerd (V ANGELUWE & RoGGEMAN 2000) . Een analyse va n de verspreiding 

van de soort in het Mechelse toont mooi aan dat de soort er vanuit 

enkele kernen in 1995 zich in 1999 al over een groot deel van de regio 

had verspreid (AN SELIN 2002) . De herkomst en de evolutie van de flore

rende populatie van de Nijlgans in Limburg is uitvoerig gedocumen

teerd door GABRI ELS (2000) . De soort veroverde de provincie van oost 

naar west in een tiental jaar. De Maasval lei , waar het eerste broedgeva l 

plaatsvond , werd ingenomen van noord naar zuid. De ontwikkeling van 

de populatie valt nagenoeg samen met die uit het Maasplassengebied 

tussen Venlo en Roermond in Nederland waar de soort vanaf 1989 tot 

broeden kwam (LENSINK 1996), waardoor er met vrij grote zekerheid kan 

worden aangenomen dat de vogels die het Vlaamse deel van de Maas

vallei koloniseerden hiervan afkomstig zijn . Dat de Nijlgans zich vanuit 

een beperkte kern tot een grote populatie kan ontwi kkelen , bewijst de 

<!volutie bij onze noorderburen . In 30 jaar steeg het aantal broedparen 

van 1 tot 4500-5000 (2000) . Het brongebied werd hier gevormd door 

een aantal Zuid-Nederlandse parken . De jaarlijkse groei van 11-16 % is 

nu blijkbaar wat afgevlakt. De hoge productiviteit van de soort draagt bij 

tot de snelle groei , maar bij hogere dichtheden verlaagt het reproductief 

succes (LENSIN K 1998, 1999) . In het Park van Boechout te Mei se, waar 

op 22 jaar tijd 68 ges laagde broedgevallen 335 vliegvlugge jongen ople

verden , daalde het jaarlijkse gemiddelde aantal grootgebrachte jongen 

per broedsel van s.8 in de periode 1982-1992 naar 4,6 in de periode 

1-3 • 26-50 • 101 -150 
• 4-10 

• 11-25 • 151-500 • 51-100 

0 

1993-2003 en d it bij een stijging van het jaarlijkse gemiddelde aantal 

succesvolle broedgevallen van 1,6 naar 4 ,6 (SEGERS in prep.). De Nijlgans 

vertoont een sterk territoriaal gedrag en een grote flexibiliteit aan de 

broedplaats (SuTHERLAND & ALLPORT 1991). Er zijn meerdere meldingen 

van Nijlganzen die andere voge lsoorten (vooral jongen) grijpen en ver

drinken (WYMENGA 1999) . De soort foerageert buiten het broedseizoen 

dikwijls in grote groepen op grasland maar ook op akkers . Schade met 

oogstverliezen werd echter nog niet onderzocht. Gezien de snelle toena

me van de soort is een controle sterk aan te raden, waarbij zowel het 

schudden van eieren als het wegvangen van ad uiten in rui als efficiënte 

maatrege len kunnen worden toegepast (BEeK et al. 2002) . 

ÄNNY ÄNSE LIN 

Egyptian Goose - Summary 

Th e Egyptian Goose is one of the successful a/ien waterfowl species in Flanders. 

Numbers have increased markedly from a few pairs in 1973-1977 (Brussels) to the pre

sent popu/ation of 8oo-11oo pairs. The species is now widely distributed (49% of all 

squares) but is more abundant in the centraland eastern part of Flanders than in the 

west. Squares with more than 10 breeding pairs are frequent and loco/ densities con 

reach 35 pairsjsquare. Breeding birds in eastern Limburg most probably originate 

from adjacent Dutch populations. Growth rates are very Jast here, with a popu/ation 

increase from 10 to 56 pairs between 1995 and 1999. A simi/ar trend was reported 

near Mechelen northwest of Brussels. Feral Egyptian Geese occupy a wide variety of 

habitats. As the popu/ation is growing Jast, control measures have been propos ed. 
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c ASARCA (TADORNA FERRUGINEA) 

Het natuurlijke, Europese verspreidingsgebied van de Casa rea bevin dt zich in de regio 
rond de Zwarte Zee, met kleine populaties in Grieken land, Bulgarije, Roemenië, Mol
davië en Oekraïne. Dit sluit aan op het hoofdverspreidingsgebied van de soort in de step
pen en halfwoestijnen van Centraal-Azië, inclusief de dorre hoogplateau's van Tibet en 
China. Een kleinere populatie broedt in Noordwest-Afrika. Broedgeva llen in de meeste 
Europese landen buiten het natuurlijke areaal worden beschouwd als afkomstig van 
vogels ontsnapt of vrijgelaten uit watervogelcollecties. Ui tzon derlijk kunnen er gemeng
de broedparen met wilde exemplaren voorkomen, zeker in het ooste n. De populaties zijn 
meestal niet duurzaam en broeden gebeurt onregelmatig. Enkel in Zwitserland is sprake 
van een toename van de soort {VINICOMBE a( HARROP 1999) . De Casarea leeft in haar 
natuurlijk areaal aan zoet- en brakwatermeren met veel begroeiinr in open droge gebie
den. In Europa werden reeds ruitrek- en zwerfbewegingen vastgesteld. 

VERSPREIDIN G EN AANTALLEN 

In Vlaanderen is deze exoot een zeer schaarse tot schaarse broedvogel 

die in 2 % van de hokken werd waargenomen, in de meeste gevallen 

slechts in 1 van de 3 inventa ri sat iejaren . Zekere broedgevallen Y'aren er 

ten zui den van Eeklo (Leen -Oostwinkel, 1-3 pare n) en ten noorden van 

Kortrijk (Ooigem-Hulste, 1 paar). In het oosten werden waarschijnlijke 

broedgeval len gemeld in het Kleiputtengebied van Brecht-Rijkevorsel (2-

4 paren) , te Dessel (2 paren) , in de Dommelva llei ten westen van 

Meeuwen (1-3 paren) , te Diepen beek (1 paar) en te Maa smechelen (1 

paar) . Gezien de soort op de meeste locaties niet jaarlijks tot broeden 

komt, wordt de populatie geschat op 5-10 broedparen . 

VERANDER INGEN 

De Casarea werd in de periode 1973-1977 nog niet als broedvogel ge

meld. De soort broedde voor het eerst in het wild in 1981 te Overmere

Uitbergen . Daa rna zi jn er slechts schaarse meldingen van broedgevallen 

zoa ls o.a. in 1990 een broedgeval met 4 jongen te Z ingem en in 1997 en 

1999 een broedpaa r met respectievelijk 6 en 7 jongen te Eeklo (Leen) 

(HAMELINCK 1998, Du CHEYNE 2000). VLAVICO (1989) geeft de soort voor 

de jaren 8o op als een niet-jaarlijkse broedvogel waarvan 'op dit ogenblik 

enkele tienta llen broedgevallen in Vlaanderen gekend zijn'. Die laatste 

uitspraak lijkt echter sterk overdreven en werd niet voldoende gestaafd. 

BESPREKING 

Zowel in Vlaanderen als in de ons omringende landen lijkt de Casarea er 

niet in te slagen duurzame populaties uit te bouwen. In Nederland 

kwam de soort in de periode 1998-2000 ieder jaar tot broeden (5-20 pa

ren) , maar het aantal zekere broedgevallen blijft ook daar laag. Mogelijk 

bestaat de 'exotenpopulatie' uit een mengeling van ontsnapte en wilde 

exemplaren , door erratisme uit het Zwarte Zeegebied of Centraa l-Azië. 

Het is bovend ien niet uitgesloten dat er tegenwoordig regelmatige rui 

trekbewegingen van wilde Casarca's zijn doorheen Europa zoals bv. naar 

Nederland {VINICOMBE & HARROP 1999) . Tijdens de wintermaanden wor

den in Vlaanderen nooit meer dan 10-15 Casarca's waargenomen {DEvos 

2003B) , hoewel in het Kleiputtengebied van Brecht-R ijkevorsel onlangs 

(2003) een groep van 26 exemplaren werd geteld {MED. G. VERMEERSCH) . 

Het is aan te raden in de toekomst broedgevallen enjof territoria van de 

soort nauwkeurig te blijven opvolgen. 

ANN Y ANSELIN 

e mogel ijk • waarschijnlijk • zeker 

BROED ZEKER HE ID #HO KK EN 

Zeker 2 

Waarschijnlijk 6 

Mogelijk 4 

% bezette hokken 1,9 

Populatieschatting 5-10 

Ruddy Shelduck - Summary 

The Ruddy Shelduck is a very scarce irregular breeding species (5-10 bp) . Breeding 

pairs are probably all escaped birds although wild birds could arrive by natura/ 

dispersion. The first breeding record of the species in Fla nders dates from 1981 

and si nee, only a few breeding attempts have been reported. 
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BERGEEND (TADORNA TADORNA) 

De Vlaamse broedvogels behoren tot de Noordwest-Europese popu latie waarvan het 
broedgebied zich uitstrekt langs de kusten van de Noordzee, de Atlantische Oceaan en 
de Oostzee. Tot halverwege de 2oste eeuw was de Bergeend bijna uitsluitend een broed
vogel van estuaria en andere kustbiotopen zoals jonge duinen en strandv /akten. In het 
grootste deel van het broedareaal heeft zich de laatste decennia een aanzienlijke toena
me voorgedaan die gepaard ging met een landinwaartse uitbreiding en het bezetten van 
nieuwe biotopen zoals opgespoten terreinen, kleiputten, visvijvers, heidevennen en pol
dergebieden met veel sloten. 
Bergeenden broeden hoofdzakelijk in (konijnen)holen , maar bovengrondse nesten in 
dichte vegetaties zijn niet ongewoon. De broedtijd begint betrekkelijk laat. De eerste 
pulli kunnen reeds begin mei opgemerkt worden , maar de meeste le_gse ls komen pas uit 
vanaf de eerste helft van juni. Paren met pas uitgekomen jongen kunnen grote afstanden 
afleggen naar geschikte voedselgebieden . Vaak treedt ook crèchevorming op. 
Bergeenden worden pas na ca. 22 maanden geslachtsrijp . Het feit dat een substantieel 
deel van de populatie- onvolwassen én volwassen vogels- niet elkjaar tot broeden komt, 
bemoeilijkt het inventariseren van de soort . 
Na de broedtijd trekken vrijwel alle adulte Bergee nden naar de ruigebieden in het 
Waddengebied (vooral Duitse Bocht) . Een kleinere ruiplaats van meestal enkele honder
den vogels is gesituee rd op de Westersehelde nabij de Belgisch- Nederlandse grens. 
Eenmaal de rui beëindigd, verspreiden de vogels zich over de Europese kusten. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Bergeend is broedvogel in bijna 37 % van de atlashokken . Er is een 

vr ij aanee ngesloten verspreidingspatroon in de Kust- en Poldergebied

en, de ruime omgeving van Schelde en Ru pel en de Gentse Kanaalzone. 

In het zuiden en oosten van Vlaanderen is de verspreiding zeer ijl. 

De kaarten met aantallen en relatieve dichtheden situeren de belangrijk

ste broedkernen in de Kustpolders (goo-noo paren), het polder- en ha

vengeb ied ten noorden van Antwerpen (400-4SO paren), de Gentse Ka

naa lzone (4o-6o paren) en de middenloop van de Zeeschelde (onder 

meer 170-180 paren in de regio Klein-Brabant) . 

In 10 atlasho kken worden meer dan so paren gemeld met een absolute 

uitschieter op Antwerpen -Linkeroever (1S0-200 parenjhok). In de Zwin

streek en in en rond het havengebied in Zeebrugge worden maximaal 8o 

à 1 oo paren per hok genoteerd . Langs de Zeeschelde loopt het aantal 

broedparen plaatselijk op tot 7S per hok. 

Op de hogere zand- en zandleemgronden zijn de dichtheden veel klei

ner. In de meeste gevallen gaat het om vrij geïsoleerde broedgebieden 

met minder dan s paren . Vooral de Noordelijke Kempen scoren iets 

beter met aantallen die kunnen oplopen tot 10 paren per atlashok. De 

volledige Kempense populatie bedraagt momenteell00-1SO paren . 

In totaal werden voor Vlaanderen 2100 tot 2800 paren/territoria door

gegeven . 

VERANDERINGEN 

Sinds de vorige atlasperiode 1973-1977 (200-220 paren) is de Bergeend 

gestaag toegenomen. Tussentijdse schattingen maken gewag van 300-330 

paren in de eerste helft van de jaren 8o en soo-ssoparen in 1990. Het ver

gelijken van de atlasgegevens 2000-2002 met de oudere aantalsopgaven 

moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Het is niet onwaarschijn

lijk dat vroegere populatieschattingen hoofdzakelijk gebaseerd waren op 

waarnemingen van paren met jongen. In de jaren go en de atlasperiode 

werd de nadruk veel meer gelegd op territoriumkartering wat in het geval 

van de Bergeend een zeer groot verschil maakt gezien het aanzienlijk aan

tal paren op de broedterreinen dat niet tot nestelen komt. Dit impliceert 

dat mogelijk slechts de helft van de atlasschatting (2100-28oo paren) als 

effec_tieve broedvogels mogen worden beschouwd . De broedende popula

tie bedraagt dan naar schatting 1000-1400 paren wat nog altijd minstens 

het dubbele is van het broedbestand in 1990. 

De explosieve populatieontwikkeling van de Bergeend is het gevolg van 

enerzijds een sterke toename in traditionele broedgebieden en ander

zijds een grote uitbreiding van het broedareaal landinwaarts . Het aantal 

atlashokken in Vlaanderen met zekere en waarschijnlijke broedparen is 

toegenomen van ongeveer SS in de periode 1973-1977 naar ruim 200 nu. 

Een regio waar de toename goed is gedocumenteerd, is de Beneden

Zeeschelde. De broedaantallen stegen snel van 43-46 paren in 1970 naar 

8o in 197s, 1ss-160 in 1977 en 180 in 1980 (MAES & VoET 1988s, VoET 

2004) . Gedurende de laatste 20 jaar vond nog eens een verdubbeling 

plaats tot 400 à 4SO paren in 2000-2002. 

In de Kustpolders is het broedbestand meer dan vertienvoudigd in 2S 

jaar tijd (7S-9S paren midden de jaren 70) , plaatselijk zelfs meer zoals 

onder meer blijkt uit tellingen in de achterhaven van Zeebrugge (van s 

paren in 197S naar een maximum van 92 in 1996) en de Uitkerkse Polder 

(van max.sparen in de jaren 70 naar 17 in 1990 en 9S in 2002) . In de 

Ijzervallei en aangrenzende gebieden aan de Westkust nam het aantal 

paren toe van ss-6o in 1990 naar 140-200 in 2000-2002. 

De trend in Klein-Brabant is dan weer illustratief voor de snelle ontwik

keling in bepaalde landinwaartse vestigingen. Een eerste geslaagd 

broedgeval werd opgetekend in 1979 nabij Wintam. Vanaf 1986 werden 

geleidelijk ook andere plaatsen bezet (Sparen in 1987-1988) en in 2001 

telde de regio al ruim 170 paren. In de Kempen heeft de soort haar 

broedareaal uitgebreid in agrarische gebieden en in de buurt van stil

staande, voedselrijke wateren. In de heidegebieden van de noordelijke 

Kem-pen is het beeld evenwel minder positief. De Kalmthoutse Heide 

was het eerste broedgebied in het binnenland en liet een toename note

ren van 7 paren in 19so tot gemiddeld 2o-2s paren in de jaren 70 en 8o. 

Daarna trad een daling op naar 12-1S paren in 1989-1990 met thans nog 

hooguit een s-tal broedparen (VAN HECKE & LEYSEN 2000, VOET 2004). 

BESPREK I N G 

In de eerste helft van de 2oste eeuw beperkte de aanwezigheid van broe

dende Bergeenden in Vlaanderen zich tot enkele gebieden aan de Kust 
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• mogelijk • waarsch ijnl ijk e zeker 

B RO EDZEKERHEID # HO KK EN 

Zeker 154 

Waarschijnli j k s& 

Mogeli jk 18 

% bezette hokken 36,g 

Populatiesch att ing 1000-1400 

en in het noordwesten van de provincie Antwe rpen. De daa ro pvo lgende 

kolonisatie van landinwaarts gelegen broedgeb ieden heeft zich in geheel 

West-Europa voorgedaan . Over dit fenomeen we rden verschi llende hypo

thesen geformuleerd . Bergeenden verdedigen hu n broedterri to ri a en to

men met jongen tegenover soortgenoten over het al gemeen met zeer 

agressief gedrag. In Groot-Brittann ië werd va stgesteld dat het broedsuc

ces in zeer dicht bevol kte estuaria sterk afnam naarmate de dichtheden 

toenamen (PATIERSON 1982, ING HOLD 1991 ) . Meer verspreid e populaties 

bl ijken een sign ificant hoger broedsucces te hebben dan die in geb ieden 

met hoge dichtheden {PIENKOWSKI & EVANS 1992) . Di t ZO U de ui tbre id ing 

van de dicht bezette kustgebieden naar nieuwe, inland se geb ieden bevor

derd kunnen hebben . In Nedersaksen in Duitsland wordt de verzi lt ing van 

ri vieren als een factor gezien die kan hebben meegespeeld in de bin nen

landse toename (H ECKENROTH & lASKE 1997) . 

Ook het ontstaan van nieuwe geschikte biotopen speelde in de kaart van 

een land inwaartse uitbreiding. Zeker in Vla anderen is dit een belangrijke 

factor geweest. Zo heeft de soort ongetwijfe ld geprofiteerd van groot

schal ige opspu itwerken in de havengebieden van Antwerpen , Zeebrugge 

en Gentse Kanaalzone . Die grote kunstm at ige ter re inen met sl ikken en 

ond iep water waren in vele opz ichten gel ij kaa rdig aan het natuurli j ke bio

toop en werden al snel gekoloniseerd (z ie onder meer VAN IMPE 1979) . 

Een vergelijking tussen de verspreidingskaarten van de jaren 70 en nu 

toont duidel ij k dat de landinwaartse uitbre iding zich in belangrij ke mate 

langs riv ieren en kanalen heeft voltrokken. De vervuiling van die water

lopen was echter tot ver in de jaren 8o vaa k zo erg dat ze niet of nauwe

lijks geschikt waren als broed- of foerageergebied voor watervogels 

wegens het ontbreken van dierlijk leven . Pas toen de waterkwal iteit aan

zienlijk verbeterde en voedsel beschikbaar werd , werden de gebieden 

gekoloniseerd door Bergeenden . Ook het broeden in de buurt van stil 

staande wateren werd de laatste decenn ia wellicht bevorderd door een 

toegenomen voedselaanbod als gevolg van eutrofiëring. De afwij kende, 

1-3 • 26-50 • 101 -150 
• 4-10 

• 11 -25 • 151-500 • 51-100 

0 

negati eve trend in een aantal Kempense he idegebiede n (vooral de 

Kal mthoutse Hei de) wijs t mogelijk op een verslechterend e voedselsitu

at ie door bovenm atige verzuri ng van de vennen (VoET 2004) . 

Er is de komen de jaren nog ruimte voor een ve rdere, zij het minder snel

le toena me van de Bergeend in Vlaan deren . In veel geb ieden gaat het 

aanta l broedparen nog steeds in stijgende l ij n. In een aa ntal ke rngebie

den daarentegen l ij kt het hoogtepunt inmiddels voorbij, zoals in de ha

vengebied en va n Zeebrugge en An twerpen waar de beschikbaarheid van 

broedbiotopen afneemt als gevolg van economische on tw ikkel ingen. 

Over andere beperkende factoren zoals predatie is momenteel weinig 

geweten . In Nederlan d wordt de laatste 10-15 jaar vooral in de duinen 

een afname vas tgesteld d ie in verband wordt gebracht met de komst van 

de Vos (GEELHOED et al. 1998) . Gez ien de explosieve popu lat ieontwikke

li ng lijken Bergeenden in Vl aanderen op het eerste gez icht vooralsnog 

geen pro blem en te ondervinden va n het sterk toegenomen aantal Vos

sen , hoewe l loka le effecten niet uit te slu iten zijn. 

KO EN D EVOS 

Shelduck - Summary 

The Shelduck is present in 37 % of all atlas squares. lts range is mainly restricted to 

the coasta / polders, the Scheldt and Rupel volleys and the north of Ea st Flanders 

where the highest numbers occur. Elsewhere, the distribution is sparse. The overall 

popu/ation is estimated at 1000-1400 breeding pairs. The highest density is recorded 

west of Antwerp, in an area with polders and industrial wastelands: 150 pairsj25km2, 

but in 10 squares more than 50 pairs were recorded. Compared to the 1973-1 977 peri

ad, with a breeding popu/ation of 200-220 pairs, numbers have increased sign ificant

ly. The species has a/so considerably extented its range inland. 
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CAROLINA-EEND (AlX SPONSA} 

De Carolina-eend is een exoot die afkomstig is uit Noord-Amerika . De Europese popula
tie stamt af van ontsnapte of uitgezette dieren uit watervogelcollecties. In Groot
Brittannië werd de soort geïntroduceerd in 1870 en in 1895 was er al een verwilderde 
populatie (echter van onbekende grootte) (LEVER 1987). De huidige status als Europees 
broedvogel is niet zo goed gedocumenteerd. Een populatie van enkele tientallen komt 
voor in Groot-Brittannië, terwijl er in verschillende landen occasionele broedgevallen 
werden gesignaleerd (SNow Cl[ PERRINS 1998). Net zoals de aanverwante Mandarijneend 
is de Carolina-eend een holen broeder met een sterk gelijkende habitatkeuze: een bebos
te omgeving in de nabijheid van waterplassen met overhangende struiken en een oever
vegetatie die beschutting biedt. De soort is sedentair en broedt hoofdzakelijk in de peri
ode van half maart tot mei. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

In Vlaanderen is de Carolina-eend één van de zeldzamere exoten en werd ge

durende de atlasperiode in slechts 4,2% van de hokken gemeld . Ze zijn ver

spreid over het gehele grondgebied , maar toch iets talrijker in het centrale 

en oostelijke deel. Zekere en waarschijnl ijke broedgevallen zijn er nabij Gis

tel, te Merkem en nabij lngelmunster (West-Vlaanderen), te Ka pellell , Wilrijk 

en nabij Dessel (Antwerpen), in het Brusselse te Grimbergen , Meise, en 

Tervuren, in de Dijlevallei nabij Oud-Heverlee, nabij Diest (Vlaams-Brabant) 

en in Limburg bi j Opoeteren en St.-Hu ibrechts-Li lle . Slechts in drie hokken 

wordt er meer dan 1 broedpaar opgegeven: Opoeteren (1-3) en Dessel en 

Grimbergen met telkens 2 paar. Gezien de soort schuw is , is de ka ns groot 

dat ze in een aantal minder toegankelijke privédomeinen gemist werd . Daar

om is de huidige schatting van 19-26 broedparen waarschijnlijk eerder laag 

en zou 25-30 broedparen een betere benadering van de werkelijkheid zijn . 

VERANDERINGEN 

De Carolina-eend werd in de vorige atlas periode niet als broedvogel geno

teerd. In Vlaanderen werden de eerste exemplaren in het wi ld waa rgenomen 

in 1957 te Loven degem en Heusden (Oost-Vl aanderen, DE SMET 2002) . 

Waarnemingen van de soort blijven zeer schaars en lijken pas vanaf het be

gin van de jaren 90 wat toe te nemen, vooral in Oost-Vlaanderen en Antwer

pen (BECK et al. 2002). Het eerste bekende broedgeval ' in het wild ' vond 

pl aats in de Maat te Mol in 1982 (DE SM ET 2002) . Daarna zijn er nog beken

de broedgevallen in 1990 te Tervuren , in 1991 en 1992 te Woumen (DEvos 

2003A, Databank Exoten) en in 1993 te Lommel. Vanaf 1994 werden bijna uit

sluitend uit het gebied Mechelen-Brussel broedgevallen of territoria van Ca

rolina-eenden doorgegeven, onder andere te Humbeek (Gravenbos) in 1997-

1999, te Muizen (Muizenhoek) in 1999 en 2003 , Rijmenam (Cassenbroek) 

1998 en 2003 , en te Kampenhout-Berg (Steentjesbos) in 1999. In Klein-Bra

bant was er een territorium te Liezele (Hof van Remoorteren) in 1998. In 

Limburg was er in Hamont-Achel een territorium in 2003 . 

BESPREKING 

Van de twee boombroedende exoten , die overal in Vlaanderen in gevangen 

schap gehouden worden, komt de Carolina-eend voorlopig nog minder ver

spreid en talrijk in verwilderde toestand voor dan de Mandarijneend . Hoewel 

de eerste waarneming in het wild van beide soorten in dezelfde periode ge

beurde en het eerste (gekende) broedgeval van de Carolina-eend zelfs iets 

eerder plaatsvond , is de 'grote sprong voorwaarts' nog niet begonnen . In 

Groot-Brittannië , waar het populatieverschil tussen beide soorten veel gro

ter is, vermoedt men dat er een verklaring ligt in het verschil in broedbiolo

gie. De Carolina-eend broedt er ongeveer drie weken vroeger dan de Man

darij neend, de eieren (en uitgekomen jongen) zijn kleiner en de jongen heb

ben twee weken meer nodig om vl iegvlug te worden . Vooral bij slecht voor

jaarsweer is dit een nadeel. Daartegenover staat dat Carolina-eenden de 

nestholten eerder bezetten (een voordeel in geval van competit ie) en ze ook 

gemiddeld grotere legsels hebben. Dit is bl ijkbaar niet voldoende om de ne

gatieve factoren te compenseren (GIBBONS et al. 1993). Ook in Nederland 

lijkt de populatie niet echt van de grond te komen . De soort broedde er onre

gelmatig en in zeer kleine aantallen vanaf de jaren 90 en had in 1998-2000 

een populat ie van (misschien) 1·5 paar. In Wallonië wordt de laatste 10 jaar 

sporadisch een broedgeval gemeld . 

ÄNNY ÄNSELIN 
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BROED ZEKERHEID #HO KKEN 

Zeker 

Waarschijnlijk 10 

Mogelijk 11 

% bezette hokken 

Populatieschatting 

1-3 • 26-50 • 101-150 

• 4-10 
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Wood Duck - Summary 

The Wood Duck in one of the more scarce feral species with only 4 % of the atlas 

squares occupied. The duck occurs over the whole of Flanders, but less in the western 

part. The first free-living birds were observed in 1957, and the first breeding record was 

noted in 1982 but the Wood Duck popu/ation remains very low and is estimated at 25-

JO breeding pairs. 
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MANDARIJNEEND (AtX GALERICULATA} 

De Mandarijneend is een verwilderde watervogelsoort afkomstig uit Azië, met als natuur
lijk verspreidingsgebied Japan, China, Korea en Zuidoost-Rusland_ De populatie bedraagt 
ca. 7o.ooo individuen (OGILVIE a( YouNG 1998), maar neigt afte nemen door ontbossing 
in de broedgebieden (HILTON- TAYLOR 2ooo). De Europese populatie stamt af van inge
voerde exemplaren die ontsnapten uit watervogelcollecties of in het wild werden uitgezet_ 
Dit gebeurde vooral in de 2oste eeuw (LEVER 1977, 1987). In Groot-Brittannië werd de 
soort reeds in de 18de eeuw ingevoerd. Het land herbergt momenteel de grootste verwil
derde populatie in Europa (meer dan 7000 ex.), vooral verspreid in het zuidoosten 
(DAVIES 1988, GIBBONS et al. 1993). Uit een beperkt aantal andere Europese landen 
wordt vooral vanaf het einde van de jaren 8o regelmatig broedgevallen gemeld. De popu
laties worden er geschat van slechts enkele tot tientallen broedparil-IJ (SNOW a( PERRINS 
1998). De soort is in Europa de laatste JO jaar in aantal toegenomen. De Mandarijn
eend is een holenbroeder in loofbomen in de omgeving van waterpartijen met een dich
te randbegroeiing van struiken en bomen en met voldoende beschutting van riet en zeg
gevegaties langs de oever. De verwilderde eendensoort is grotendeels sedentair. De broed
periode valt hoofdzakelijk in april en mei. 

VERSPRE IDING EN AANTALLEN 

De Mandarijneend is vrij schaars , maar komt toch in 13 % van de atlas 

hokke n voor. De soo rt werd als broedvogel genoteerd in alle regio 's , met 

uitzond ering van enke le kleinere zoals Meetjesland , Wase Lin keroever 

en Ma as land . In de westel ij ke he lft van Vlaanderen is de soort schaarser 

en werden maar in 8 atlashokken zekere of waarschijnlij ke broedgeval 

le n genoteerd . In het oostelijk deel zien we enkele 'concen traties ' ron d 

Bru sse l, te n oosten van Antwerpen en in het middenloopgebied van de 

Demer. Elders komt de soort vers preid voor. Bi jna 70 % van de broed

pop ulat ie is aanwezig in twee regio's: de Centrale Kempen en het Cen

tra le Heuvel la nd . De aantallen per atlashok zijn overal laag en bereiken 

nergens meer dan 5 broedparen. In 34 van de 51 hokken met de twee 

hoogste broedzekerheidscatego rieën komt maar 1 broedpaar voor. In de 

rest van de hokken broeden tel kens 2-3 broedparen en enkel aan de 

zuidoostrand van Brussel , in het vijvercomplex aan de Renbaan van 

Groenendaa l te Hoei laart , vinden we maxima van 3-5 paren . De totale 

broedpopu latie voor Vlaanderen werd geschat op 74-97 paren. Het zeer 

teruggetrokken gedrag van de soort en de soms moeilijke berei kbaarheid 

van broedplaatsen (privévijve rs) maakt dat de ondergre ns , ondan ks de 

extra in s panning bij deze inventarisatie , bi jna zeker een onderschatting 

is . Een totaal van 80-95 broedparen lij kt een reëler aantal. 

VERANDERINGEN 

De Mandarijneend werd in de vorige atlasperiode niet als broedvogel 

genoteerd . In Vlaanderen werden de eerste exemplaren van de verwil

derde soort pas in 1953 in het wild aangetroffen in de provincies Ant

werpen en Limburg . Het waren gekortwiekte vogels, afkomstig van wa

tervogelcollecties {DE SMET 2002) . Vanaf de jaren 8o nam het aantal 

meldingen van de soort toe (BE CK et al. 2002) . Het eerste bekende 

broedgeval dateert van 1987 in het Park van Boechout te Meise (S EGERS 

1994) . Tot 1995 waren er telkens 1-3 broedparen (SEGERS 1997, RABOSËE 

1995) . Vanaf 1994 werden via het BBV-project broedgevallen van de 

soort verzameld , maar die bleven vrij fragmentarisch . In 1994 werd de 

populatie geschat op 5-10 broedparen met zekere broedgevallen te 

Brugge (Vestingen), aan het Fort van Ranst en te Meise . In de volgende 

jaren schommelde het opgegeven aanta l broedparen tussen 5-15 en wer

den broedgevallen gemeld uit alle hoeken van Vlaanderen , van de Kust 

(o .a. _een broedpaar in de Noordduinen te Koksijde) tot de Maaskant, 

maa r toch opvallend minder uit het westel ijk deel en meer uit het Brus

selse en de centrale Demervallei . 

BESPREKING 

Alhoewel de fragmentar ische gegevens sinds 1994 ons niet in staat stel

len om voor de Mandarijneend een echte trend te bepalen , tonen ze wel 

aan dat de soort zich de laatste 10 jaar aan het vers pre iden is over heel 

Vla anderen . Wellicht zijn er al geruime tijd op een aantal plaatsen po

tentiële broedparen aanwezig en een gedetailleerde inventarisatie zoals 

die in het kader van de broedvogelatlas bewijst dat de soort een hoge 

zoe ki ntensiteit vereist om gedetecteerd te worden. Het markante ver

schi l tussen de 15 gemelde broedparen in 1999 en de geschatte 74-97 

broedparen uit de atlasperiode toont dit duidelijk aan . Door het verbor

gen karakter van de soort en het feit dat er ze lden echt naar werd ge

zocht , hebben we geen duidel ijk beeld van hoe de verspre iding is verlo

pen . De kleurrijke Mandarijneend wordt in heel Vlaanderen in watervo

gelcollecties gehouden en ontsnapte verwilderde broedparen kunnen in 

principe zowat overal opduiken. In Nederland, waar de recente versprei

ding van de soort beter is gedocumenteerd , kan men die in een aantal 

gevallen verklaren door dispersie vanuit ko lon isatiekernen. Het is niet 

onwaarschijnlijk dat de aanwezigheid van de soort in het Brusselse van

uit enkele brongebieden is gebeurd. In het Park van Boechout te Meise 

broedde de soort reeds voordat er 1 paartje afkomstig uit de dierentu in 

van Arnhem , Nederland , in september 1987 werd uitgezet. In 1999 werd 

de sinds 1996 niet meer productieve populatie opnieuw met een paartje 

uit hetzelfde brongebied aangevuld (SEGERS in prep.). De verspreiding 

ten oosten van Antwerpen , waar de Mandarijneend aanwezig is in een 

aantal privévijvers , kan vanuit een plaatselijke bron gebeurd zijn , maar 

evengoed door influ x van vogels uit het nabijgelegen kerngebied in het 

westen van de Nederlandse provincie Noord -Brabant. Alhoewel de soort 

in Europa geken d is als vrij sedentair, doen enkele ringvangsten vermoe

den dat de soort zich misschien wel verder verplaatst dan algemeen 

wordt aange nomen (DuBOIS et al. 2000) . In Vlaanderen werden broed

paren gemeld uit een brede waaier van habitats , zowel in beboste ge bie

den als in vrij open landschap: parkvijvers en bosvijve rs, maar ook in 
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B ROEDZEKERHEID #HOK KEN 

Zeker 26 

Waarsch ijn lij k 32 

Mogel ijk 2 4 

% bezette hokken 13,1 

Populatieschatting 8o-gs 

kleiputten en plassen met ogenschijnlijk weinig beschutting. Nesten in 

natuurlijke omstand igheden werden gesignaleerd in knotwilggaten , 

oude eiken en zelfs in een oud buizerdnest. In Nederland werden , toen 

de soort er nog maar weinig verspreid voorkwam, nestka sten ge plaatst 

om de popu latietoename te stimuleren. Die maatregel is, gezien het om 

een verwilderde soort gaat, sterk af te raden (BEeK et al. 2002) . Wanneer 

de afname van de natuurlijke popul atie onomkeerbaar wordt, biedt de 

verwilderde Europese populatie de en ige mogelijkheid om de soort in 

bijna natuurlijke omstandigheden te behouden(VANGELUWE & ROGGEMAN 

2000) . In Vlaanderen worden nesten gevonden in bos ui lkasten in het 

Halierbos (Brabant) en op meerdere plaatsen in Limburg. Er is 1 geval 

van een nest in du ivenkast. 

Over de broedbiologie van de soort bij ons is weinig geweten. Volgen s 

BIJLSMA (1994) verschijnen de meeste wijfjes met jongen ongeveer mid

den mei op het open water. In Vlaanderen werd het broedverloop nog 

1-3 • 26-50 • 101-150 
• 4-10 

• 11-25 • 151-500 • 51-100 

het best in het Park van Boechout te Meise gevolgd. Tussen 1987 en 

2004 werden hier 17 broedgevallen opgetekend . Donsjongen werden 

tussen 11 mei en 20 juni (gemiddeld 21 mei) waargenomen . Het aantal 

pulli lag tussen 1 en 10 (gemiddeld 4 ,7) . De indruk bestaat echter dat 

slechts weinig jongen vliegvlug worden (SEGERS in prep.). 

Over de snelheid van toename van deze kleurrijke watervogel tasten we 

nog in het duister. Factoren die de groei ku nnen beïnvloeden, zijn een 

tekort aan nestholten (BIJLSMA 1994), onvoldoende herfst- en winter

voedsel (beukennoten , eikels en hazelnoten) (DAVIES 1988) en het rela

tief sedentaire gedrag van de soort. In Nederland nam de populatie de 

laatste 30 jaar toe van 3-8 tot 200-260 broedparen . In Wallonië blijft de 

Mandarijneend voorlopig beperkt tot 10-20 broedpa ren. 

Na de broedperiode komen kleine concentraties voor die voorlopig niet 

hoger liggen dan 20 ex. (Me ise , Park van Boechout) en 25 ex . (Hoeilaart 

Groenendaal) . 

ÄNN Y ÄNSELIN 

Mandarin Duck - Summary 

The feral Mandarin Duck is a rather scarce breeding species and occurs over the whole 

of Flanders, although 70 % of the popu/ation is present in the central Campine (east) 

and the Central Hili region (centre). In the western part the Mandarin is scarce. Free

living birds have been reported since the 1950s, but observations have become more 

frequent since the 198os. The first free-breeding pair was noted in Meise (near 

Brussels) in 1987. The species seems to increase slowly. The present breeding popu/a

tion is estimated at 80-95 pairs. Mandarin breed in parks and around forest ponds but 

a lso in exposed habitats like claypits and frequently occupy owl-nestboxes. 
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SMIENT (ANAS PENELOPE) 

Smienten broeden in een noordelijke gordel in Eurazië. In Europa is de verspreiding 
beperkt tot het noorden en noordoosten met belangrijke broedpopulaties in Finland, 
Zweden en in mindere mate Noorwegen en ljsland. In totaal herbergden die landen 
begin jaren 90 ongeveer 100. ooo broedparen. In de landen rond de Noordzee en zuide
lijke Baltische Zee is de Smient een zeldzame en zeer verspreid broedende soort. 
De broedhabitat bestaat hoofdzakelijk uit ondiepe zoetwaterplassen met een rijke oever
en onderwatervegetatie. De aanwezigheid van voldoende insecten - muggen in het bij
zonder - is belangrijk voor zowel broedende vrouwtjes als pulli die in die periode beide 
nood hebben aan een eiwitrijk dieet. Buiten het broedseizoen is de Smient overwegend 
herbivoor. 
De belangrijkste overwinteringsgebieden zijn gesitueerd in West- en Zuid-Europa . Vooral 
de estuaria en poldergraslanden in de landen rondom de zuidelijke Noordzee herbergen 
dan grote groepen. De sterk gestegen winteraantallen in Noordwest-Europa wijzen op 
een globale populatietoename tijdens de voorbije 20 jaar. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

In de atlasperiode werden 4 waarschijnlijke bro~dgevallen vastgesteld, 

alle aan de Oostkust en wellicht niet toevallig in gebieden waar de soort 

zeer ta lrijk is buiten het broed seizoen. Het gaat om 2 paren in dl': achter

haven van Zeebrugge (2000) en 2 paren in de Uitkerkse Polder (2002) . 

Daarnaast was er nog een mogel ijk broedpaar in het Gentse. In alle geval

len gaat het om waarnemingen van iangdurig pleisterende Smienten in 

het broed seizoen . Bewijzen van een broedgeval waren er echter niet en de 

kans dat het om overzomerende vogels gaat is vr ij groot. 

VERANDERINGEN 

Voorjaars- en zomerwaarnemingen van Smienten zijn niet ongewoon in 

Vlaanderen . Soms gaat het om vogels die langdurig op eenzelfde plaats 

blijven pleisteren en nogal vlug als waarschijn lijk broedend worden door

gegeven . Zekere broedgevallen (nestvondsten of vogels met pulli) zijn 

daa rentegen zeer zeldzaam en werden eerder vastgesteld in Turnhout 

(1978, 1979) en Kuringen (1981). 

Samen met de toegenomen overwinterende populatie is het aantal zo

merwaarnemingen de laat ste decenn ia duidelijk gestegen . Echte broed 

gevallen blijven in Vlaanderen echter occasionele gebeurtenissen en van 

blijvende vestig ingen in bepaalde gebieden is geen sprake. 

BESPREKING 

De herkomst van de broedende en overzomerende Smienten in Vlaan

deren is onduidelijk. Een deel ervan betreft ongetwijfeld ontsnapte 

exemplaren uit watervogelcollecties. In een aantal gevallen gaat het om 

aangeschoten en zieke vogels die niet of nauwelijks vliegvlug zijn. De 

vlucht van dergelijke exemplaren kan waarnemers misleiden en herin 

nert enigszins aan het afleidingsgedrag van broedvogels . Gewonde vo

gels kunnen soms gepaard zijn met een gezonde en vliegvlugge partner, 

maar in de meeste gevallen wordt niet overgegaan tot broeden . In Ne

derland is de situatie gelijkaardig hoewel het aantal broedverdachte pa

ren (20-30) en overzomerende vogels (enkele tientallen) er merkelijk 

hoger ligt dan in Vlaanderen . Bij zekere broedgevallen blijkt in de mees

te gevallen een vroegtijdig verlies van jongen op te treden . EGGENHUIZEN 

(2o02A) vermoedt dat het lage broedsucces te maken heeft met een 

slechte afstemming van de broedcyclus op de piektijd van uitzwermen

de m.uggen in onze streken . 

KOEN DEVOS 

e mogelijk • waarschi jnl ijk • zeker 

BROED ZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 0 

Waarschijnlijk 2 

Mogelijk 2 

% bezette hokken o ,s 

Populatieschatting 0-4 

Wigeon - Summary 

Wigeons are rare breeding birds in Flanders with only 0-4 breeding pairs recorded 

annually. The origin of these birds is unclear, but escaped or wounded birds are 

most likely. 
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KRAKEEND (ANAS STREPERA) 

De verspreiding van de Krakeend in Europa is vrij versnipperd, waarbij de voorkeur voor 
laaggelegen, continentale gebieden met een gematigd klimaat duidelijk tot uiting komt. 
Vanuit goedbezette oostelijke broedgebieden in Aziatisch Rusland heeft de soort in de 
loop van de 2oste eeuw een sterke westelijke tot zuidwestelijke areaaluitbreiding gekend 
waarbij grote delen van Europa gekoloniseerd werden . Alleen in het noorden en zuiden 
van Europa blijft de Krakeend een eerder schaars vertegenwoordigde broedvogel. 
De broedhabitat bestaat in hoofdzaak uit vegetat ie- en voedselrijke, stilstaande tot zwak
stromende wateren. Die kunnen van natuurlijke of kunstmatige oorsprong zijn . Ook moe
rasgebieden en ondergelopen graslanden worden ingenomen. De Kra keend bewoont steeds 
regelmatiger brakke tot zoute leefgebieden. De broedperiode van de Krakeend vangt aan 
rond eind april en loopt tot (eind) juli. Vermoedelijk is er maar één !~se/ per jaar. 
Het voedsel bestaat overwegend uit moeras- en waterplanten die in de bovenste water
laag worden verzameld. Eiwitrijke macroinvertebraten worden als aanvulling gegeten , 
maar kunnen onder bepaalde omstandigheden een groot deel van het dieet uitmaken . 
Bijzonder is het parasitaire voedselgedrag dat vooral in dieper water wordt vertoond. 
Duikende watervogels (vooral Meerkoet) zijn er het slachtoffer van. 
Vooral broedvogels uit koudere klimaatzones vertonen trekgedrag. Ze overwinteren in 
meer gematigde regio's, waar ze aansluiten bij plaatselijke soortgenoten. In Vlaanderen 
is de soort wellicht in belangrijke mate standvogel maar do et zich wel vorsttrek voor. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Krakeen d werd opgetekend in 21 %van de atlashokken . De versprei

ding is aaneenges loten in het Antwerpse polder- en havengebied en een 

groot deel van het Scheldebekken ten zuiden hiervan. In de Kempen 

komt de soort meer verspreid voor, met het zwaartepunt in Midden

Limburg. In westelijk Vlaanderen is het aantal bezette hokken nog zeer 

beperkt, hoewel zich vooral aan de Oostkust en in de ruime omgeving 

va n Gent kleine kernen lijken te ontwikkelen . 

De dichtheids - en aantallenkaart geven een genuanceerdere en betere 

weergave va n het voorkomen in Vlaanderen . Een belangrijk kerngebied 

tekent zich af in de Scheldepolders en het Antwerpse havengebied , met 

een populatie die geschat wordt 260-290 paren. De best bezette hokken 

situeren zic h op Linkeroever en herbergen 50 tot 8o paren. 

Het rivierengeb ied ten zuiden van Antwerpen herbergt naar schatting 

300 tot 350 paren, hoofdzakelijk verspreid over de valleien van Schelde, 

Rupel, Durme, Dijle, Neteen Zenne . De hoogste dichtheden worden be

reikt in de regio Klein-Brabant, met een uitschieter van 93 parenjatlas

hok in de omgeving van de Kanaa lzone te Wintam. 

Buiten het Scheldebekken vormt vooral het Vijvergebied van Midden

Limburg een optimaal broedgebied voor de soort, met dichtheden die 

oplopen tot meer dan 1 oo paren per atlashok. Zowel de grootte van het 

gebied als een aanzienlijk aantal niet-broeders bemoeilijken een correc

te inschatting van het plaatselijke broedbestand . In totaal werden 340-

400 paren gemeld , terwijl het aantal geslaagde broedgevallen geraamd 

wordt op 100-150 (MED . C. VANDERYDT). Rekening houdend met de aan

wezigheid van niet-broedende overzomeraars en mislukte legsels, ligt 

het werkelijke aantal broedparen er waarschijnlijk ergens tussen . Elders 

in Limburg komt de soort verspreid maar in veellagere dichtheden voor 

(maximaal10-12 parenfatlashok) . De ongeveer 25 broedparen langs de 

Grensmaas vormen de meest oostelijke populatie in Vlaanderen . 

In het westen van Vlaanderen is het aantal broedparen nog zeer beperkt 

met zelden meer dan 3 paren per atlashok . Vooral (tijdelijk) geschikte 

terreinen in havenuitbreidingsgebieden worden snel bezet. Zowel in de 

Zeebrugse achterhaven als in de Gentse Kanaalzone werden in één hok 

tot meer dan 10 paren geteld . 

De volledige Vlaamse populatie bedraagt 1000-1200 paren . Gezien een 

even~uele overschatting in Midden-Limburg ligt het werkelijke aantal 

broedparen wellicht eerder tegen de ondergrens van de schatt in g. 

VERANDERINGEN 

De vestiging van broedende Krakeenden in Vlaanderen in de loop van de ja

ren 70 is goed gedocumenteerd . Na het eerste zekere broedgeval in 1972 

kende de populatie een jaarlijkse groei van gemiddeld bijna 11 %. Tijdens de 

vorige atlasperiode 1973-1977 werden tot maximaal17 paren geteld , bijna al

lemaal langs de Beneden-Zeeschelde. MAES et al. (1985A) raamden het 

Vlaam-se broedbestand in 1982 op 8o paren . In 1986 is al sprake van onge

veer 250 paren (VERSTRAETEN 1989). Het Antwerpse haven- en poldergebied 

(minstens 230 paren) bleef sterk overheersen, ondanks de beperkte koloni

satie van nieuwe broedgebieden (o.a. te Kalmthout, Hoboken , Schelle) . 

In de daaropvolgende periode werd het relatieve belang van de Antwerpse 

regio in de volledige Vlaamse populatie merkelijk kleiner, enerzijds door 

een stabilisatie van de aantallen in belangrijke broedgebieden zoals het 

Vormingstation Antwerpen-Noord (BENOY et al. 1999) en anderzijds door 

de toename in andere regio 's . Vooral het Vijvergebied van Midden

Limburg ontwikkelde zich in de tweede helft van de jaren 8o tot één van 

de belangrijkste broedgebieden van Vlaanderen. Omstreeks 1990 schatte 

men het aantal broedparen hier reeds op 130 maar werd ook melding 

gemaakt van de reeds eerder vermelde problemen bij de inventarisatie 

van de soort. Het Vlaamse totaal van 200-230 paren dat in ANSELIN & 

DEvos (1992) wordt gegeven voor de periode 1989-1991 is ongetwijfeld te 

laag geschat. 

De jaren go werden vooral gekenmerkt door de opvallende areaaluitbrei

ding ten zuiden van Antwerpen die in grote lijnen de valleien van de Zee

schelde en haar bijrivieren volgt . Daarb ij is een nieuw knooppunt ont

staan in de regio Klein-Brabant waar de soort een toename kende van 2-5 

paren in 1987-1988 tot 150-155 paren in 2001. De grootste stijging gebeur

de na 1995 en is vooral te danken aan het koloniseren van de Scheldepol

ders en meer landinwaarts gelegen gebiedjes. De uitbreiding van het 

broedareaal in het Scheldebekken zet zich nog steeds verder door en reikt 

nu al tot Gent in het westen , Brussel in het zuiden en Herentais in het 

oosten. Daarnaast is ook het Midden-Limburgs Vijvergebied definitief 

doorgebroken als kerngebied. De populatie is er de voorbije 10 jaar wel-
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e mogelijk e waarschijn lijk e zeker 

BR OE DZEKER HEID #HO KK EN 

Zeker 82 

Waarschijn lij k 43 

Mogel ijk 7 

% bezette hokken 21,2 

Populat ieschatting 1000-1200 

licht meer dan verdubbeld in aantal , terwi jl ge leideli jk ook heel wat ande

re geb ieden in Limburg bezet werden . Langs de Antwerpse Be neden-Zee

schelde daarentegen is van een toename geen sprake meer, integendee l 

zelfs . In het havengebied op Linkeroever viel het broedbestand terug van 

150-190 paren in 1988-1992 tot 80-115 paren in 1995-1997 (VAN IMPE 1998) , 

terwijl het reservaat Blokkersd ijk een afname kende van 57 paren in 1993 

naar 13 in 2002 (GEGEVENS ORN ITHOLOGISCHE JAAROVERZICHTEN) . 

De eerste tekenen van een lokale terugval betekenen echter niet dat de 

algemene opmars van de Krakeend in Vl aanderen tot staa n is gebracht. 

Zeker in Oost- en West-Vlaanderen is er nog groot pot entiee l voor ver

dere uitbre iding, waarbi j de zi ch ontwi kkelende, kl ei ne popul aties in de 

omgeving van Gent en Brugge al s -u itva lsbas is kun nen d ienen . 

B E SPR E KING 

De toename van de Krakeend in Vlaa nderen past helemaa l in een algeme

ne Europese trend . De westeli jk tot zu idwestel ijk georiënteerde uitbrei

ding vanuit de oostelijke herkomstgebieden in de richting van het Euro

pese continent is vooral in de 20ste eeuw du ideli jk geworden . Als voor

naamste oorzaak wordt habitatverl ies in de Russische steppen opgegeven 

(CRAMP & SIMMONS 1977) . De grote meren li jden er reed s gedurende meer

dere decennia onder sterke verdroging en grote ontgi nn ingen. In de aan 

vangsfase vertoonde de areaaluitbreiding een veeleer onregelmatig, inva

sieachtig karakter. Mettertijd , vermoedel ijk na de defi nitieve vest iging van 

een Eu ropese popu lat ie, ve rk reeg ze een regelmat iger patroon. 

In West-Europa manifesteert de populatiestijging zich vooral sinds de 

ja-ren 70. Bi j onze noorderburen steeg het aandeel bezette atlashokken 

van 17 % in 1973-1977 naar ruim 40 % in 1998-2000 en nam het aantal 

broedparen in dezelfde periode toe van 550-8oo tot 6ooo-7ooo. De ster

ke jaarlijkse toename werd er alleen af en toe kortstond ig onderbroken 

door strenge winters of zeer droge voorjaren . De Duitse populatie wordt 

1-3 • 26-50 • 101-150 
• 4-10 

• 11 -25 • 151-500 • 51 -100 

geschat op 2700-5000 broedparen en kende een sterke st ijging met 

meer da n 50 % tussen 1975 en 1999- In landen al s Fran kr ij k en Groot 

Bri t tannië bleek de toename grotendeels tot staan gebracht in de loop 

van de jaren go. 

De westelijke ui tb reiding van de soort tijden s de voorbije decenn ia werd 

on getwij fel d in de hand gewerkt door de toegenom en voedse lrij kdom 

van veel West-Europese wateren als gevolg van eutrofi ëring . Ook in 

Vlaanderen is er we llicht een verband tussen de aanrij king van veel p las 

sen met nutriënten en de toename van de Krakeend (VAN IMPE 1983) . De 

soort heeft z ich bovendien vlot aangepast aan een brede waaier van ha

bitats en maakte al sne l gebruik van kunstmatig aan gelegde gebieden 

zoals op Antwerpen -Linkeroever. Alleen diepe plassen met ee n wei nig 

ontwikkelde oevervegetat ie, zoals de grindplassen langs de M aas , wo r

den grotendeels gemeden . Een belangrijk deel van de Vlaamse popula 

tie komt momentee l voor in natuurreservaten waar de soort kan profite

ren van natuurontwikkeling (bv. in de Kanaalzone te Wintam) of natuur

herstel (bv. in het Midden-Limbu rgs Vijvergeb ied) . In agrarische geb ie

den is de aanwezighe id van de Krakeen d nog steeds beperkt hoewel in 

Nederland net daar de grootste toename werd genoteerd . Ind ien zich 

ook in Vl aanderen een ge lijkaard ige evolutie voordoet, staat niets een 

verdere stijging van het broed besta nd in de weg. 

D AVI D BE VEN 

Gadwa/1 - Summary 

Gadwal/s occur in over 20 % of all squares and the total Flemish popu/a tion has been 

estimated at 1ooo-12oo breeding pairs. Highest numbers and densities were recorded 

along the River Scheldt and in some eastern marshlands and fishpond areas. 

Numbers have increased significantly and continuously since the first breeding pairs 

were recorded in the early 1970s. 
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WINTERTALING (ANAS CRECCA) 

De Wintertaling broedt vooral in de noordelijke helft van Europa, met een nagenoeg aan
eengesloten verspreiding in Scandinavië en in de laaggelegen gebieden van No ordwest
Frankrijk , over Polen en Duitsland tot ver in Rusland en de Balt ische Staten. De dicht
heden nemen duidelijk toe in noordelijke richting. In Zuid- en Zuidoost -Europa is de 
bezetting onregelmatig en verbrokke ld. Populatietrends in het Europese verspreidingsge
bied zijn niet zo goed gekend. In de meeste landen wordt melding gemaakt van vrij sta
biele aantallen , maar in Nederland en Duitsland is sprake van een afname. Een stijgen
de trend beperkt zich tot Denemarken en enkele landen van Zuidoost-Europa (Moldavië, 
Roemenië) waar het echter om kleine kernen gaat. 
De soort nestelt nabij of in de omgeving van allerhande rustige en ondiepe zoetwater
plassen met veel waterplanten en een dichte oeverbegroeiing, bij voorkeur in open land· 
schappen. Toch broeden ze ook in vennen en plassen die omringd wo rden door hoog, 
opgaand bos of in dichte wilgenbroekbossen. 
De noordelijke populaties overwinteren voornamelijk in de landen rond de zuidelijke 
Noordzee en in Zuidwest-Europa. Een minderheid trekt door tot in No ord-Afrika en de 
Canarische Eilanden. De populaties in Zuid-Europa zijn overwegend sedentair. Onze 
broedvogels zijn gedeeltelijk standvogel of migreren over relatief korte afstanden richting 
Frankrijk of Groot· Brittannië. De laatste Wintertalingen keren eind april-begin mei naar 
hun broedgebieden terug. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Wintertali ng is een vrij schaarse tot vrij talrijke broedvogel d ie in 

22 % van de atlashokken voorkomt. De soort is ruim verspreid in de 

Kempen, een ecoregio die goed is voor ruim de helft van het aantal be

zette atlashokken in Vlaanderen . Andere verspreidingskernen situeren 

zich in het rivierengebied ten zuiden van Antwerpen , in de Kustpolders 

en langs de Grensmaas. In de rest van Vlaanderen is de aanwezigheid 

zeer versnipperd . Late doortrekkers kunnen tot eind april en zelfs begin 

mei voor verwarr in g zorgen en dit verklaart wellicht in belangrijke mate 

het grote aantal mogelijke broedgevallen . 

De dichtheden zijn in het algemeen laag. In slechts 14 atlashokken wer

den meer dan 10 paren geteld , allemaal gelegen in de Kempen en de 

regio Klein- Brabant. Het kleine aantal gebieden met relatief hoge dicht

heden blijkt ook duidelijk uit de dichtheidskaart . 

De Kempense populatie kan op basis van de atlasgegevens geschat wor

den op 350-500 paren, waarbij de bovengrens als zeer ruim kan worden 

beschouwd . De hoogste dichtheden treffen we aan in het Vijvergebied 

van Midden-Limburg en op de militaire domeinen van Meeuwen tot 

Leopoldsburg (plaatselijk 15 tot maximaal 30 paren per atlashok) . Ook 

de reservaatgebieden tussen Turnhout-Herentals-Kasterlee en de vallei-

en van Laak en Grote Nete te Eindhout-Laakdal zijn belangrijk. 

De valleigebieden in het Scheldebekken in de driehoek Antwerpen

Dendermonde-Mechelen herbergen in totaal 6o tot ruim 70 paren . Ruim 

de helft daarvan werd geteld in de regio Klein-Brabant (32-40 paren in 

2001). met een voorkeur voor de natste delen van de Schelde- en Rupel

vallei. In het best bezette atlashok broedden 12 tot 16 paren . 

Hoewel rekening moet worden gehouden met een lichte overschatting 

scoren ook de Kustpolders verrassend goed met een totaal van 40-45 

paren . Vooral in het achterhavengebied te Zeebrugge en de meest oos

telijk gelegen poldercomplexen is de soort een vaste broedvogel gewor

den (tot maxi maal 8-10 parenfhok) . 

De weinige bezette hokken in andere Vlaamse regio ' s halen zelden meer 

dan 1 tot 2 paren , uitgezonderd in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven 

(4-6 paren) . 

De totale Vlaamse broedpopulatie bedraagt op basis van de atlasgege

vens minimaal 479 , maximaal707 paren . Daar de gegevens van drie jaar 

gec~muleerd werden en rekening houdend met overschattingen ligt het 

werkelijke aantal broedparen eerder tussen 500 en 6oo. 

VERANDERINGEN 

Tijdens de atlasperiode 1973-1977 werd de Vlaamse populatie op 350 tot 

450 paren geschat waarbij de Kempen één aaneengesloten broedgebied 

vormden. Daarbuiten nestelden hooguit 50-70 paren, verspreid over de 

Kuststreek, de Dijlevallei en het Scheldebekken . De Kempense popula

tie , geraamd op 280-300 paren waarvan 120-170 in Limburg, werd toen 

wellicht sterk onderschat, zoals later bleek uit meer volledige Limburgse 

inventarisatiegegevens van de periode net na het atlasonderzoek. Begin 

jaren 8o werd het Limburgse broedbestand geschat op minimaal 300 

paren, wat meer dan een verdubbeling is ten opzichte van 1973-1977. De 

tweede Limburgse broedvogelatlas liet voor de periode 1989-1992 een 

lichte afname zien tot 200-250 paren die vooral het gevolg was van een 

negatieve trend in de Kempense beekvalleien en de Zandleemstreek. 

Een toename in de Maasvallei en het verschijnen in de Leemstreek kon 

dit verlies niet compenseren . De terugval in de provincie Limburg weer

spiegelde zich in de Vlaamse populatie die in 1989-1991 slechts 270-360 

paren bedroeg (ten opzichte van 450 paren in 1985-1988). 

Het onderzoek in de huidige atlasperiode laat opnieuw een lichte toena

me en herstel zien van de Limburgse populatie (230-300 paren) hoewel 

het niveau van begin jaren 8o wellicht nog niet helemaal bereikt is . 

Inventarisatiegegevens uit de regio Klein-Brabant tonen hetzelfde wisse

lende beeld , met een afname in de jaren 8o en een zekere stabilisatie tij

dens de voorbije 10-15 jaar. Regionale schattingen vermelden meer dan 

50 paren in de jaren 6o en 70, 40-60 paren begin de jaren 8o, 20-40 

paren in·1988 en 32-40 paren in 2001. In de Kustpolders lijkt sprake van 

een aanzienlijke toename. In de jaren 70 en 8o was 10 paren zowat de 

bovengrens van de aanwezige broedpopulatie. 

De regionaal verschillende trends en de soortspecifieke inventarisatie

problemen bemoeilijken het inschatten van de algemene populatieont

wikkeling in Vlaanderen . De berekende toename van 25 tot 30 % sinds 

het midden van de jaren 70 is wellicht niet reëel en eerder het gevolg 

van een vroegere onderschatting in de Kempen . We vermoeden dat de 

Vlaamse populatie globaal gezien vrij stabiel gebleven is. 

BROEDVOGELATLAS / HOOFDSTUK 7: SOORTENBESCHRIJVINGEN 



• mogelijk • waarschijnlijk e zeker 

BROED ZEKERHEID #HO KK EN 

Zeker 61 

Waarsch ij nlijk 48 

Mogelijk 31 

% bezette hokken 22 ,4 

Populatieschatting soo-6oo 

BESPREKING 

Weersomstandigheden spelen zeker een rol in variaties van het broed

bestand . In Nederland stelde men vast dat jaarlijkse fluctuaties veelal in 

samenhang gebeuren met droogte in het broedse izoen (slechte vesti

gingsmogelijkheden) of strenge vorst in de winter (verhoogde sterfte) 

(VAN DIJ K 2002) . De afname van de aantallen in Vlaanderen in de twee

de helft van de jaren 8o kan bijgevolg deel s in verband worden gebracht 

met de opeenvolgende strenge winters in die periode, terwijl de aantal 

len in de atlasperiode 2000-2002 ongetwijfeld gunstig beïnvl oed zijn 

geweest door de natte voorjaren en zachte winters . 

De terugva l met 33 % van de Limburgse populatie in de loop van de 

jaren 8o wordt hoofdzakel ijk toegesch reven aan habitatverlies . In het 

Vijvergebied van Midden-Limburg werden, doo r intensivering van de 

viskweek, vijvers uitgebaggerd, oevers met steile wanden aangelegd en 

verlandingsvegetaties opgeruimd . Verschillende kleine en grote water

plassen verbosten door spontane ontwikkeling en werden ongeschikt 

voor de soort. De laagveenmoerassen in de Kempense beekdale n verlo

ren geleidelijk hun open karakter door verbossing. Het is dan ook lo

gi sch dat de densiteit van de Wintertal ing in de kernge bieden afnam . In 

de jaren go werden door aankoop, door de overheid en private natuur

beschermingsverenigingen , en goed beheer van het vijverecosysteem de 

gordelvegetaties overal in de provincie grotendeels hersteld . Ook de 

heidegebieden met vennen en vijvers werden doo r maai-, plag- en kap

beheer en begrazing terug opengemaakt en meer gesch ikt voor de soort. 

Enkel de verbossing van de beekvalle ien blijft een heikel punt (bosde

creet is zeer nadelig) . De soort is hier niet alleen sterk afgenomen maar 

ook uit verschillende laaglandbeken als broedvogel verdwenen . 

Opvallend is het nagenoeg volledig ontbreken van broedende Winter

talingen in nieuw ontstane habitats zoals die te vinden zijn in het An t-

1-3 • 26-50 • 101 -1 50 
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werpse Linkeroevergebied en de Gentse Kanaal zone , een biotoop waar 

veel andere eendensoorten dankbaa r gebruik van hebben ge maakt . 

Ondanks tekenen van een zeer recente , lichte toename is de soort noo it 

echt doorgebroken als broedvogel in typische weidevogelgeb ieden met 

vochtige graslanden en veel sloten . De relatief beperkte hab itatke uze 

van de soort verklaart wellicht waarom de Wintertal ing de voorbije 

decennia niet de grote toename heeft vertoond zoal s die zich bij de 

meeste andere eendensoorten heeft voorgedaan . 

jAN GAB RI ELS 

Tea/- Summary 

Tea/s are quite scarce breeding birds in Flanders and were recorded in 22 % of all 

squares. Th e toto/ Flemish popu/ation is estimated at 50o-6oo breeding pairs. In the 

coastal polder areas especial/y, a significant increase was recorded. Elsewhere, num

bers remained relatively stable, although regio na/ jluctuations were record ed. Ou ring 

the recent atlas period, numbers were positively influenced by mild winters and wet 

springs resu/ting in suitable habitat conditions. Due to habitat loss in the Ca mpine 

area (loss of riparian vegetotion around flshponds and alfarestation of river va l/eys) , 

numbers declined local/y in the 198os. However, recent nature management in 

heath/ands and severa/ flshpond areas has created better breeding habitat and the 

popu/ation hos reeavered again. 
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WILDE EEND (ANAS PLATYRHYNCHOS) 

Wilde Eenden komen overal in Europa voor met een duide lijke voorkeur voor de ge ma 
tigde en boreale klimaatzones. Het zwaartep unt ligt in de laa gv lakte aan de zuidelijke 
Noordzee (vooral Nederland en Duitsla nd) en de landen die grenzen aan de Baltische 
Zee (Polen, Finland, zuiden van Zweden). In z ijn tota liteit lijkt de Euro pese popula t ie 
vrij stabiel sinds 1970 hoewel de trend in de verschil lende landen va rieert van een toena
me (o.a. Nederland, Groot-Brittannië) tot een afname (Spanje, Roemenië) . 
Het enorme verspreidingsgebied van de Wilde Eend hangt sa men met de brede habita t
keuze. De soort broedt meestal in de buurt van stilstaande of traag stromende wateren 
die zowel zoet als brak of zelfs zout kunnen z ijn . Ze heeft een voorke ur voo r beschu tte 
gebieden met een goed ontwikkelde oevervegetatie, maar ook in open polderge bieden 
met veel sloten kunnen hoge dichtheden vo orkomen. Zelfs in o.a. vorkgebieden en stads
wallen in sterk verstedelijkte gebieden is de soort een gewone verschijning geworden 
De broedgebieden worden vaak reeds begin februari bezet en va naf half maart versch ij
nen de eerste vrouwtjes met jongen. Vervolglegsels komen fre quent voor. Wi lde Eende n 
zijn overwegend grondbroeders maar nesten in holtes van knotwi lgen zijn niet ongewoon . 
Ze foerageren hoofdzakelijk in ondiep water. In bepaa lde perioden va n het j aa r vo rm en 
graanvelden en oogstresten op akkers een geliefkoosde voedselbron. 
De Vlaamse Wilde Eenden zijn hoofdzakelijk standvogels en krijgen in de winter gezel
schap van enkele tienduizenden soortge noten uit Noord-Euro pa. 

VERSPR EID IN G EN AANTALLEN 

De soort kent een nagenoeg vo ll edige vers preiding in Vlaand eren (97 % 

van alle atlasho kken bezet) . Vro uwtjes met pull i laten zich gema kkeli jk 

zie n zod at bijna steeds broedzekerhe id werd beko men. 

De relatieve dichtheidskaart kleurt voo ral in de westelij ke hel ft van 

Vl aa nderen overwegend rood . Het ce nt ra le en zuideli jke dee l van West

Vl aanderen en de omgeving van Brussel scoren minder goed . In het 

oosten zijn de re latieve d ichtheden merke lij k lager, vooral in de Oos

tel ijke Kempen en Hage lan d-Has pengo uw. 

Slechts in een be perkt aanta l at las hok ken waagden de tellers zi ch aan 

een aantal sschatting. De resu lta ten liepen sterk uiteen en varieerden 

van min der dan 5 tot 300 paren per atl as hok . Goed bezette hokken wer

den onder meer vastgeste ld aa n de Midd enku st (max. 270 tot 300 pa

ren) , in het Antwerpse Lin keroeverge bied (max. 200 paren) , in de Noo r

de lijke Kem pen (max. 200 paren ) en in het Midden -Limburgse Vijver

ge bied (max. 245 paren) . Al te veel co nclusi es kunn en we hieruit echter 

niet trekke n en het is best mogel ijk dat atl as ho kken met nog hogere 

aanta llen gewoon niet gete ld werden. 

VERANDERINGEN 

Een vergelijking met de verspreidingskaart van de periode 1973-1977 

levert geen zichtbare veranderingen van het Vlaamse broedareaal op . 

Informatie over de populatietrend gedurende de voorbije 30 jaar is zeer 

schaars. In de Belgische Broedvogelatlas wordt midden jaren 70 gewag 

gemaakt van een sterke toename in de voorbije decenn ia, maar wordt 

tevens gewezen op een gebrek aan gegevens om dit goed te onderbo u

wen . Een aantal regionale projecten brachten iets meer duidelij khe id 

over recente aantalsontwikkelingen , maar kunnen wellicht niet zomaar 

geëxtrapoleerd worden naar andere delen van Vlaanderen . In Limbu rg 

stelde men een lichte toename vast van het aantal bezette km-hokken 

tus sen het begin van de jaren 8o en het begin van de jaren go. Het tota

le aantal broedparen werd er 10 jaar geleden geschat op 3000-3500. In 

de regio Klein-Brabant nam de soort duidelijk toe tussen 1987-1988 (496 

paren in 101 km-hokken) en 2001 (8oo-goo paren in 121 hokken) , maa r 

er r:n oet rekening gehouden worden met een zekere onderschatting in 

het ve rleden . De gem iddelde dichtheid voor heel de regio ligt op 6 tot 7 

paren per 100 ha. De grootste dichtheden (20-25 parenj10o ha) komen 

voor in de Sche ldepolders . Op gebiedsn iveau kunnen trends sterk ve r

schi llen , waarbij onder meer de variërende beschikbaarheid van broed

biotopen van belang is . In het Antwerpse Linkeroevergebied kende de 

soort een hoogtepunt in de periode 1988-1990 (200-230 paren) , ge

volgd door een terugval in de jaren go (6o-8o paren) (VAN IMPE 1998) . 

In de Uitkerkse Polder daarentegen steeg het aanta l broedparen van een 

6o-tal paren in 1990 naar meer dan 400 in 2002. Het is duidelijk dat al

leen een goed mon itoringsprogramma op Vlaamse schaal inzicht kan 

brengen in de algemene trend van de Wilde Eend . 

BESPREKING 

Dan kzi j langlopende monitoringsprojecten is de populatietrend in lan

den als Nederland en Groot- Brittannië iets beter gekend . Bij onze noor

derburen is er sprake van een (l ichte) toename in moerasgebieden en in 

iets minder mate in agrar ische gebieden . De soort lijkt er de steeds in

tensievere landbouw goed te weerstaan. In uiterwaarden hebben natte 

voo rjaren een duidelij k gunstig effect. Op de Britse Eilanden kent de 

soort een gestage toename sinds de jaren 6o, waarbij de interpretatie 

van de trend bemoeilijkt wordt door het massaal uitzetten van gekweek

te vogels voor de jacht (MARCHANT et al. 1990) . 

Voor Vlaanderen kunnen we alleen besluiten dat er noch aanwijzingen 

zij n voor een algemene dalende trend , noch voor een sterke toename zo

als we die de laatste 20 à 30 jaar bij andere eendensoorten hebben vast

gesteld (Be rgeend , Krakeend , Kuifeend) . In hoeverre de intensieve jacht 

een rol speelt in de aantalsregulering van de soort, is niet geweten . 

KOEN DEVOS 
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• mogelijk • waarsch ijnlijk • zeker 

BROED Z E K ERHEID #H OKKEN 

Zeker 556 

Waarschijnlijk 49 

Mogelijk 4 

% bezette hokken 97 ,6 

Populatieschatting 

0 

Mallord - Summary 

Th e species rs widely distributed in Flanders and occurs in 97 % of all atlas squares. 

Numbers are highest in the western part, the centra l and eastern part is less densely 

occupied. The current atlas did not provide an estimate of overall popu/ation size, and 

no overall trends are documented. However, the popu/ation appears to decrease locally. 

e mogelijk • waarschijnl ijk e zeker 

(ANAS PLATYRRHYNCHOS FORMA DOMESTICUS) ANN v ANsELIN 

De zogenaamde Soepeend is de gedomesticeerde vorm van de Wilde Eend . De vogels zij n herkenbaar aan hun afwijkende verenkleed , de verschei

denheid aan kleurvormen, de snavelvorm en de lichaamsbouw. De huidige inventarisatie vormt een eerste poging om het areaal van de 'soort' in 

Vlaanderen in kaart te brengen . Ze komen algemeen verspreid voor en werden in 64% van de atlashokken geregistreerd. In 302 atlashokken werden 

zekere broedgevallen genoteerd, in 8o waarschijnlijke en in 10 mogelijke . Er zij n enkele opvallende hiaten in het westen en in Lim burg (in noordelijk 

Haspengouw en in het oosten en westen van het Kempens Plateau) . De Kempense gebieden zijn sterk bebost of worden gekenmerkt door grote hei

degebieden, zodat de aanwezigheid van de Soepeend er minder evident is. Afwezigheid in veel andere ho kken is allicht te wijten aan het feit dat vele 

tellers geen of nauwelijks aandacht aan de soort besteed hebben . In Nederland komt de Soepeend voor in 79% van de hokken . 
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z OM ERTALI NG (ANAS QUERQUEDULA) 

Het broedgebied van de Zomerta ling strekt zich uit over het grootste deel van Eurazië. 
De Europese populatie is de laatste decennia aanzien lijk afgenomen en bestond begin 
jaren 90 uit amper 8o.ooo-9o.ooo broedparen. Vooral in West-Europa is het versprei
dingsareaal zeer versnipperd gewo rden. De hoogste dichtheden vinden we in de laagge
legen delen van Nederland en Duitsland. In Oost-Europa worden nog grote broedpopu
laties aangetroffen in de voormalige Sovjetrepublieken Wit -Rusland en Oekraïne. 
Zomertalingen broeden bij voorkeur in open landschappen, in en rond on diepe, stilsta an
de wateren met een goed ontwikkelde oevervegetatie. Ook complexen van vochtige gras 
landen in polders e11 in beek- en riviervalleien vormen een geliefkoosd broedbiotoop. 
Vooral solitaire paartjes van Zomertalingen kunnen in het broedseizoen zeer onopvallend 
zijn en over het hoofd gezien worden. Ook vrouwtjes met jongen l'l ~en zich zelden zien . 
Het voedsel bestaat zowel uit dierlijk als uit plantaardig materiaal. 
Vrijwel alle Europese broedvogels overwinteren net ten zuiden van de Sahara , onder 
meer in de grote overstromingsgebieden langs de rivieren de Niger en de Senegal. 

VERSPRE I D I N G E N AANTALLEN 

Broedende Zomertal ingen werden gemeld in 15 % van de at las hokken , ver

spreid over geheel Vlaanderen . In s lechts 10 van de 75 bezette hokken (zeke

re en waarschi jnlijke broedgeva llen) werden mee r dan 3 broedparen geno

teerd. Een positieve uitschieter betrof een hok in de Ijze rbroeken te Woumen

Merkern (15-16 paren) . 

De tota le Vlaamse popu latie wordt geraa md o p 160-200 paa r. Dit is mogelijk 

een iets te optimistisch cijfer gezien het hie r om een cumulatie over drie ja

ren gaat. 

In de Kustpolders situeren zich bela ngrijke verspreidings kernen in de Ijzer

vlakte (30-35 paren) en aan de Oostkust (25-30 paren). In de andere ecore

gio's zijn loka le broedpopulaties van d ie omvang niet meer aanwezig. Langs 

de middenloop van de Zeeschelde werden nog een 10 tot 15 paren aangetrof

fen. Het vers preidi ngs patroon is de Kem pen is zeer versn ipperd met telkens 

hooguit enkele broedparen per hok. Het totaal aantal geregistreerde broedge

vallen schommelt er rond de 40. Verder is het opvallend dat de soort nage

noeg ontbreekt in de Antwerpse Sche!depo lders , een regio waar heel wat 

andere ee nden soorten het zeer goed doen. 

VERANDERINGEN 

Betrouwbare kwantitatieve gegevens uit de eerste helft van de 2oste eeuw 

zijn helaas niet of nauwelijks terug te vinden . De eerste landelij ke raming van 

LIPPE NS & WiLLE in de jaren 6o bedroeg slechts een 200-tal paren maar was 

ongetwijfeld (veel) te laag geschat. In de beginjaren van het atlasonderzoek 

in 1973-77 bedroeg de broedpopulatie in België wellicht nog ca . 250 paren 

waarvan de overgrote meerderheid in Vlaanderen . Omstreeks 1984 was dit 

gedaald tot 110-130 paren . De gegevens van het project Bijzondere Broed

vogels Vlaanderen wezen op een verdere afname in de jaren 90 waarbij de 

kaap van 100 paren niet meer gehaald werd . De resultaten van deze atlas 

(160-200 paren) suggereren dat de Zomertaling het inmiddels beter doet, 

iets wat echter gedeeltelijk kan worden toegeschreven aan de grotere inven

tarisatie-inspanning. Het grootste deel van de vastgestelde toename speelde 

zich af in de Kustpolders waar de populatie in 2000-2002 (60-70 paren) ruim 

40 % hoger lag dan in de eerste helft van de jaren 8o (35-40 paren). In de 

andere ecoregio's varieerde de trend in dezelfde periode van een lichte toe

name in de Kempen tot een sterke afname in de polders van de Beneden

Zeeschelde. 

BESPREKING 

De grote lijnen van de aantalsevolutie in de 2oste eeuw zijn goed gekend . In 

het volledige Europese verspreidingsgebied deed zich vooral in de jaren 70 

een sterke en algemene afname van de aantallen voor. Naast een voortschrij

dend biotoopverlies in de broedgebieden (verlaging van waterstanden , inten

siever agrarisch gebruik van natte graslanden) bleken ook factoren in de 

overwinteringsgebieden een belangrijke rol te spelen (TucKER & HEATH 1994, 

Scon & ROSE 1996) . Lange droogteperiodes in de Sahelstreek en habitatver

lies door menseli jk ingrijpen (droogleggen moerassen , omzetting naar land

bouwgrond) hadden nefaste gevolgen voor de populatie. 

Ook de Vlaamse broedpopulatie ontsnapte niet aan die algemene trend . 

Tijdens het veldwerk van de eerste Belgische Broedvogelatlas was de afname 

al volop aan de gang. Hierdoor ontbreekt een goed beeld van de omvang van 

de Vlaamse populaties van vóór de populatiecrash . Ongetwijfeld moeten er 

in de eerste helft van de vorige eeuw nog vele honderden broedparen in 

Vlaanderen gebroed hebben . Hoe sterk het broedbestand sindsdien is afge-
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• mogelijk e waarschijnlijk • zeker 

BROED ZEKERHEID #HO KKEN 

Zeker 40 

Waarschijnlijk 40 

Mogelijk 19 

% bezette hokken 15.9 

Populatieschatting 160-200 

nomen is moeilijk te zeggen maar cijfers uit onze buurlanden kunnen een 

idee geven van de mogelijke grootteorde. Zo is het aantal broedende Zomer

talingen in Nederland met minstens 8o% afgenomen sinds 1963 (ZOMERDIJK 

2002) , terwijl voor Frankrijk een dal ing van 6o tot 8o % wordt vermeld 

(YEATMAN- BERTHELOT & )ARRY 1995). 

In de meeste Europese landen stabiliseerden de aantallen zich de voorbije 20 

tot 25 jaar op een laag niveau . Korte heroplevingen vielen meestal samen met 

natte voorjaren , een fenomeen dat ongetwijfeld ook de atlasresultaten voor 

Vlaanderen sterk beïnvloed heeft. De vele regenval in het voorjaa r van 2000 

en 2001 zorgde op veel plaatsen voor ideale omstandigheden. In traditione

le broedgebieden zoals de Ijzerbroeken bleek het aantal broedparen bijge-

1-3 • 26-50 • 101-150 
• 4-10 

• 11-25 • 151 -500 • 51 -100 

volg 40 tot 50 % hoger te liggen dan in 'normale' jaren. Daarnaast werden 

ook veel voormalige broedgebieden opnieuw tijdelijk bezet. De recente toe

name van de Vlaamse populatie moet dan ook enigszins genuanceerd wor

den . Het zou ons niet verwonderen als het aantal broedparen in minder gun

stige jaren opnieuw onder de kaap van 100 duikt. 

Het is opmerkelijk hoe de trend van Zomertaling (afname) en Slobeend (toe

name) in Vlaanderen uiteenlopen, ondanks het feit dat beide soorten vaak 

hetzelfde broedhabitat delen . Dit zou erop kunnen wijzen dat factoren in 

doortrek- en overwinteringsgebieden een belangrijke rol blijven spelen , on

danks het feit dat grote droogteperiodes in de Sahelstreek al een tijdje achter

wege blijven. 

KOEN DEVOS 

Garganey - Summary 

The Garganey is a scarce breeding bird in Flanders and was recorded in only 15 % of 

all squares. The total popu/ation during the 2000-2002 atlas period was estimated at 

160-200 breeding pairs. A sharp decrease in numbers was recorded in the second half 

of the 2oth century and in the early 1990s fewer than 100 pairs we re recorded bree

ding. The recent popu/ation estimate shows reeavering numbers although increased 

recording elfort and transient habitats created by mild and very wet winters could, at 

least in the past, be responsib/e . 
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sLOBEEND {ANAS CLYPEATA) 

De Slobeend is een algemeen voorkomende broedvogel in grote delen van Eurazië. De 
hoogste dichtheden worden bereikt in de gematigde klimaatzones. De totale Europese 
populatie (exclusief Rusland) wordt geschat op 34· ooo tot 40. ooo broedparen waarvan 
meer dan de helft in N ederland en Finland. In het Mediterrane gebied is de soort veel 
scha arser. Grote jaarlijkse schommelingen rnaken het vaak moeilijk om een duidelijke 
trend af leiden, maar in de meeste landen lijkt de populatie vrij stabiel tot licht afne
mend. 
Als broedbiotoop gaat de voorkeur van de soort uit naar vochtige graslanden die door· 
sneden worden door talrijke sloten en ondiepe, voedselrijke zoetwaterplassen met een 
rijke oeverbegroeiing. O ok open, vochtige h eideterreinen m et verspreide vennen zijn in 
trek. Voora l in weidegebieden kunnen de aantallen sterk schorn·•·uden naargelang de 
waterstanden in het voorjaar. Het broeden gebeurt van midden april tot juni. Mannetjes 
Slobeend vertonen in het broedseizoen een opvallend territoriaal gedrag, ook als het 
vrouwtje nog aan het broeden is. Het nest is niet meer dan een ondiep en met dons 
bekleed kuiltje tussen het gras of in oevervegetaties. 
De Vlaamse broedvogels overwintere n in Zuid-Europa en Noord-Afrika . De hooguit enke
le duizenden Slobeenden die in Vlaanderen de winter doorbrengen, zijn hoofdzakelijk uit 
noordelijker of oostelijker gelegen landen afkomstig. 

V E RSPREIDING EN AANTALLEN 

De Slobeend werd vas tgeste ld in 26 % van de atlasho kken . Alleen in de 

Kustpol de rs en in het Scheldebekken merken we een vrij aaneengeslo

ten ve rs prei dingspat roon . In de Kempen en de rest van Vlaanderen is de 

verspreid ing fragmentai r met een aantal opvallende concen trat ies in 

Mi dden-Limburg. In zowat 6o% van al le bezette hokken werden minder 

dan 4 broedpa ren genoteerd . Atlashokken met meer dan 2S paren wa

re n eerder uitzon derlij k (6) . 

De Vl aa mse popul ati e t ijdens de atlas periode wordt geschat op 8oo

l OOO broedparen. Ruim l/3 daarvan broed de in de Kustpolders (3 00-370 

paren) met belang ri jke kernen in de lj zerbroeken, het Oostendse Kre

kengebied , de Uitke rks e Polder en de Zee brugse achterhaven (hokken 

met meer dan 30 paren) . 

Het havengeb ied en de Scheldepolders ten noorden Antwerpen herberg

den in totaal ca . lSO paren . In het havenuitbreidingsgebied op Linker

oever werden zelfs de hoogste dichtheden van Vlaanderen bereikt (tot 

6o paren per at las hok) . In zuidelij ke en zui dweste lijke richting volgt de 

verspreid ing in grote lijnen de rivierva lleien van de Schelde en een aan

tal van haar bijrivieren (Rupel , Du rme) . Bel angrijke broedconcentraties 

komen voor in of nabi j de Kanaalzone te Wintam (14 paren), het Rivie-

rengebied te Mechelen-Willebroek (30-3s paren) en het Donkmeer te 

Overmere met aangrenzend de Kalken se Meersen (samen so-70 paren). 

In de Kempen (120-190 paren) lagen de dichtheden in het algemeen een 

stuk lager. De enkele hokken van meer dan 10 broedparen bleven 

beperkt tot het Midden-Limburgs Vijvergebied . 

In de meest zuidelijk gelegen regio's (Zandleemstreek, Centrale Heu

vels en Hageland-Haspengouw) is de soort nauwelijks vertegenwoor

d igd en blijft het voorkomen beperkt tot enkele valleigebieden of geïso

leerde moerasgebiedjes . 

VERANDERINGEN 

De grote lijnen van het verspreidingspatroon zijn de laatste decenn ia 

niet zo veel veranderd. De Kustpolders en het Scheldebekken waren ook 

in de jaren 6o en 70 belangrijke bolwerken . Onlangs werden nog een 

aantal nieuwe gebieden gekoloniseerd zoals de Maasvallei waar de 

soort slechts sinds de tweede helft van de jaren 8o tot broeden komt. 

Met meer dan 8oo paren is de Vlaamse populatie zowat verdrievoudigd 

sinds het midden van de jaren 70 (26s-300 paren) en vervijfvoudigd 

sinds de jaren 6o (lSS paren). 

Een nadere vergelijking met de vorige broedvogelatlas leert ons dat de 

aa ntalsst ijging zich in alle regio 's man ifesteert maar niet overal even 

groot is . De toenamefactor varieert van x 5,2 in de Kustpolders en x 3,5 in 

het centrale Scheldebekken tot x 1,7 in de Antwerpse Scheldepolders en 

x 1,3 in de Antwerpse Kempen . Gezien de verschillende inventarisatieme

thoden dienen de cijfers met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te 

worden , maar we nemen aan dat de waargenomen tendenzen reëel zijn . 

Ook enkele regionale enfof gebiedsgerichte inventarisatieresultaten wij 

zen op toenemende of vrij stabiele populaties . Na een lange periode van 

eerder lage, schommelende aantallen nam het aantal broedparen in de 

Uitkerkse Polder toe van 11 in 1990 tot 46 in 2000 en 2001. In de 

Zeebrugse achterhaven ging het van s-10 paren in de jaren 70 tot 20-30 

paren vanaf 1990 (LusT & DI AS 1994). In de Ijzerbroeken tussen Diks

muide en Roe s brugge ontbreekt een duidelijke trend en fluctueerde het 

aantal broedparen de laatste 20 jaar tussen 6o en 120 paren , al naarge

lang de waterstanden in het voorjaar (CouRTE NS 2000) . In de regio 

Klein-Brabant verdubbelde het broedbestand tussen 1988 en 2001 (van 

17 naar 32) . In Limburg wijzen de naar schatting 90-100 paren in de 

periode 2000-2002 op een vrij stabiele populatie ten opzichte van de ja

ren 8o en 90 (100 paren) . Een afnemende trend in de Kempen werd er 

gecompenseerd door het bezetten van nieuwe gebieden , o.a. in de 

Maasvalle i en de Zandleemstreek. 

BESPREKING 

In de eerste helft van de zoste eeuw was er een algemene toename en 

areaaluitbreiding van de soort in grote delen van Noord - en West-Euro

pa . Deze wordt toegeschreven aan klimaatveranderingen en een toege

nomen voedselaanbod door eutrofiëring van waterlopen en waterplas

sen (FA RAGó & ZoM ERDIJK 1997) . Ook in Vlaanderen is de soort in diepe

riode aan een opmars begonnen hoewel echt concrete cijfers hierover 

ontbreken . Een eerste aantalsschatting dateert van de jaren 6o en lever

de niet meer dan ca . 1 SS paar op . 
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e mogelijk e waarschijnl ijk • zeker 

B RO ED ZEKE RH EI D #HOKKEN 

Zeker g6 

Waarsch ij nli jk 52 

Mogelij k 15 

% bezette hokken 26,1 

Pop u I at ieschatt i ng 800·1000 

In heel wat West-Europese landen betekenden de jaren 6o en 70 een 

keerpunt. Broedpopulaties vertoonden vanaf dan va ak vrij grote jaarli jk

se fluctuaties of gingen licht afnemen . Zo daalde de Nederlandse popu

latie van gooo-12.000 paar in 1973-1 977 naar 8ooo-gooo paar eind ja ren 

go. Waterpeilverlagingen en bijhorende veranderingen in de agra rische 

bedrijfsvoering worden als één van de belangrijkste oorza ken naar voo r 

geschoven . 

De sterke toename in Vlaanderen gedurende de laatste 25 jaar wekt dan 

ook en ige verwondering want ook bij ons hebben rui lverkave lingen en 

waterbeheers ingswerken op grote schaal toegeslagen. Hoewel de kans 

reëel is dat de aantallen in de jaren, 70 wat onderschat zij n, zijn het wel 

licht andere factoren die de recente hoge aantallen mee kunnen helpen 

1-3 • 26-50 • 101-150 
• 4-10 
• 11-25 • 151-500 • 51-100 

verk lare n. Zo waren de voorjaarsmaanden in 2000 en 2001 bijzonder 

nat en de waterstan den in veel gebieden uitzonderlijk hoog. Uit een aan

ta l telreeks en blijkt dat het aanta l broedparen in weidegebieden in natte 

voorjaren tot meer dan 30% hoger kan liggen dan in droge jaren. Dit be

teken t dat de totale Vlaamse populatie in drogere jaren m isschien hoog· 

uit 500-700 broedparen bedraagt, aanzienlijk lager dus dan in de atlas

jaren m aar nog altijd ver boven vroegere popu latieschattingen. De afna

me in gedegradeerde wetl andhabi tats wordt blijkbaar ruimschoots ge· 

com penseerd door positieve ontwikke lingen in an dere gebieden . Dat 

een aa nta l van deze gebieden een tij delijk karakter hebben , o.a. de ha

venuitbreid ingsgebieden , zou echter op termijn voor een terugval kun

nen zorgen. 

KOEN D EVOS 

Shoveler · Summary 

Shovelers were recorded in 26 % of all squares and are scarce breeding birds in 

Flan ders with a recent popu/ation estimate of 8oo-1ooo breeding pairs. ft is distribu

ted throughout the low-lying parts of Flanders but highest densities occur mainly in 

the coastol polders and a long river volleys. ln/and marshes and harbour areas are a lso 

important. Compared to the 1973-1977 atlas period (265·300 breeding pairs) , the 

Shoveler hos increased significantly, even if we take into account increased recording 

effort and transient habitats resulting from mild, wet winters (jlooded grasslands). 

High numbers breed in such habitat at se veraf industrial sites and the toss of these 

sites in the near fut ure could prove significant. 
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PIJLSTAART (ANAS ACUTA) 

De Pijlstaart kent een voornamelijk noordelijke verspreiding in Europa, hoewel al broed
gevallen werden genoteerd tot in het zuiden van Spanje en enkele Balkanlanden. De 
overgrote meerderheid van de populatie broedt in Finland. Uit verschillende Europese 
landen komen berichten van licht afnemende aantallen . 
Pijlstaarten broeden in open landschappen met ondiep water en een tamelijk lage vege
tatie zoals natte heideterreinen, toendra moerassen, ondiepe, voedselrijke meren en natte 
graslanden . 
De soort broedt van april tot juni en is dan erg onopvallend. Het is een grondeleend die 
zich voedt met zowel plantaardig als dierlijk materiaal. In de Lage Landen is de Pijl
staart vooral bekend als wintergast in sterk wisselende aantallen afhankelijk van de 
strengheid van de winter. Het zijn namelijk trekvogels die overwin•eren langs de kusten 
van West-Europa tot in de Sahel. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Tijdens de atlasperiode werd de soort vastgestel·d in 11 atlashokken . In 

de meerderheid van de gevallen ging het waarschijn lijk om overzome

rende paren of solitaire vogels . Ook door de jacht aangesc hoten en ver

zwakte vogels kunnen soms lange tij d in potentieel geschikt broedge

bied pleisteren en aldus voor verwarring zorgen bi j de tellers. Zekere 

broedgevallen werden vastgesteld in de omgeving van Bree in 2000, op 

een opgespoten terrein in de Oud Arenbergpolder in het Antwerpse ha

venge bied in 2001 en eveneens in 2001 in het Broek Denaeyer te Wil

le broek. Geb ieden waar broedverdachte paren of solitaire vogels in het 

broedseizoen werden waargenomen zijn o.a. de achterhaven van Zee

brugge (2-5 paren) , de polders achter het Zwin te Kn okke , de Gentse 

Ka naalzone, de Krae nepoel te Aalter, het Noordelijk Eiland te Wintam en 

het Schulensmeer. De populatie kan in Vlaanderen geschat worden op 1-

3 paren in 2000, 2-5 in 2001 en 1-2 in 2002 waarmee de soort een erg 

zeldzame broedvogel blijft . 

VERANDERINGEN 

Ten tij de va n de vorige atlas (1973-1977) was de Pij lstaart een iets alge

menere verschijning in Vlaanderen met bv. geregeld broedgevallen op 

de Kuifeend te Oo rde ren en in de Ka lm thoutse Heide (7 broedparen in 

1975). De aanta llen zijn sindsdien ech te r teruggevallen , hoewel in de ja-

ren 8o en go bijna jaarlijks nog enkele broedgevallen werden genoteerd . 

Vooral in de achterhaven van Zeebrugge was de soort geregeld broed

verdacht of werden wijfjes met pulli waargenomen. 

BESPREKING 

Het is in feite niet relevant de 'trend' te verklaren van een soort die zo 

zeldzaam voorkomt (de Pijlstaart bereikt in Vlaanderen de zuidwest

grens van het Europese areaal) en waarbij het onduidelijk is in hoeverre 

de aantallen vertroebeld worden door overzomeraars enjof ontsnapte 

en verwilderde exemplaren . Pijlstaarten zijn erg populair in watervogel 

collecties en het is zeker niet ondenkbaar dat ontsnapte exemplaren 

geregeld in Vlaanderen tot broeden komen . Bovendien is het mogelijk 

dat jaarlijks meerdere broedparen gemist worden omdat Pijlstaarten 

zich in de broedtijd erg heimel ijk gedragen . 

GLENN VERMEERSCH 

• mogelijk e waarschijn lijk • zeker 

B ROEDZEKER HEID #HOKKEN 

Zeker 3 

Waarschijnlijk 7 

Mogelijk 

% bezette hokken 1,8 

Populatieschatting 1-S 

Pintail - Summary 

Pintails breed in very smal/ numbers in Flanders. During the 2000-2002 atlas 

period, only 1-5 breeding pairs were recorded. Possible breeding records are most 

likely to refer to summering pairs or individuals, while certain cases may refer to 

escaped birds or birds wounded by hunters. The species breeds annually but 

remains very rare. 
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KRooNEEND (NETTA RUFINA) 

In Europa zijn de belangrijkste populaties van de Krooneend aanwezig enerzijds in 
Rusland, Turkije en Roemenië, anderzijds in Spanje . De soort, die zich in de 19de en 
2oste eeuw vanuit het hoofdverspreidingsgebied ten oosten van de Kaspische Zee tot 
Centraal-Azië sterk naar het westen heeft uitgebreid, heeft eveneens duurzame broedpo
pulaties in een aantal West- en Centraal-Europese landen zoals Denemarken, Nederland, 
Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, Zwitserland en Italië. Hoewel er plaatselijk fluctuaties 
zijn, is de Europese broedpopulatie en haar verspreiding de laatste JO jaar licht toegeno
men. Krooneenden prefereren waterpartijen met ondiepere en diepere delen maar vooral 
de aanwezigheid van een goed ontwikkelde waterplantenvegetatie is van belang, in het 
bijzonder van kranswieren , een belangrijke voedselbron voor de soort. 
Een groot deel van de West- en Centraal-Europese vogels overwintert op een aantal vaste 
plaatsen binnen de regio, Zuidoost-Europese vogels verblijven vooral rond de Zwarte en 
de Middellandse Zee. 

VERSPREIDING & AANTALLEN 

De Krooneend is een zee r sch aarse soort in Vlaanderen en werd in 0,5% 

van de hokken geregistreerd . Er was slechts 1 zeker broedgeval op de 

Leerbeekpla s te Eine (Oos t-Vlaanderen) en het betrof nagenoeg zeker 

een gemend broedpaar met een mannetje Wild e Eend . In 2003 we rd een 

zuive r broedgeval gemeld op dezelfd e plaats, t erwij l ook een adult wijfje 

met 5 jongen gezi en werd te As per op de Schelde (Oost-Vl aa nderen). De 

2 mogel ij ke broedgevallen hebben all icht betrekkin g op ontsnapte ind ivi

duen d ie ter plaatse bleven. 

VERANDERINGEN 

De Krooneend is een n ieuwe broedvogel voo r Vlaanderen en we rd in de 

vorige atlas niet behandeld . 

BESPREKING 

De broedgevallen en rece nte wa arnem ingen van paren en juvenielen 

worden uitvoerig beschreven in DE GROOTE & VERBELEN (2004) . Bij het 

gemengde broedpaar van 2002 werd het w ij fj e noo it i n gezelschap van 

een mannetje Krooneend gezien , noch van een mannetje Wilde Eend . 

Vooral de aanwez ighe id i n de omgev ing van volgroe ide hybri de Kroon

eenden in de w inter van 2002-2003 deed besluiten tot een gemengd 

broedpaar. Foerageerwaarnemingen zijn niet bekend. Het eerste broed

geval in België werd genoteerd in de provincie Henegouwen te Hensies , 

waar in 1999 een wijfje met 6 pu ll i werd waargenomen. Ook in 2000 was 

daar een broedpaar aanwezig. Men vermoedt dat de vogels afkomstig 

zijn uit een nabijgelegen vogelpark te Cambron -Casteau (Pare Paradi

sio), waar een tamelijk grote po pulatie vrijvliegende Krooneenden aan

wezig is (G . DE SMET in DE GROOTE & VERBELEN 2004) . Mogeli jk zijn de 

vogels in Eine afkomstig uit dit park of van een andere watervogelcollec

tie in de omgeving. Krooneenden worden veel als siervogel gehouden. 

Het lijkt weinig waarschijnlijk dat het hier om wilde vogels gaat, hoewel 

dit nooit uitgesloten is . De meest r>abije wilde broedpopulaties bevin

den zich in Nederland (in 1998-2000 ongeveer 120-170 broedparen) en 

in het noordoosten van Frankrijk (Champagne-Ardennes en Lorraine, 

eind jaren go een 10-tal broedparen) (DUBOI S et al. 2000). Het aanta l 

waarnemingen van de Krooneend in Vlaanderen nam de laatste 10 jaar 

sterk toe, maar er is maar één langdurig vaste overwinteringsplaats, 

namelijk op de Blaarmeersen te Gent, een plas rijk aan kranswieren . Het 

is mogelijk dat bij ons overwinterende vogels hoofdzakelijk afkomstig 

zijn van de Nederlandse populatie . 

ÄNNY ÄNSELIN 

e mogelijk • waarschijnlijk e zeker 

BROEDZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 

Waarschijnlijk 0 

Moge lijk 2 

% bezet te hokken o,s 

Populatieschatting 0-1 

Red-crested Poehard - Summary 

In 2002 a mixed breeding pair of Mallord x Red-crested Poehard was reported 

from the province of East-Fianders. In 2003 a pure couplebred at the same loca

lit y. The birds most probably originate from waterfowl collections although the 

presence of wild birds can not be excluded, taking into account the nearby thri

ving Dutch breeding population. 
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TAFELEEND (AYTHYA FERINA) 

De Tafeleend broedt in de gematigde streken van Eurazië, van het Baikalmeer in het oos
ten tot Ierland en Spanje in het westen. Grote delen van Europa werden pas na 1850 
bezet, een proces dat zich tot ver in de 2oste eeuw doorzette . Het zwaartepunt van de 
huidige verspreiding ligt in Oost-Europa met belangrijke populaties in Polen, Roemenië, 
Hongarije en Oekraïne. De populatietrend varieert van land tot land maar is overwegend 
stabiel. In West- en Zuid-Europese landen- waar de soort de rand van het verspreidings
areaal bereikt -is de aanwezigheid eerder versnipperd en zijn de aantallen stabiel of toe
nemend. Begin de jaren 90 werd het volledige Europese broedbestand (exclusief Rusland) 
geschat op 200. ooo-240. ooo paren met de grootste aantallen in Centraal- en Oost
Europa. 

De soort broedt meestal in de buurt van relatief ondiepe en voedsc ''ijke zoetwaterplas
sen. Vooral (vis) vijvers met een rijke waterplantenvegetatie zijn in trek . Tafeleenden zijn 
immers overwegend herbivoor, dit in tegenstelling tot de Kuifeend. De pulli eten de eer
ste weken van hun bestaan overwegend insecten. 
De in Vlaanderen overwinterende Tafeleenden zijn vooral uit Oost - en Centraal-Europa 
afkomstig. Waar onze broedvogels de winter doorbrengen is minder duidelijk . Een deel 
blijft mogelijk ter plaatse terwijl andere zuidelijker overwinteren. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in de oostelijke helft van 

Vlaanderen maar ook hier is het voorkomen van de soort versnipperd. 

In totaal is nog geen 20% van alle atlashokken bezet. De mogelijke en 

een deel van de waarschijnlijke broedgevallen hebben wellicht betrek

king op overzomerende vogels . 

De dichtheden zijn over het algemeen laag. In 70 % van de hokken wor

den 5 broedparen of minder geteld. Drie hokken met meer dan 50 paren 

springen erbovenuit Ook de dichtheidskaart laat een aantal kleine en 

geïsoleerde kernen zien . 

Ongeveer de helft van de Vlaamse populatie broedt in Limburg. Het Vij 

vergebied van Midden-Limburg herbergt 250-300 paren en vormt daar

mee met ruime voorsprong het belangrijkste broedgebied in Vlaanderen . 

Het aanzienlij ke aantal overzomerende vogels bemoeilijkt echter een 

schatting van het werkelijke aantal broedparen. Het aantal geslaagde 

broedgevallen bedraagt naar schatting 90-110 {MED. C. VANDERYDT) , mer

kelijk minder dan het aantal aanwezige paren. In de rest van de Kempen 

is de soort in geschikte biotopen een gewone broedvogel , zij het in veel 

lagere aantal len . Atlashokken met meer dan 10 paren treffen we aan op 

de Kleiputten te Rijkevorsel , nabij Geel en in het uiterste noordoosten 

van Limburg. 

Een tweede belangrijke kern is gesitueerd langs de Beneden-Zeeschelde 

nabij Antwerpen (go tot 1 oo paren) met de hoogste aantallen op grote

re plassen zoals Blokkersdijk (max. 45 paren in 2000) en De Kuifeend 

(max. 34 paren in 2000). Via de Scheldevallei is er contact met een klei 

nere populatie in het rivierengebied in de ruime omgeving van 

Willebroek en Mechelen (40-60 paren). De voorkeur van de soort voor 

ondiepe en vegetatierijke plassen blijkt tevens uit het vrij algemeen voor

komen van de soort in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven (35-45 paren). 

Ten westen van de Schelde is de aanwezigheid eerder fragmentair. In 

veel gebieden gaat het om solitaire en niet-jaarlijkse broedgevallen. Een 

uitschieter betreft de 15 paren op de terreinen van de suikerfabriek van 

Moerbeke . 

Het samenleggen van alle atlasgegevens levert een Vlaamse populatie

schatting van 6oo tot 8oo paren op . Het werkelijk aantal broedparen ligt 

ongetwijfeld lager, gezien een deel van de vogels als niet-broedende 

overzpme raars kunnen worden beschouwd . Alleen een meer nauwkeuri

ge inventarisatie van de belangrijkste broedgebieden kan uitsluitsel 

brengen . 

VERANDERINGEN 

Het verspreidingspatroon is in Vlaanderen sinds de jaren 70 niet zo veel 

veranderd. De soort heeft haar broedareaal lichtjes uitgebre id, vooral 

rond de toenmalige verspreidingskernen in Limburg en langs de Be

neden-Zeeschelde. De kolonisatie van nieuwe regio's en gebieden is 

- in tegenstelling tot de Kuifeend - beperkt gebleven en situeert zich 

vooral in het rivierengebied van Rupel , Dijleen Nete . 

Desondanks is het aantal broedparen in Vlaanderen de laatste decennia 

aanzienlijk toegenomen. Midden jaren 70 werd het Belgische broedbe

stand op 150-180 paren geraamd. Omstreeks 1980 was dit opgelopen tot 

230 paren waarvan ongeveer 180-200 in Vlaanderen . Schattingen in de 

tweede helft van de jaren 8o leverden voor Vlaanderen 350 tot ruim 400 

paren op, ondanks een dalende trend in het Midden-Limburgs 

Vijvergebied . De populatie van ca. 150 paren viel daar in de loop van de 

jaren 8o met één derde tot de helft terug. Omstreeks 1990 bleek de 

soort ook in enkele andere belangrijke broedgebieden over haar hoogte

punt heen, onder meer op De Kuifeend te Oorderen waar het aantal 

broedparen halveerde in enkele jaren tijd (van 40 in 1988 naar een 20-

tal) (BENOY et al. 1999) . 

De toename op Vlaams niveau tijdens de voorbije 10 jaar is dan ook eer

der verrassend . Ze kan in belangrijke mate toegeschreven worden aan 

opmerkelijk herstel in Midden -Limburg. De atlasgegevens voor de peri 

ode 2000-2002 wijzen op een populatieniveau dat meer dan twee keer 

zo hoog is als tijdens het hoogtepunt begin de jaren 8o. Het is echter 

onduidelijk in hoeverre de gegevens uit beide perioden met elkaar ver

gelijkbaar zijn en wellicht is de toename minder groot dan uit de meest 

recente telgegevens blijkt. 

Naast de gunstige ontwikkelingen in Limburg heeft de geleidelijke maar 

beperkte kolonisatie van nieuwe gebieden in de rest van Vlaanderen 

ongetwijfeld bijgedragen tot de stijging van de Vlaamse populatie. Zo 

broedde de soort in 1991 voor het eerst in Klein-Brabant, gevolgd door 

een toename tot 7-12 paren in 2000-2002. In het westen van Vlaanderen 
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• mogel ijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZE KERHEID #HOKKEN 

Zeker 72 

Waarschijnlijk 31 

Mogelijk 16 

% bezette hokken 19,1 

Populatieschatting 6oo-8oo 

is de aanwezigheid van broedparen zeer variabel en een echte doorbraak 

is er tot op vandaag niet gekomen . 

B E SPREK IN G 

De eerste vestiging van de Tafeleend in Vlaanderen vond plaats in ven

gebieden in het noordwesten van de provincie Antwerpen eind de jaren 

so. Vanaf1963 deed zich een verschuiving voor naar kunstmatig aange

legde, ondiepe plassen , vooral in het Antwerpse en in Midden-Limburg. 

Die evolutie wordt door (VAN IMPE 1983) in verband gebracht met de toe

genomen eutrofiëringsgraad van waterlopen en plassen in d ie periode . 

De daaraan gekoppelde toename van bepaalde soorten macroinverte

braten betekent immers een verhoging van het voedselaanbod voor de 

jongen . Het eerder geringe duikvermogen en de voorkeur van adulte 

vogels voor plantaardig voedsel vormen een beperking voor de kolon i

satie van een brede waaier van habitattypes . Dit verklaart wellicht waar

om de soort zich minder goed heeft kunnen aanpassen aan nieuw ont

stane habitats dan de Kuifeend. 

De negatieve trend die plaatselijk werd vastgesteld in de jaren 8o was in 

de meeste gevallen een gevolg van een verslechterende habitatkwaliteit. 

Zo was de afname in het Vijvercomplex van Midden-Limburg in de loop 

van de jaren 8o het gevolg van een intensivering van de vis kweek, het uit

baggeren van de vijvers en het vernietigen van zachtglooiende oevers en 

verlandings-en onderwatervegetaties. In de jaren go werden door aan

koop door de overheid en private natuurbeschermin gsverenigingen , en 

goed beheer van het vijverecosysteem de gordel- en onderwatervegeta

ties overal in de provincie grotendeels hersteld . De Tafeleend is ongetwij

feld één van de vele wate rvogelsoorten die hiervan geprofiteerd hebben . 

K OE N DEV OS 

1-3 • 26-50 • 101 -150 
• 4-10 

• 11 -25 • 151 -500 • 51 -100 
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Poehard - Summary 

Poehards increased significantly in Flanders in the second half of the 2oth century. 

The toto/ popu/ation is now estimated at 6oo-8oo breeding pairs, half of wh ich occur 

in the eastern province of Lim burg where it is common in some large fishpond areas. 

In the 1970s fewer than 100 pairs were recorded and during the 198os numbers drop

ped in the ma in breeding sites in the east and a long the Scheldt river. The present inc

rease came as a surprise, but con be attributed to improved nature management 

which hos encouraged riparian vegetation. 
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KuiFEEND (AYTHYA FULJGULA) 

De Kuifeend is een broedvogel van de gematigde zones van Eurazië. Vooral in het noor
den en het westen van het verspreidingsgebied heeft zich in de tweede helft van de 2oste 
eeuw een aanzienlijke areaaluitbreiding en populatietoename voorgedaan. De totale 
Europese populatie (exclusief Rusland) werd begin jaren 90 geschat op 250. ooo tot 
310. ooo paren waarvan meer dan de helft in Finland en Zweden. De dichtheden worden 
gradueel kleiner in zuidelijke en zuidwestelijke richting met uitzondering van een belang
rijke verspreidingskern in Nederland. In Frankrijk en verder zuidwaarts wordt het ver
spreidingsareaal zeer versnipperd. 
De soort broedt in een grote variëteit aan biotopen zoals zoetwatermeren en visvijvers 
met een rijke watervegetatie, zand- en kleiwinningen, traag stromende rivieren, beschut· 
te kustgebieden en poldergebieden met brede sloten. In geschikt. -gebieden met hoge 
dichtheden komt de soort soms in semi-koloniaal verband voor. 
Het broedseizoen valt merkelijk later dan bij andere een densoorten. Het broeden begint 
meestal pas na half mei en tot ver in juli kunnen nog tomen met kleine pulli opduiken. 
Het voedsel is overwegend van dierlijke aard en bestaat uit allerhande aquatische inver
tebraten . De pulli voeden zich de eerste weken vooral met insecten (vnl. muggenlarven) 
maar schakelen later in belangrijke mate over naar weekdieren. 
De ruim 10. ooo Kuifeenden die in Vlaanderen de winter doorbrengen zijn vooral afkom
stig uit Noord· en Oost-Europa. Over de verplaatsingen van de eigen broedvogels en hun 
jongen is weinig geweten maar wellicht blijft een aanzienlijk deel in de Lage Landen 
overwinteren, tenzij vorstomstandigheden de vogels doen uitwijken in zuidelijke of wes· 
telijke richting. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Kuifeend komt ruim verspreid over geheel Vlaanderen voor en werd 

aangetroffen in 44 % van de at lashokke n. Het verspreidingspatroon is 

in het algemeen verb ro kkel d met vooral in de zuidelijke ecoregio 's een 

aa ntal grote witte vlekken . 

Met uitzondering van enkele kerngebieden zijn de dichtheden laag. In 

slechts 14 atlashokken werden meer dan 25 paren geteld . Uitschieters van 

100 varen en meer per hok waren beperkt tot het havengebied van 

Antwerpen en het Vijvergebied van Midden-Limburg. Uit de combinatie 

van aantallen- en relatieve dichtheidskaart blijkt dat die twee gebieden 

samen met de noordelijke Kustpolders en de regio Klein-Brabant de 

grootste bolwerken in Vlaanderen vormen . De volledige populatie in de 

Kustpolders kan worden geraamd op 360-460 paren waarvan ruim 8o % 

aan de Oostkust. Het achterhavengebied van Zeebrugge vormt er een van 

de belangri jkste broedgebieden (ca . 50 paren) . De Polders en het haven

gebied langs de Beneden-Zeeschelde totaliseren 320-355 paren, verdeeld 

over onder meer de natuurreservaten De Kuifeend (tot 119 paren in 2001) 

en Blokkersdijk (tot 37 paren in 2001) , en Antwerpen-Linkeroever (131 

paren in 2001) . Ook langs de middenloop van de Zeeschelde doet de 

soort het bijzonder goed. Alleen al in de regio Klein-Brabant werden in 

2001 112-120 paren geteld. Met 250 tot 300 paren vormt het Vijvergebied 

in Midden-Limburg hét bolwerk in de provincie Limburg (390-490 paren). 

De opvallende kern in de Gentse Kanaalzone op de relatieve dichtheden

kaart vertaalt zich niet in grote aantallen (20-30 paren). 

Bovenvermelde cijfers hebben vooral betrekking op aanwezige paren. 

Het is niet helemaal duidelijk welk aandeel van deze vogels effectief tot 

broeden komt. De soms talrijke aanwezigheid van niet broedende over

zomeraars zorgde vooral in het Midden-Limburgs Vijvergebied voor de 

nodige inventarisatie- en interpretatieproblemen . Het aantal vrouwtjes 

met jongen wordt er geschat op 110-125 (MED. CARLO VANDERYDT), wat iets 

minder dan de helft is van het aantal doorgegeven broedparen. Ongeveer 

dezelfde verhouding werd vastgesteld op De Kuifeend te Oorderen: 57 % 

van de aanwezige paren werd effectief met pulli gezien (MED. Luoo 

BENOY). Het louter tellen van de succesvolle broedsels geeft echter aan 

leiding tot onderschattingen . Onderzoek in ondermeer Engeland en 

Ned~rland heeft uitgewezen dat het aantal mislukte/gepredeerde legsels 

tot boven de 50 % kan oplopen (CALANDRA 1981, HILL 1984) . Een integra

le gebiedstelling van alle aanwezige Kuifeenden in de eerste en tweede 

decade van mei zou een goed beeld geven van de grootte van de aanwe

zige broedpopulatie (VAN ToL et al. 1979) . 

Op basis van de doorgegeven atlasgegevens kan de volledige Vlaamse 

broedpopulatie geraamd worden op 1900-2400 paren. Gezien wellicht 

hier en daar ook overzomerende vogels werden meegeteld, ligt het wer

kelijk aantal broedparen wellicht dichter bij de onder- dan bij de boven

grens van deze schatting. 

VERANDERINGEN 

In de periode 1973-1977 leverde het veldwerk voor de Belgische Broedvo

gelatlas ongeveer 200 paren op waarvan minstens 90% in Vlaanderen . 

In 1980 wordt reeds gewag gemaakt van een landelijke populatie van 

minstens 460 paren . Omstreeks 1990 broedden alleen al in Vlaanderen 

ca . goo paren . De toename zet zich tot vandaag onverminderd voort 

zoals blijkt uit de resultaten van de atlas , hoewel rekening dient te wor

den gehouden met onderschatte cijfers uit de jaren 8o en go. De jaar

lijkse aangroei over de periode 1970-2000 bedraagt gemiddeld 18 %. De 

eerste 10 jaar was de toename zeer snel (gemiddeld 37% per jaar) maar 

sinds 1980 is het groeicijfer gedaald tot 8 à 9% per jaar. 

De populatietoename van de laatste decennia ging gepaard met een 

sterke uitbreiding van het broedareaaL Tot eind jaren 70 vormde de 

streek rond Antwerpen het enige grote bolwerk van de soort, goed voor 

ruim 8o % van de volledige Vlaamse populatie. Naarmate steeds meer 

nieuwe regio 's gekoloniseerd werden nam het relatieve belang van de 

Antwerpse regio sterk af (momenteel nog ca. 15 %), hoewel ook hier de 

aantallen bleven stijgen: van 37 paren in 1971 naar 219 in 1981 en meer 

dan 300 in 2000-2002. De resultaten van de atlas tonen aan dat de 

Kuifeend zich inmiddels over zowat alle waterrijke gebieden van 

Vlaanderen verspreid heeft. Uit een aantal regionale inventarisatieresul

taten blijkt dat de toename in de meeste gebieden zeer snel ging. De 

laatste 10 jaar zien we echter verschillen optreden . In bepaalde regio's 

blijven de aantallen verder stijgen. In Limburg kwamen omstreeks 1990 

naar schatting 180 paren tot broeden en sindsdien is de populatie 
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e mogelijk e waarschijnlijk • zeker 

BROED ZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 183 

Waarschijnlij k 66 

Mogelijk 30 

% bezette hokken 44.7 

Populatieschatting 1900-2400 

mogelijk meer dan verdubbeld, hoewel onduidelijkheid bl ij ft bestaan 

over de vergelijkbaarheid van cijfers uit verschillende inventaris at ieperi

oden. In regio Klein-Brabant vestigde de soort zich in 1979 (3 paren) en 

stegen de aantallen tot 30-40 paren in 1988 en 112-120 paren in 2001. 

Op andere plaatsen blijkt de soort dan weer over haar hoogtepunt heen . 

Op Antwerpen-Linkeroever (exclusief Blokkers dijk) werd een piek van 

217 paren bereikt in 1991 , gevolgd door een afname tot 80-90 paren in 

1996 en 1997- Een gedeeltel ijk herstel bracht het broedbestand in 2001 

op 131 paren . Aan de Oostkust steeg de broedpopulatie zeer sne l van 81-

86 paren in 1990 naar een maximum van 408 paren in 1995, maar sinds

dien is het aantal paren er afgenomen tot 300-330 paren . In de achter

haven van Zeebrugge is het aan ta!. broedparen sinds 1993 (129 paren) 

meer dan gehalveerd . Veel groter nog was de ommekeer in de 

IjzervalleL Na een eerste broedgeva l in 1975 kende het aantal broedpa

ren een toename tot een maximum van 43-44 paren in 1990 (Devos 

1992). Dat jaar bleek een keerpunt te zijn en sinds 1997 is de soort hier 

weer bij na verdwenen. 

BESPREKING 

De toename van de Vlaamse populatie kadert in een algemene toename 

en areaaluitb re iding die zich vooral in de tweede helft van de 2oste 

eeuw in grote delen van Europa voltrok. Als bela ngrijke factoren hier

voor worden onder meer klimatologische veranderingen (uitdroging va n 

delen van Azië) en de uitbreiding van de Driehoeksmossel (belangrijk

ste voedsel in winter) aangehaald . Ook de toenemende eutrofiëring van 

plassen en rivieren speelde in het voordeel van de soort. In Vlaande re n 

legde VA N IMPE (1983) een verband tussen de voedselrijkdom van de 

belangrijkste broedplaatsen en de toenemende broeddichtheden . Het 

aanrijken met nutriënten leidt vaak tot een weelderige waterplanten

groei en een daaraan gelinkte toename van invertebraten die een be-

1-3 • 26-50 • 101 -150 
• 4-10 

• 11 -25 • 151 -500 • 51 -100 
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langrijke voedselbron vormen. Du CHEYNE (1992) vermoedt dat verplaat

singen van tomen in de loop van het broedseizoen verband houden met 

verschillende voedselbehoeften tijdens het opgroeien van de pulli. 

Verder is de Kuifeend een echte cultuurvolger die zich moeiteloos heeft 

aangepast aan het ontstaan van nieuwe kunstmatige biotopen, zoals 

zand- en kleiwinningen, bezinkingsbekkens van suikerfabrieken en zelfs 

vijvers van stadsparken. 

Het is onduidelijk in hoeverre er nog ruimte is voor een verdere popula

tietoename in Vlaanderen . In enkele kerngebieden zijn reeds de eerste 

tekenen van stagnatie of afname merkbaar. In het buitenland werd vast

gesteld dat predatie door Vossen kan leiden tot een sterke populatie

crash (vAN DER VALK 1996) . In Vlaanderen lijkt de opmars van de Vos in 

de jaren 8o en go alvast geen negatieve gevolgen te hebben op de aan

talevolutie van de Kuifeend hoewellokale effecten niet uit te sluiten zijn. 

In de Ijzervallei viel de afname samen met een sterke toename van 

waterrecreatie op de waterlopen waar de meeste tomen zich verzamel

den , maar of er een direct verband is, blijft speculatief. 

KOEN DEVOS 

Tufled Duck - Summary 

The Tufted Duck is the most widespread diving duck species breeding in Flanders and 

it was recorded in over 44% of all squares with a total popu/ation estimate of 1900-

2400 breeding pairs. The ma in breeding are as are located in large harbour areas such 

as those of Zeebrugge and Antwerp, along larger river valleys, in old clay pits and 

inland marshlands and fishponds. Numbers have increased si nee the 1970s when ju st 

under 200 pairs were recorded. 
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WESPENDIEF (PERN/5 APIVORUS) 
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De Wespendief. een echte voedselspecia list onder de roofvogels, broedt in grote delen van 
Europa . De soort is erg ze ldzaam in Groot- Brittannië, Noorwegen en op verschillende ei
landen in de Middellandse Zee . De zuidgrens van het Europese areaa l ligt in Centraal
Spanje, via Zuid-Italië tot in Griekenland. De grootste aantallen worden genoteerd in 
landen als Frankrijk, Duitsland en Zweden. De meeste Europese populatietrends wijzen 
op stabiele aantallen, behalve in enkele Scandinavische landen. 
De Wespendief is in onze streken de meest uitgesproken bos roofvogel. De soort vertoont 
een voorkeur voor vochtige, open loof en gemengde bossen die een gevarieerde structuur 
hebben en meer dan 40 jaar oud zijn . 
Na de paarvorming (Wespendieven zijn monogaam) bouwen ze onmiddellijk een nieuw 
nest of repareren ou de horsten. Er zijn meerdere wisselnesten en ' ' worden tijdens het 
broeden en opgroeien van de jongen veel groene takjes ingelegd. Het verenkleed, de po
ten en spleetvormige neusgaten zijn aangepast aan het uitgraven van wespennesten van 
hoofdzakelijk Gewone en Duitse Wesp waarvan de eieren, larven en poppen het hoofd
voedsel vormen voor de soort. Ze volgen wespen wanneer die terugkeren naar hun nest 
en graven het dan uit . In koude en natte zome rs met weinig wespen vormen kikkers, rep
tielen, eieren en jongen van middelgrote vogels, en andere insecten een alternatief menu . 
De Wespendief is een trekvogel die overwintert in Afrika rond de evenaar waar hij het 
grootste deel van zijn leven doorbrengt op de randen van open plekken in het tropische 
regenwoud. Ze leiden hier een even onopva llend bestaan als in de Europese broedgebie
den en foerageren er eveneens op kolonievormende wespen (BIJL SMA 1993) . De najaars
trek gebeurt voor het grootste deel over Gibraltar en in kleinere aantallen over Malta en 
de Bosporus. j acht in de mediterrane gebieden vormt een grote bedreiging voor het 
voortbestaan van een stabiele populatie. 

VERS PR E IDING EN AANTALLEN 

De Wespendief is in Vlaan d eren een vrij s chaarse broedvogel d ie in 26 % 

van de atlashokken voorkomt. De ve rs pre idingskaart laat zien dat de 

soort homogeen vers prei d m aa r lo kaa l vo orkomt in Vlaanderen , terwijl 

een meer aaneengeslote n areaa l gevo rmd wordt in de Kempen en aan

sluitend in de grotere bosge bieden in het Brabantse Heuvelland. Ook in 

de Voerstreek broedt d e Wes pe nd ief in bij na alle onderzochte ho kken . 

In West-Vlaanderen is de soort aanwezi g in alle bosgebieden ten zu id

oosten van Brugge, in het West-Vlaamse Heuvelland (Kemmelberg) en in 

d e Zan dl eemstreek ro nd le per. 

In O ost-Vlaan d eren is de ve rspreiding ve rbro kkeld . De We s pend ief komt 

er voor in al le grote bossen van Geraa rdsbergen tot Klu isbergen , tussen 

d e va lleien va n Le ie, Sche ld e en Dend e r e n rond Wachtebeke-Moerbeke 

in het noo rdoosten. 

In de Antwe rp se Ke mpen bro eden Wes pendieven frequent in de omge

vin g va n he t G root Sc hietve ld te Brecht, ro nd Turnhout-Arendonk en te 

Vorsel aa r- Gier le- Lil le. In d e Central e Ke mpen is de Wespend ief aanwe-

zig in de valleien van Kleine en Grote Nete , terwi jl hij ook jaarli jks werd 

vastgesteld in Klein-Brabant. Het Meerdaalwoud en het Heverleebos 

vormen het bastion van de soort op de plateaus grenzend aan de zuide

lij ke Dijlevalle L 

De Oostelijke Kempen herbergt ongeveer 40 % van de populatie, het 

Brabantse Heuvelland 15-20 % en de Antwerpse Kempen 25 %. In de 

bosgebieden ten zuidoosten van Brugge broeden jaarlijks vermoedelijk 

een 10-tal paren , in de Vlaamse Ardennen minstens 15-20. In Limburg 

broedt het grootste deel van de populat ie op en langs de steilrand van 

het bo s rij ke Kempens Plateau van Zutendaal tot Neeroeteren en van 

Waterschei over de militaire domeinen naar het Pijnven te Hechtei-Eksel 

en Lommel. Gemiddeld broeden 1-3 paren per hok, enkel in de omge

ving van het Stamprooierbroek, het Heverleebos en in de vallei van de 

liepbeek telden enkele atlashokken 4-5 paren . Op basis van de atlasge

gevens telt de totale Vlaamse broedpopulatie 160-240 paren. 

VERANDERINGEN 

Tot het midden van de jaren 6o was de Wespendief met een geschatte 

populatie van 125-175 paren een schaarse broedvogel in België. Hij kwam 

vooral voor in de provincies Luik, Luxemburg en Namen . In Vlaanderen 

werden toen s lechts een 10-tal paren geteld. Tijdens de atlasperiode 

1973-1977 werd het Belgische bestand op minimaal16o en maxi maal 380 

broedparen geschat en zou de Vlaamse populatie licht zijn toegenomen . 

In het begin van de jaren 8o werd de soort bestempeld als een zeer 

sc haarse broedvogel in de Antwerpse Kempen en in Vlaams-Brabant. Er 

waren broedgevallen ten zuidoosten van Brugge en in Klein-Brabant. 

Toen al was de soort het meest verspreid in Limburg (Maes et al. 1985A) . 

In de peri·ode 1985-1988liep de Vlaamse populatie op tot 50-70 paren en 

in 1989-1991 tot 70-1 oo . Vanaf 1994 beschikken we dankzij het BBV-pro

ject over jaarlijkse schattingen, maar de soort werd vaak over het hoofd 

gezien of erg onvolledig geteld zodat in de periode 1994-1996 slechts 

een erg ruwe schatting van 100 paren werd gemaakt. De huidige popula

tieschatting is ongetwijfeld de meest volledige voor Vlaanderen ooit en 

toont aan dat de soort zich in de loop van de jaren go nog heeft uitge

breid . De toename wordt in alle regionale studies bevestigd. 

In Limburg nam het bestand in de periode 1974-1982 beduidend toe. De 
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• mogelijk e waarschijnlijk • zeker 

BR OEDZEKERHEID #HO KKEN 

Zeker 71 

Waarschijnlijk 64 

Mogelijk 28 

% bezette hokken 26,1 

Populatieschatting 160-240 

aantallen bleven toenemen en de populatie werd in 1989-1992 geschat 

op 40-60 broedparen . De huidige schatting van 60-100 paren betekent 

een toename van ongeveer so % gedurende het voorbije decenniu m . 

In de jaren 90 broedden er in Klein-Brabant 2-4 pa ren in gewone jaren 

en 4-6 paren in betere jaren . In het zuidwesten van Oost-Vl aanderen 

telde men in 1988-1990 nog maar 3 paren . De huidige schatting levert 

daar momenteel 1 o paren op . 

BESPREKING 

Het grote aanta l mogelijke en w~,arschijnlijke broedgevallen wijst er 

enerzijds op dat de Wespendief niet eenvoudig te inventariseren is en 

anderzijds dat mogel ijk een behoorl ijk aantal niet-geslachtsrij pe ind ivi

duen komt overzomeren in Vlaanderen. De meeste jongen bl ijve n na 

hun eerste na jaarstrek gedurende z jaar of zelfs langer in Afr ika alvorens 

na ar de broedgebieden terug te keren. Nederlandse onderzoekers ont

dekten onlangs dat de meeste Wespendieven die naar Nederland terug

keerden daar niet tot broeden kwamen. Vermoedelijk gebru iken ze die 

tijd om elkaar en het terrein te leren kennen. Zodra ze voldoende oud 

zijn, gaan ze wellicht jaarl ijks tot broeden over (BIJLSMA 2001). 

De uitbreiding van de Wespendiefin Vlaanderen kan wellicht niet los ge

z ien worden van het ouder en gevar ieerder worden van (loof) bossen en 

parken. Hierdoor ontstonden veel gesch ikte broedplaatsen waarvan de 

soort du idelijk heeft geprofiteerd . Bovendien wordt, in het kade r van 

meer natuurgericht bosbeheer, steeds meer gekapt in monotone den

nenbossen en worden vaak inheemse loofhoutsoorten in de plaats ge

zet. De ontstane kapvlakten en jonge loofhoutaanplanten bieden de 

Wespendief geschikte foerageergebieden . De verdelgingsdrang van de 

mens is sinds de jaren 70 gevoelig afgenomen en ook dat speelt in zijn 

voordeel. In tegenstelling tot andere roofvogels lijkt de Wespendief op 

1-3 • 26-50 • 101 -150 
• 4-10 

• 11 -25 • 151 -500 • 51 -100 

het einde van de jaren 6o minder getroffen door gechloreerde koolwater

stoffen, mogelijk doordat die zich niet hebben opgestapeld in zijn speci

fieke voedsel. Ten slotte speelt waarschijnlijk de steeds vaker gemelde 

opwarming van het klimaat een rol. Warmere zomers zijn gunstig voor de 

insectenfauna wat resulteert in een verhoogd voedselaanbod . 

In Nederland werd een sterke populatietoename vastgeste ld in dezel fde 

periode: van 300 paren in 1973-1977 tot soo-6so in 1998-2000. 

Plaatselijk geldt de Havik er als mogelijke oorzaak van een lokale terug

val (VAN MANEN 2002) . Het fluctuerende bestand in Wallonië werd in 

2001-2002 op minimaal 300-450 paren geschat. 

jAN G ABRIELS 

Honey Buzzard - Summary 

The Honey Buzzard hos significantly expanded its range in Flanders since the 1970s. 

In the 2000-2002 period the popu/ation was estimated at 160-240 breeding pairs. The 

species occurs in a/most a/1/arger woodlands, conifcrous as wel/ as mixed and decidu

ous, with higher numbers in the east although it also seems wel/ established in the 

west. Maturing of deciduous woods, proteetion of the species by law, changing fore

stry practices and probable elimate change are the ma in reasans for the increase. 
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RooE Wouw (MtLvus MtLvus} 

De Rode Wouw kent een tamelijk beperkte verspreiding binnen Europa. Ze komen er voor 
in een lange, zuidwestwaarts gerichte band van Zuid-Zweden over Duits la nd, het zuid
oosten van de Benelux en Oost-Frankrijk tot in Spanje en Portugal. Kleinere populaties 
komen eveneens voor op Corsica en in het zuiden van Italië. In Groot-Brittannië werd de 
soort geherintroduceerd en ze komt er nu vooral in het zuiden en zuidwesten terug fre
quent voor. 
De aantallen vertonen in grote delen van het verspreidingsgebied een stijgende trend 
sinds de jaren 70, hoewel lokaal ook dalende populaties worden gemeld. 
De Rode Wouw vertoont een voorkeur voor open bossen en kleinschalige landbouwgebie
den met verspreide bosjes en bomen en dit vooral in laaggelegen gebieden tot ongeveer 
Goo meter hoogte. 
Rode Wouwen zijn deels trekvogels die meestal overwinteren in het zuiden van hun ver
spreidingsgebied. De vogels van Groot-Brittannië, maar ook een minderheid van de 
andere populaties, zijn standvogels die in de winter hooguit wat rondzwervende bewegin
gen maken. In april-mei trekken de noordelijke populaties bij ons door. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Gedurende de atlasperiode werd de Rode Wouw slechts éénmaal met 

zekerheid broedend aangetroffen . In 2000 werd een (mislukt) broedge

val vastgestel d in het Provinciaa l Domein de Vierlingen te leper. Elders 

en in de andere atlasjaren werd de soort op tal van plaatsen enkel waar

genomen gedurende de trekperiodes in het voorjaar en het najaar. Door 

het opvallende gedrag (laag rondvl iegend en hangend , speurend naar 

prooi) is het weinig waarschijnlijk dat er broedparen over het hoofd wer

den gezien. 

VERANDERINGEN 

De Rode Wouw is steeds een toevallige broedvogel geweest in Vlaan 

deren. Tijdens de vo rige atlasperiode werden geen broedgevallen vast

gesteld . Vanaf het einde van de jaren 8o tot het einde van de jaren go 

broedde de soort ech te r jaarlijks in de Voerstreek. Vanaf 2000 tot op 

heden kon daar echter geen broedbewijs meer worden geleverd . Voor

afgaand aan de atlasperiode, in 1gg8, broedde 1 paar te Ursel in Noord

Oost-Vlaanderen {PAUWELS 1ggg) . 

BESPREKING 

De Rode Wouw lijkt, na een korte 'bloeiperiode' in de Voerstreek, terug 

een onregelmatige broedvogel te zijn geworden in Vlaanderen . Ook in 

Nederland wordt een terugval gemeld . Zowel Nederland als Vlaanderen 

bevinden zich op de uiterste grens van het verspreidingsgebied en klei 

ne verschuivingen hierin hebben het eerst effect op de randpopulaties 

zoals bij ons . Daarom zijn vooral de aangrenzende populaties in Wal

lonië en Duitsland belangrijk. In Wallonië werd de populatie in de perio

de 1gg5-2002 geschat op 50-80 paren en werd een dalende trend vastge

steld in de jaren go. 

Ook in Duitsland gaat het niet goed met de Rode Wouw. In Noordrhein

Westfalen en voormalig Oost-Duitsland is de Rode Wouw vooral in de 

jaren go flink in aantal afgenomen (AG GREIFVÖGEL NORDRHEIN-WESTFALEN 

1gg7, KOSTRZEWA & SPEER 2001) . In Frankrijk, waar de populatie in 1gg7 

geschat werd op 3000-5000 broedparen, gaat de soort vooral achteruit 

in h~t noordoosten van het land (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT 1ggg). 

Gezien de afname in de aangrenzende gebieden lijkt een terugkeer tot 

jaarlijkse broedvogel in met name de Voerstreek niet meteen aan de orde 

en blijft de soort waarschijnlijk een toevallige broedvogel met lokale ves

tigingen van doortrekkende (noordelijke) vogels. 

GLENN VERMEERSCH 

• mogelijk e waarschijnlijk e zeker 

BROEDZE KER HEID #HO KKEN 

Zeker 

Waarschijnlijk 0 

Mogelijk 0 

% bezette hokken 0,2 

Populatieschatting 0-1 

Red Kite - Summary 

The Red Kite is an irregular breeding bird species in Flanders and during the 

2000-2002 atlas period, only 1 fa i led breeding attempt was recorded. Dec/i nes in 

neighbouring regiol'ls suggest that an evolution towards more regu/ar breeding is 

unlikely in the near future . 
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ZwARTE Wouw {MILvus MtGRANs) 

De Zwarte Wouw komt voor in een zeer groot areaal dat zich uitstrekt over Europa, grote 
delen van Afrika, Azië en Australië. Het is een warmteminnende soort die in Europa in 
gebieden met een gematigd en mediterraan klimaat voorkomt en koude maritieme 
gebieden vermijdt. Vandaar het grotendeels of geheel ontbreken in Fennoscandinavië, 
Denemarken, Estland, de Benelux, Groot-Brittannië en Noordwest -Frankrijk. 
De soort verkiest het beboste laagland (lager dan 1000 meter) rond meren, grote rivie
ren en viskweekvijvers. In voedselrijke gebieden vormen ze soms kolonies samen met 
Rode Wouwen. Ze nestelen graag in de nabijheid van kolonies van Aalscholvers, Blauwe 
Reigers en Kokmeeuwen (BIJLSMA 1993). Zwarte Wouwen zijn zowel aaseters die vuilnis
belten afschuimen, verkeersslachtoffers langs wegen opsporen en dode en stervende vis
sen uit het water halen als jagers op een groot gamma kleine zoogdieren, vogels, amfi
bieën, reptielen en allerlei insecten. 
De Europese vogels overwinteren in tropisch Afrika ten zuiden van de Sahara . 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Zwarte Wouw is in Vlaanderen een zeer schaarse broedvogel die 

slechts in 4 hokken werd gemeld . Er was 1 zeker broedgeval in 2000 in 

de Zwinbosjes te Knokke, 1 waarschijnlijk broedgeval in Hochter Bampd 

te Neerharenflanaken (2001) en 2 mogel ijke broedgevallen waarvan 1 

op de Bu itenhe ide te Hamont-Achel en 1 in het Kluisbos te Kluisbergen . 

De broedpoging in Hochter Bampd werd verstoord door vissers . Na de 

atlasperiode werd nestbouw waargenomen te Verrebroek in 2003, maar 

zonder gevolg. Ook i n 2004 werd hier gedurende enkele dagen een paar 

waargenomen (MED. G. SPAN OGHE). Ook in Wortel in de Markvallei wer

den in 2004 opvallend veel waarnemingen in het broedseizoen verricht 

zonder evenwel enig broedbewijs op te leveren (MED. S. LEESTMANS). 

VERANDERINGEN 

In de periode 1973-1977 was de Zwarte Wouw een onregelmatige broed · 

vogel in Vlaanderen en dat is nog steeds zo . De voorbije 30 jaar broed

de de soort niet jaarlijks in Vlaanderen , hoewel in het begin van de jaren 

8o iets meer gevallen werden genoteerd. 

In de jaren go werden nog zekere broedgevallen vastgesteld te Zillebeke 

in 1990 (CLAEYS & DEvos 1990) op de Blankaart te Woumen in 1991 , te 

Mol in 1995 en te Brugge en Knokke in 1996. 

BESPREKING 

Hoewel de soort zich nog niet als vaste broedvogel gevestigd heeft in 

Vlaanderen, kaderen de broedgevallen en broedpogingen tijdens de at

lasperiode waarschijnlijk in de noordwaartse uitbreiding van de Zwarte 

Wouw in Frankrijk (RoCAMORA & YEATMAN·BERTHELOT 1999) . Ook in 

Wallonië zijn de gevolgen van die expansie al waar te nemen. In de peri 

ode 1995-2002 werd de Zwarte Wouw er een regelmatige broedvogel 

met een nog steeds groeiende populatie van 15·25 broedparen . Mogelijk 

kunnen we dus ook in Vlaanderen in de nabije toekomst een lichte toe

name verwachten. 

GLENN VERMEERSCH 

e mogelijk e waarschijnlijk e zeker 

BROEDZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 

Waarschijnlijk 

Mogelijk 2 

% bezette hokken 0,7 

Populat ieschatting 0·1 

Black Kite - Summary 

Although there were regu/ar breeding attempts in the past and despite successful 

breeding at the coast (1 pair) and a breeding attempt in the eostem part during 

the period 2ooo·2002, the Black Kite has not yet settled as a regularly breeding 

bird in Flanders. As the Walloon breeding popu/ation is increasing (15-25 pairs in 

1995-2002) and the French popu/ation is expanding towards the northwest, we 

can expect annual breeding in the near future . 



BRUINE KIEKENDIEF (CIRCUS AERUGINOSUS} 

De Bruine Kiekendief komt wijdversp reid voor in Europa . De soort is enkel afwezig in Ier
land, grote delen van Groot- Brittannië (enkel broedend in het z uidwes t en) , N oorwegen 
en Sicilië. Het zwaartepunt ligt in de laagge legen gebieden van Oo st - en Centraal-Euro
pa . De soort heeft sinds de jaren 70 vrijwel overal ee n ste rke populatiestijging gekend, 
met uitzondering van Zuid- Europa waar z ich een afnam e vo ordoet . 
Bruine Kiekendieven broeden voornamelijk in zoet- of brakwa termoerasse n m et uitge
strekte rietvelden, maar ook geregeld in drogere cu lt uurlandschappen z oals graan - en 
koolzaadvelden. Het broedseizoen valt tussen april en juli, m eer noordelijk t us se n m eij 
juni en augustus. De soort vertoont tijde ns de balts periode spectaculaire duik- en tuim el
vluchten waarbij voedseloverdracht t ussen ma nnetj e en vrouwtje kan plaatsvinden. Broe
den doen ze doorgaans so litair, maar in gesch ikte bioto pen kan ook emi-kolonievorming 
optreden. Polygamie komt regelmatig voor. Het nest bevindt zich op de grond en bestaat 
uit niet meer dan een stapel plantenmate riaal. 
Net zoals alle andere in onze contreien voo rko m ende kie kendie ven, is de Bruin e Kieken
dief al van ver te herkennen aan de onmiskenba re glijvlu chten laag over de vegetatie. 
Het is een voedselopportunist die bij verrassing z ijn prooi slaat. De prooikeuze is veelzij
dig en bestaat voornamelijk uit knaagdieren, voge ls, visse n, reptielen en amfibieën . 
De Zuid- en West-Europese populat ie is ge dee lte lijk sedentair. Z e leggen slechts korte 
afstanden af en overwinteren niet verder dan in z uidelijk Europa. De noordelijke en oos
telijke populaties overwinteren zowel in Zuid-Eu ropa als in N oord- en West-Afrika . 
Vrouwtjes verlaten als eerste het broedgeb ied. De m annetjes . vertonen ee n sterke neiging 
om langer in het broedgebied en de di recte om geving ervan te blijven rondhangen. In de 
winter worden vaak meerdere exempla ren aan get roffen op gezam enlijke slaapplaatsen. 

VERSPRE IDING EN AANTALLEN 

De Bruine Kiekendief is een schaarse broedvogel die in ruim 16 % van 

de hokken werd vastgeste ld . De voorkeur van de soort voor open , laag

gelegen en vochtige gebieden blijkt uit de nagenoeg aaneengesloten 

verspreiding in de Po lders , zowel langs de Kust, in het Meetjesland als 

langs de Beneden-Zeeschelde. In de rest van Vlaanderen is de aanwezig

heid zeer beperkt en versni pperd. Hier werden heel wat mogelijke 

broedgevallen doorgegeven, maar in de meeste gevallen gaat het wel

licht om trekkende of rondzwervende vogels . 

Optel li ng van de atlasgegevens levert voor Vlaanderen 161-1g5 broedpa

ren op. Dit schetst mogelijk een te posi tief beeld aangezien het hier de 

som van dr ie at las jaren betreft en niet alle broedplaatsen jaarlijks bezet 

werde n. Het ge middelde jaarlij kse broedbestand in de atlasperiode 

wordt geschat op 140-160 pa ren . Ruim 8o% daarvan broedt in de ver

schill ende polderregio' s . De Kustpolders totaliseren 70-75 paren waar

van ongeveer de helft aan de Westkust. De maximale dichtheden bedra

gen er 4-5 paren per atlas hok. Gelij kaa rdige dichtheidscijfers worden be

komen in de Polders van het Meetjesland waar in totaal14-18 paren wer-

den geteld . Het havengebied en de Polders langs de Schelde nabij Ant

werpen herbergen 4g-57 paren , met plaatselijk hoge dichtheden die op

lopen tot 7-g parenfhok. In de weinige bezette atlashokken in de rest 

van Vlaanderen werd nooit meer dan 1 paar fhok vastgesteld, met uit

zondering van enkele kreekgebieden in het Waasland . 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de periode 1g73-1g77 heeft de Bruine Kiekendiefzijn 

areaal flink uitgebreid in Vlaanderen . De Vlaamse populatie kon in die 

periode geschat worden op ongeveer 20 broedparen waarvan de meer

derheid in enkele Noord-Limburgse moerasgebieden. De uitbreiding tij

dens de voorbije 30 jaar ging gepaard met een opmerkelijke verschui

ving van het zwaartepunt in de verspreiding in westelijke richting. 

Vooral de forse toename in de Kustpolders is opmerkelijk . 

De nu vastgestelde toename begon tegen het einde van de jaren 70. In 

de p~riode 1g8o-1g82 werd het Vlaamse broedbestand geschat op min

stens 35 paren (MAES et al. 1g85A) . In de daaropvolgende jaren steeg het 

aantal broedparen in Vlaanderen nauwelijks: 30-40 paren in 1g85-1g88 

en (m instens) 40 in 1g88. De sterke toename in onder meer het Meet

jesland en het Waasland (DE BEELDE 1gg2, DE Lu sT 1gg8) ging immers 

gepaard met een grote terugval in Limburg. Van de 15 tot 20 paren in het 

begin van de jaren 8o bleven daar in 1g8g-1gg2 nog amper 2-4 pa ren over. 

In de jaren go kreeg de Vlaamse populatie een nieuwe impuls toen grote 

delen van de Polders bezet werden, zowel langs de Kust als langs de 

Schelde. In amper 10 jaar tijd steeg het aantal broedparen van 54-70 in 

1g8g-1gg1 naar minstens 150 nu . In de volledige Kustpolders kwamen in 

1g8g hooguit 10 paren tot broeden , tegenover meer dan 70 in 2000-

2002. Die toename was slechts mogelijk door het in gebruik nemen van 

steeds kleinere rietvegetaties en nieuwe broedhabitats . In de Ijzervallei 

werd begin jaren go voor het eerst een broedgeval in een hooiland aan

getroffen , een trend die zich sindsdien heeft doorgezet (DEvos 2003A) . 

Ook het broeden in graangewassen kende er een sterke opgang, vooral 

na 1gg5. Van de 2g gelokaliseerde broedparen aan de Westkust in 2000 

broedde 48 % in graanvelden , 24 % in graslanden en amper 28 % in riet

vegetaties (GEGEVEN S NATUURWERKGROEP DE KERKUIL}. De Bruine Kieken

dief doet het eveneens uitstekend in havenuitbreidingsgebieden waar de 

soort profiteert van het ontstaan van tijdelijk geschikte broedterreinen . 

In de Zeebrugse achterhaven steeg het broedbestand van 1-2 paren be

gin de jaren go naar 10 in 2003. Het haven - en poldergebied bij Antwer

pen doet hiervoor niet onder: van 14 territoria in 1gg4 naar meer dan 50 

in de atlasperiode . 

Het minder goede nieuws is dat de recente, gunstige ontwikkelingen 

grotendeels voorbijgaan aan de Lim burgse populatie , een korte opflak

kering in 2001 (8 paren) niet te na gesproken. 

BESPREKING 

De sterke toename van de Bruine Kiekendief in Vlaanderen kan worden 

toegeschreven aan een combinatie van gunstige factoren . Een betere 

bescherming van roofvogels alsook het terugdringen van het gebruik 

van persistente pesticiden in de landbouw waren een eerste belangrijke 

stap die vrijwel overal in Europa geleid heeft tot populatiehersteL 
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e mogelijk • waarschijnlijk e zeker 

BROED ZEKERH EID #H OKKEN 

Zeker 6o 

Waarschijnlijk 17 

Mogelijk 26 

% bezette hokken 16,5 

Populatieschatting 140-160 

Hoewel in Vlaanderen nog altijd melding wordt gemaakt van vervolging 

(DE LusT 1998, BENOY et al. 1999) , kunnen we toch stellen dat de houd ing 

van de mens ten aanzien van roofvogels in gunstige zin is geëvolueerd. 

MAES et aL (1985A) ha len het zogenaamde ' Fievo-effect' aan . Het ont

staan van grote rietmoerassen in de Nederlandse Flevopolders leidde er 

tot een spectaculaire toename van het aantal broedende Bruine Kieken

dieven . De dispersie van jonge vogels vanuit dit kerngebied zou geleid 

hebben tot het bezetten van heel wat nieuwe gebieden in omringende 

landen , een hypothese die evenwel door BIJLSMA (1993) enigszins in twij 

fel wordt getrokken . 

De Nederlandse populatie kende een sterke toename tot begin de jaren 

90 en bleef sindsdien vrij stabiel t1300-1450 paren in 1998-2000) . Het 

succesverhaal van de soort in het Deltagebied - met een toename tot 

350-400 paren in 2000- draagt mogelijk bij tot het instandhouden en 

de recente uitbreiding van de aangrenzende Vlaamse populaties . Het is 

niet gekend in hoeverre de aanhoudende populatiestijging in Vlaan 

deren gedragen wordt door immigratie van vogels uit bijvoorbeeld 

Nederland of door een hoge jongenproductie in de eigen broedgebie

den. DE LUST (1 998) komt in het Oost-Vlaamse Krekengebied aan een 

gemiddelde van 2,6 uitvliegende jongen per succesvol paar (periode 

1987-1996) , wat iets minder is dan het gemiddelde van 2,8 tot 3,1 dat in 

Nederlandse broedgebieden werd vastgesteld (BIJLSMA 1 993) . Het 

broedsucces is echter niet overal in Vlaanderen zo hoog. Vooral vogels 

die broeden in recent bezette- en wellicht suboptimale- habitats bren

gen relatief weinig jongen groot. Het broedresultaat van paren die nes

telen in landbouwgewassen hangt vrijwel volledig af van nestbescher

ming door natuurverenigingen . Niet alle nesten kunnen echter op tijd 

gelokaliseerd worden om ze te redden van maaimachines en pikdorsers . 

Als grondbroeder is de soort ook zeer gevoelig voor predatie van eieren 

en jongen, zeker in graslanden waar de nesten vaak open en bloot lig

gen . Op de Blankaart te Woumen - één van de oudste broedgebieden in 
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Vlaanderen met in 1992-1993 nog 6 à 7 paren - wordt het verdwijnen van 

de soort in 2000 gelinkt met het versch ijn en van de Vos in het gebied . 

Predatie door Vossen wordt er in de hand gewerkt door een verdroging 

en verruiging van het rietmoeras waardoor de broedbiotoop toegankelij

ker wordt voor roofdieren (DEvos 2003A) . 

Het bezetten van suboptimale habitats zoals hooilanden en zeer smalle 

rietkragen lijkt te wi jzen op een gebrek aan voldoende goede nestloca

ties in gebieden die wel een groot voedselaanbod kunnen garanderen . 

Het ontwikkelen en herstellen van grotere, natte en moeilij k toegankelij

ke rietlanden in moeras- en poldergebieden kan in dat opzicht een be

langrijke bijdrage leveren aan een duurzaam behoud van de hu idige 

Vlaamse populati e. Voor tijdelijk geschikte broedgebieden die dreigen te 

ve rdwijn en als gevolg van havenuitbreiding zoals in het Antwerpse Linker

oevergebied , kan alleen het creëren van voldoende alternatieve terreinen 

het behoud van het hu idige populatieniveau bewerkstelligen . 

BERT VAN DER KR IEK EN 

Marsh Harrier- Summary 

The Marsh Harrier is an uncommon species (16 % of all squares) with a distribution 

range mainly restricted to open lowland areas in the western part (coastal and 

Scheldt polders) . Elsewhere, the species is scarce. The popu/ation is estimated at 140-

160 pairs. Densities reach 7-9 pairsj25km2 in the Scheldt polders and marshes in 

industrial waste land nea r Antwerp and 4-5 pairs in the coastal area. Since 1973-1977 

there has been a change in breeding range, with a pronounced shift to the west. 

Popu/ation increase since 1973-1977 (20 pairs) has been significant. Although the spe

cies is momentarily thriving, future loss of habitat, especially at industrial sites, pre

sents a threat. Reedbed management and restoration can probably prevent a decline. 
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GRAUWE KIEKENDIEF (CIRCUS PYGARGUS) 
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De Grauwe Kiekendief komt in Europa verspreid voor. De soort is vooral talrijk in 
Frankrijk en Spanje. Ook in Italië en verschillende landen in het oosten (o .a. Polen en 
Wit-Rusland) komen nog grote populat ies voor. In het oostelijke randgebied is er overlap 
met de Steppekiekendief waardoo r h ij in Centraal-Azië vervangen wordt. Grauwe Kieken 
dieven zijn erg zeldzaam in Scandinavië en Groot-Brittannië en kom en niet voor in Ier
land en ljsland. 
Het is een broedvogel van de open vlakte die z ich aan ve le biotopen heeft aan gepast. 
Oorspronkelijk waren dat steppegebieden in het zu iden en m oerasgebieden in het noor
den. De vochtige gebieden beston den voora l uit natte heide en veengebieden , verlan
dingszones van rietmoerassen, natte weilanden maar ook droge heide m et wat opslag, 
duinstruwelen, kaalkappen en jonge bosaanplanten. Door het verrlwijnen van die bioto
pen schakelde de soort sinds de tweede helft va n de jaren 70 massaal over op grootscha
lige akkerbouwgebieden. Het overgrote dee l van de Europese popu lat ie broedt mom en
teel in graanvelden. 
De broeddichtheid hangt af van de aanwezigheid van geschikte habitat en van voldoen 
de prooien in de jachtgebieden. In graanve lden broedt de Grauwe Kiekendief in semi
kolonies en kan zo soms hoge dichtheden bereiken in optimale habitats. 
De westelijke populaties overwinteren in de savan negebieden en rijstvelden van tropisch 
Afrika ten zuiden van de Sahara. Onze broedvogels arrive ren eind april, begin m ei en 
verlaten de broedgebieden in augustus of begin september. 

V E RSPREIDING E N AANTALLEN 

De Gra uwe Ki eke ndief is in Vlaanderen een zeer schaarse , niet jaarlijk

se broedvogel die s lechts in 1 % v an de atl ashokken werd waargenomen . 

Hierbij is de soort in twee at las hokke n a ls zeke r broedend , in één als 

wa arschijn li jk broede nd en in v ier als mogel ijke broedvogel vastgesteld. 

De mogelijke broedgeval len op de ve rspreidingskaart hebben wellicht 

betrekkin g op late doortrekkers of zwervers . 

De zekere broedgevallen situeren zi ch in de Oostel ijke Kempen in een 

droog heidegebied in de bovenloo p van de Dommelvallei (2000) en het 

andere in een graanveld in Has pengouw in de omgeving van Boutersem

Opvelp (2ooo) . Het nest bevond zich toen net over de taalgrens in Wal

lonië. In 2001 werd een waarschijnlijk broed geval genoteerd in een akker

gebied in Has pengouw, in het zuidoosten van Limburg. Gedurende het he

le broedseizoen was een koppel aanwezig, maar er werd niet gezocht naar 

het nest. In 2002 werden geen broedgevall en in Vl aanderen gemeld . 

VERANDERINGEN 

De grootste afname van de Grauwe Kiekendief in Vlaanderen dateert 

reeds van de eerste helft van de vorige eeuw, met een verdere aftakel ing 

in de jaren 6o. In de periode 1973-1977 werden nog slechts 3 broedpa

ren vastgesteld in de Limburgse Kempen waar het laatste broedgeval 

werd opgetekend in 1981. In 1984 kwam nog een koppel tot broeden in 

de Scheldepolders nabij Kallo , maar na 1984 verdween de Grauwe Kiek

endiefvoor een hele tijd als broedvogel uit Vlaanderen. In 1989 was er 

wel een geslaagd broedgeval in de Franse Moeren , op amper een 200-

tal meter van de Belgische grens (DEBRUYNE & BOONEFAES 1989) . In de 

eerste helft van de jaren go kwam er een opflakkering ofschoon er van 

echt duurzaam herstel geen sprake was . Zo was er in 1993 een zeker 

broedgeval in de Uitkerkse Polders en een mogelijk broedpaar in de ach 

terhaven van Zeebrugge. Terwij l er in 1994 overzomerende vogels aan 

de Oostkust werden waargenomen , was er een geslaagd broedgeval met 

3 jongen aan de bovenloop van de Dommel in Limburg. In 1995 werden 

4 territor ia vastgesteld : 1 mislukt broedgeval in de Uitkerkse Polders, 2 

waarschijnl ijke in de achterhaven van Zeebrugge en 1 territoriaal koppel 

te Meeuwen . De soort verdween in 1996 en 1997 weer als broedvogel uit 

Vlaanderen om er vanaf 1998 terug te keren . Zowel in 1998 als in 1999 

werd 1 broedpaar gemeld uit de mil itaire domeinen in Limburg. 

BESPREKING 

De Grauwe Kiekendief heeft als broedvogel in West- en Midden-Europa 

een turbulente geschiedenis achter de rug. Door vernietiging of het on

gesch ikt worden van oorspronkel ijke habitats zoals natte en droge 

heide, hoogveengebieden , moerassen en later jonge bosaanplantingen , 

is de soort in het agrarische cultuurland gaan nestelen . Verantwoor

delijk hiervoor was de grootschalige landbouwindustrialisatie met ruil

verkavelingen . Niet alleen verdwenen de natuurlijke biotopen , maar ook 

d iende de soort over te schakelen op een ander en verminderd voedsel

aanbod. Hierdoor is de Grauwe Kiekendief in een kwetsbare pos it ie te

recht gekomen op Eurç:>pese schaal (BIJLSMA 1993, VISSER 2002) . De afna 

me zette zich vooral door na WO 11 en in het midden van de 2oste eeuw 
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e mogelijk e waarschijnlijk e zeker 

BROEDZEKERHEID #HO K KEN 

Zeker 2 

Waarschijnlijk 

Mogelijk 4 

% bezette hokken 1,1 

Populatieschatting 0-2 

door het gebruik van gechloreerde koolwaterstoffen (DDT e.a .). Ook in 

het cultuurland ging het de Grauwe Kiekendief de voorbije decennia niet 

voor de wind. Door een afname van de oppervlaktes graanakkers en 

braakliggende terreinen werd het aanbod van geschikte broedterreinen 

kleiner. Door de late aankomst (mei) op de broedplaatsen zijn de jon

gen meestal nog niet vliegvlug bij het starten van de oogst (zomer- en 

wintergranen, luzerne, koolzaad , haver) en worden ze vaak door maai 

dorsers gedood . In veel landen is de soort in hoge mate afhankelijk ge

worden van nestbescherming en verregaande samenwerking tussen vo

gelkijkers en landbouwers . 

Bij de Grauwe Kiekendief is , zoals bij vele vogels van het agrarische cul

tuurlandschap, een internationale aanpak dringend vereist. Behoud en 

verbetering van de broedgebieden, het terugdringen van landbouwver

giften en een verbetering van de huidige voedsels ituatie is noodzakelijk 

voor een herstel van de huidige populaties in de verschillende landen . 

Verder is een betere bescherming op de trekroutes naar de winterkwar

tieren noodzakelijk. Mogelijk speelt ook de situatie in de overwinter

ingsgebieden een rol. Na het verbod op DDT in onze streken werd dit 

product namelijk massaal geëxporteerd naar Afrika waardoor de toe

stand nu ook daar mogelijk verslechterd is. 

Het is onduidelijk in hoeverre de achteruitgang van belangrijke prooid ie

ren zoals akkervogels en kleine zoogdieren (vooral mui zen ) een toekom

stig herstel van de Grauwe Kiekend ief in Vlaande ren in de weg staat. 

Zoals blijkt ui t de ervaringen in Noordoost-Groningen (N l. ) is de soort 

in staat om vlug te reageren op veranderende voedselomsta nd igheden. 

Toen daar op grote schaal hoog productieve landbouwgronden uit pro

ductie werden genomen in het kader van een EU -maat regel , werden die 

zeer snel gekolon iseerd door Grauwe Kiekendieven . Samen met een toe

name van het aantal prooidieren (voo ral Veld muizen) vestigde zich hier 

s inds 1990 een vaste broedpopulatie van maxi maal en kele tientallen 

paren (Ko Ks & VISS ER 2001 , KOKS et al. 2001) . Wanneer een derge lijke 

maatrege l in Vlaanderen op voldoende grote schaa l zou worden toege

past, is het best mogelijk dat de Grauwe Kiekend ief ook hier weer een 

meer vertrouwde verschijning wordt. 

jAN G A BRIËLS 

Mantagu's Harrier- Summary 

The Mantagu 's Harrier is a very rare breeding bird in Flanders. During the recent 

atlas period, only 2 certain breeding pairs were recorded in a large heathland in the 

east and in an agricultural area (cornfields) in the south. Th e species hos declined 

since the first half of the 2oth century and it became extinct in the second half of the 

198os. ft started to breed again, albeit irregularly, in the 1990s. 



HAVIK (ACC/PITER GENT/LIS} 

De Havik broedt in Europa vrijwel overal op het vaste land en is tevens aanwezig in 
Groot- Brittannië. De hoogste aantallen worden aangetroffen in Duits land. De meeste 
Europese landen melden stabiele of toe nemende aan tallen. 
Het is ee n broedvoge l van uitgestrekte oude bossen en bosrijke cultuurlandschappen van 
zowel naa ld- als loofhout en gem engd bos. De omgeving van het nest wordt heftig ver
de digd tegen soortgenoten en andere roof vogels . Een paar bezet een territorium voor het 
leven. Ze bouwen grote ta kkenn es ten of 'horsten' die, na jarenlang ge bru ik, enorme 
afmetingen kunnen aan nemen. Onze Ha viken beginnen eind maart, begin april met de 
ei/eg en de jongen verla ten tegen eind juni het nest. 
Het ge le oog, dat roder wordt met de ouderdom , geeft de Havik een 'koude en wre de' bl ik 
en een indruk van dries te kracht. Als bijzonder behendige jager ov~()la l t hij zijn prooien 
vanuit hinderlagen, in razendsnelle vlu cht, laag over de grond en slinge rend tussen de 
boomstammen. Bij de j acht verlaten ze vaak hun bosrijke broedgebieden om in halfopen 
en open gebieden hun slag te slaa n. Vo oral in de winter, als er weinig vogels zijn in de bos
sen , jagen ze er op Houtduiven, eende n, mee uwen, kraa iachtigen en weidevogels . 
Adulte voge ls zijn stan dvogels, maar jonge vogels zwermen in alle richtingen uit op zoek 
naa r een eigen territorium. 

VE RSPREIDING EN AANTALLEN 

De Havik is in Vlaanderen een vrij schaarse broedvogel die in ruim 29 % 

van de atlashokken voorkomt . De verspreidingskaart laat zien dat de 

soort voo rn amel ij k gebonden is aan grote boscomplexen . Die vormen een 

haast gesloten areaal in de Antwerpse en Limburgse Kempen en in het 

noo rd en va n Vlaams-Brabant tussen Demer en Grote Nete. Vooral in de 

rus t ige, grote boscomplexen op het Kempens Plateau en in het noorden 

op de vlakte van Bocholt (Stamprooierbroek) is de soort goed vertegen 

woordigd . Daarbuiten is het areaal verbrokkeld . In Haspengouw is ze in 

enke le grote bossen aanwezig, zoals het Mielenbos te Nieuwerkerken, het 

Belle Vu ebos te Kortessem en op het vliegveld van Buvingen te Sint

Truiden . In het Brabantse Heuvelland broeden Haviken onder meer in het 

Zoniënwoud , het Heverleebos, het Meerdaalwoud en in verschillende 

grotere bosgebieden ten noorden van Leuven . Onlangs heeft hij zich 

gevestigd in Klein-B rabant . In Oost-Vlaanderen zijn er zekere en waar

schijnl ijke broedgevallen in de Dendervallei rond Geraardsbergen, in het 

Brakelbos in de Vlaamse Ardennen , in het Nonnenbos tussen Lede en 

Wetteren en in het Heidebos te Wachtebeke . De Havik broedt eveneens in 

de bossen ten zuidoosten van Brugge en bereikt zijn meest westelijke ver

spreiding in Vlaanderen in de Zwinbosjes te Knokke. 

De aantallenkaart benadrukt het grote belang van de Kempen voor de 

Havï"k in Vlaanderen . Hoewel meestal 1-3 paren worden geteld, werden 

in de Kempen ook meerdere hokken met 4-1 o paren vastgesteld . I ets 

meer dan de helft van de Vlaamse populatie broedt in de Oostelijke 

Kempen . De totale Vlaamse broedpopulatie kan door optelling geschat 

worden op 300-400 paren . 

VERANDERINGEN 

In de eerste helft van de 2oste eeuw was de Havik een zeldzame broed

vogel van Hoog-België met daarbuiten enkel broedgevallen in het Zo

niënwoud en het Meerdaalwoud in het begin van de eeuw. Vanaf WO 11 

werd de soort vastgesteld in de Kempen . In de jaren 50 veroorzaakten 

landbouwvergiften en onophoudelijke vervolging overal in Europa enor

me populatiecrashes. In de jaren 6o trad een langzaam herstel in en 

werd de Belgische populatie geschat op 100-130 paren . In 1973-1977 

nam de soort verder toe met in België ongeveer 180-200 paren en op

nieuw enkele broedgevallen in het noordoosten van de Kempen en in 

Vlaams-Brabant. 

In het begin van de jaren 8o is de soort geëvolueerd tot een lokaal alge

mene broedvogel in Noord-Limburg, op het Kempens Plateau en in de 

Voerstreek . Ook in de Antwerpse Kempen en in Vlaams-Brabant breidde 

de Havik zich in de loop van de jaren 8o verder uit. In de periode 1985-

1988 schatte men de Vlaamse populatie al op ruwweg 150 paren. In 1989-

1991 werd die schatting wat verfijnd tot 110-160 paren. In 1994 zouden 

reeds minimaal 170-200 paren gebroed hebben en bereikte de Havik te

vens de bossen ten zuidoosten van Brugge. In 1995-1996 werden telkens 

minimaal 200 paren gemeld. Rekening houdend met een lichte onder

schatting in de loop van de jaren go betekent het huidige populatieni

veau waarschijnlijk nog een verdere toename. De vastgestelde toename 

weersp iegelt zich in tal van regionale voorbeelden. 

Reeds in 1992 broedde de Havik met zekerheid in de Zwinbosjes te 

Knokke en het aantal is er sindsdien licht toegenomen (LusT et al. 1995). 

Het eerste geslaagde broedgeval in de luiderkempen had in 1990 plaats 

waarna het aantal broedparen steeg tot 14 in 1996 (DE FRAINE & 

VERBOVEN 1997). De Havik lijkt er momenteel nog steeds in expansie. Op 

het Groot Schietveld in Brecht breidde de Havik zich snel uit en tegen 
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BR OEDZEKERHEID #HO KKEN 

Zeker 114 

Waarschijnlijk 42 

Mogelijk 26 

% bezette hokken 29,17 

Populatieschatting 300·400 

het einde van de jaren go broedden er al 5-7 paren (BuLTEEL et aL 2000) . 

Op de Kalmthoutse Heide wordt een gelijkaardige evolutie gemeld (VAN 

H ECKE & LEYSEN 2000). Reeds in 1g88 werd een waarschijnl ijk broedge

val opgetekend in Klein-Brabant, maar pas vanaf de tweede helft van de 

jaren go evolueerde de soort er tot een jaarlijkse broedvogel en in 2001 

werden al 2-4 paren geteld . In het kerngebied Limburg nam de soort toe 

van enkele paren op het einde van de jaren 70 tot 125 in 1gg2 en maar 

liefst 150-200 tijdens de huidige atlasperiode. 

BESPREKING 

De opmars van de Havik in Vlaanderen is opmerkelij k. De toename van 

enkele paren in de jaren 70 tot 300-400 nu wordt hem door weinig roof

vogelsoorten nagedaan . Enkel de Sperwer kende een nog grotere ter

reinwinst en aantalstoename. 

Verschillende oorzaken liggen aan de basis van die opvallende uitbrei

ding in de Kempen en elders in Vlaanderen. Door beboss ing van 'woes

te gronden ' in de Kempen op het einde van de 1gde, maar vooral in de 

eerste helft van de 2oste eeuw, is het bosareaal aanzienlijk groter gewor

den . In de tweede helft van de vorige eeuw werden die bossen stilaan 

potentieel geschikt voor de Havik (en andere roofvogels) . Aanwezigheid 

van voldoende voedsel en nestgelegenheid en het gelijktijdig afnemen 

van vervolging door een wettelijke bescherming hebben dit herstel en de 

grote uitbreiding mede mogel ijk gemaakt. De areaaluitbreiding van de 

Havik werd bovendien gestuurd door een groot broedsucces . In Noord

Limburg werden 45 nesten gecontroleerd die in totaal 151 pulli telden . 

Het gemiddelde van 3,35 jongen per nest ligt ver boven het West

Europese gem iddelde dat schommelt tussen 1,4-2 ,2 (GEUENS 1gg4). 

Momenteel is het bezette areaal in Vlaanderen ruimer dan ooit. 

In eerder gekoloniseerde gebieden in het oosten van Nederland en in 
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Duitsland werd de toename in de loop van de tweede helft van de jaren 

90 omgebogen in een lichte afname, waarschijnlijk als gevo lg van een 

verminderd prooiaanbod (BIJLSMA et aL 2001 , KosTRZEWA et al . 2000). 

Mogelijk speelt dit effect ook in Vlaanderen, hoewel nader onderzoek 

ontbreekt. Het enorme voedselaanbod uit de jaren 70 en 8o (met o.a. de 

'bloe iperiode' van de Houtduif) is mogelijk vooral in het oosten van 

Vlaanderen reeds ver over het hoogtepunt en mogelijk bereikt de Ha

vikenpopulatie er stilaan een verzadigingspunt. Het zou overigens inte

ressant zijn na te gaan in hoeverre de hoge Havikenpopulatie in de Kem

pen een invloed uitoefent op soorten als Boomvalk, Zwarte Specht, Rans

uil e.a. aangezien bij die soorten wordt vastgesteld of tenminste vermoed 

dat ze onder hoge predatiedru k staan waardoor de populaties er afnemen . 

jAN GAB RI ELS 

Goshawk - Summary 

Goshawks have increased substantially in Flanders and in the 2000-2002 atlas period 

the total popu/ation could be estimated at J00-400 breeding pairs. The species is pre

sent mainly in the Campine area in the east, but along with increasing numbers, it 

has expanded its range as welf and can now even be found in the coastal area. 

Reasans for the increase are maturing of wood/and, high reproductive success early in 

the colonization-period and /ega/ protection. In western partsof Flanders expansion is 

still going on while in the east, saturation may have been reached as all forests are 

colonized and Jood avai/ability could drop. 
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SPERWER (ACCIPITER NISUS) 

De Sperwer komt in geheel Europa voor en ontbreekt en kel in ljsland en enkele eilandjes 
in de Middellandse Zee . Na een popu la tiecra sh op het einde van de jaren Go nam de soo rt 
de voorbije decennia bijna overal opnieuw specta cula ir toe. 
De Sperwer is een bosrandvogel. Hij verkiest kleinschalige landschappen met vo ldoende 
bos om in te broeden, maa r jagen doet hij vaker in iets meer open landschappen waar nog 
voldoende dekking is door opgaande begroe iing. Broeden do en ze het lief st in naa ldho ut 
van 30-40 jaar oud, meestal in grotere bossen, maa r m ee r en meer ook in veldbosjes en 
zelfs grote hagen, in stadsparken of in tuinen. In de winter leven m eer Sperwers in open 
gebieden, terwijl ze in het broedseizoen meer in be boste ge bieden huizen. Bij het j agen 
scheert hij typisch langs bosranden en hage n, maar ook vaak la ngs dakranden, op zoek 
naar mussen en zwaluwen. Sperwers zijn uiterst ge specialiseerde en rwraffin eerde vogelja
gers die een fundamente le impact kunnen hebben op populat ies van kleinere vogels. Zowel 
rechtstreeks door predatie als indirect door het preda tierisico - de paniek en het onveilig
heidsgevoel dat ze veroorzaken bij an dere vogels - beïnvloeden Sperwers het ge drag va n 
kleine vogels (zie o.a. OHONOT et al. 1998, ADRIAENSEN et al. 1998, FORSMAN et al. 2001) . 
Meer dan 90 % van de prooien van de Sperwe r weegt minder dan 8o gram . Als grootste 
prooien vangen wijfjes Sperwer soorten als Gaa i, Ekster of Turkse Tortel. Dergelijke soorten 
doen ze vaak verdrinken (zie o.a. DREW 1997, CARTER 1999, VA HATALO 2001) . 
Vlaamse Sperwers vertonen weinig gerichte trekbewegingen. Vo oral jonge vogels m aken 
zwerfbewegingen tot so-100 kilometer ver en wijfjes zwerven verder dan mannetjes. Vee l 
Sperwers uit Scandinavië en in mindere ma te ook uit Oost-Europa trekken in de herfst en 
lente door Vlaanderen of komen er overwinteren. 

VERS PREIDING EN AANTAL LEN 

De Sperwer is mome nteel een vrij ta lrijke broedvogel in Vlaanderen. De 

soort werd vas tgesteld in 86 % van de hokken . De verspreidi ngskaart 

toont d at de soort nu in alle delen van Vlaanderen tot broeden komt. 

Sperwers bereike n net als de meeste roofvoge lsoorten zelden hoge dicht

hede n en de aan ta llen ka art illustreert goed de eerder gelijkmatige aantal

le n. Enke l in de Zu ide rkempen , het Pajottenland en langs de steilrand van 

het Kempens Pl ateau zijn er grotere gebieden met meer Sperwers . 

Gemidd e ld we rd e n 3 pare n per atlashok geteld . In 68 % van de bezette 

ho kken werden 1-5 broedpa re n genoteerd. In slec hts 13 hokken kwam en 

m ee r dan 10 pare n voor en 5 atlashokken telden tot 25 paren . Optelling 

van de gete lde en geschatte aantallen geeft voor Vlaanderen een totaal 

van 1500 -2500 broedparen . 

VERANDERINGEN 

Het broedbestand van de Sperwer onderging één van de meest specta

culaire ve rander ingen van a ll e broedvogels in Vlaanderen . De soort 

vormt een uitzonderlijk goed voorbeeld van welke enorme invloed de 

men s rechtstreeks en onrechtstreeks kan hebben op een vogelpopulatie 

en met welke onverhoopte veerkracht die toch nog kan herstellen . 

Halfweg de 1 gde eeuw was de Sperwer algemeen in geheel België . Door 

hardnekkige vervolging en verdelging (waarvoor zelfs prem ies werden 

gegeven) verdween de soort in de eerste helft van de 2oste eeuw op de 

meeste plaatsen uit Vlaanderen , maar de genadeslag kwam in de jaren 

50 en 6o door het ondoordachte en kwistige gebruik van gechloreerde 

koolwaterstoffen (waaronder het bekende DDT) als pesticiden . Het 

dieptepunt werd bere ikt tegen het einde van de jaren 6o, begin jaren 70, 

net toen men kwantitatieve gegevens begon te verzamelen over onze 

avifauna. Het bestand werd toen in Vlaanderen op een 30-tal nesten ge

schat, vooral in de Kempen en het zuiden van Brabant. Nadien is de 

Sperwer eerst langzaam en plaatselijk, nadien overal sterk in aantal toe

genomen . In de periode 1985-1988 werd de populatie reeds op 250 

broedparen geschat en in 1989-1991 op 380-480. Vooral in de jaren go 

ging de opmars spectaculair verder en werd heel Vlaanderen opnieuw 

ingenomen. Binnen een periode van ongeveer 35 jaar slaagde de soort 

erin te verhonderdvoud i gen! 

In West-Vlaanderen is de soort sinds 1985 opnieuw een jaarlijkse broed 

vogel. In Zuid-West-Vlaanderen werden in de periode 1 g86-1 990 5 paren 

geteld . In 2000-2002 kwamen al minstens 30 paren tot broeden . In de 

luiderkempen nam het bestand toe van één paar in 1982 tot 48 in 1992 

(DE FRAINE 1995) . In Klein-Brabant telde men 3 paren in 1988 en 55-65 in 

2001. In Limburg waren er van eenzelfde aantal kilometerhokken dat 

tweemaal geïnventariseerd werd , 19 bezet in 1985 en maar liefst 190 in 

1992. In 1992 werd het bestand er geschat op 225-250 paren . Tijdens de 

hu idige atlasperiode liep dit verder op tot 400-800 paren . 

BESPREKING 

Sperwers gedragen zich niet erg opvallend gedurende het broedseizoen 

en het lokaliseren van het nest is niet eenvoudig. Dit wordt geïllustreerd 

door het hoge percentage waarschijnlijke en mogelijke broedgevallen. 

Het werkelijke aantal broedparen ligt mogelijk dichter bij de geschatte 

bovengrens dan bij de ondergrens . 

Ook in de ons omringende landen is de Sperwer na een dramatische 
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BROEDZEKERHEID #HO KK EN 

Zeker 346 

Waarschijnlijk 154 

Mogelijk 37 

% bezette hokken 86,1 

Pop u I atiesch at ti ng 1500-2500 

afname van het bestand in de jaren so en 6o opnieuw heel sterk toege

nomen. In Nederland, waar het herstel 10 jaar vooruitliep op dat in 

Vlaanderen, hebben de aantallen zich - na een toename van 250 tot 

3700 paren op 30 jaar tijd- eerst gestabiliseerd en stelt men het laatste 

decennium plaatselijk een afname vast. Oorzaken zijn mogelijk voedsel

gebrek door een afgenomen zangvogelbestand en vooral een schaarste 

aan Huismussen in bosrijke gebieden (VAN DEN BuRG 2003) . Op andere 

plaatsen is predatie door de Havik een oorzaak voor het afnemen van de 

Sperwer. Mogelijk spelen die factoren ook in Vlaanderen en is de soort 

in Limburg al over de piek heen terwijl de aantallen meer naar het wes

ten nog verder toenemen . Recente,studies om dit te staven, ontbreken 

echter. Hoewel illegale vervolging gevoelig afnam door de wet op de 

bescherming van roofvogels van 1966, neemt de kans hierop opnieuw 

toe bij het talrijker worden van de soort. Of het ouder worden van onze 

bossen een positief effect heeft op de populatie is niet zeker. Studies uit 

Noorwegen hebben immers aangetoond dat middeloud bos de hoogste 

dichtheden oplevert (SE LAS & RAFOSS 1 999) . 

De enorme toename van de Sperwer heeft voor een fors verhoogde pre

datiedruk en sterk toegenomen onveiligheidsgevoel (predatierisico) 

gezorgd bij onze kleinere vogels. Een fitte vogel probeert het risico om 

door een Sperwer gepredeerd te worden te vermijden of toch sterk te 

beperken en leert al snel om de risicovolle gebieden en plaatsen niet of 

minder te gebruiken . Op die manier zorgen Sperwers ervoor dat bedui

dende delen van het landschap voor diverse vogelsoorten minder aan

trekkelijk worden , ook al betreft het kwalitatief nog wel goede habitat. Zo 

is het bv. opvallend dat Huismussen nu vooral nog voorkomen bij hui

zen en boerderijen waar een dichte haag, liefst met doornen, snel dek

king biedt tegen jagende Sperwers, terwijl huizen in de buurt die geen 

veilig onderkomen bieden zo goed als niet meer gebruikt worden door 

mussen . Op Vlaamse schaal is het opvallend dat bv. Geelgors en Kneu 
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nog wel tamelijk goed standhouden in weidse, open landschappen , maar 

het meest zijn afgenomen in of helemaa l ve rdwenen uit de meeste klein

schalige landschappen die doorgaans zo geroemd worden om hun grote 

natuurwaarde en biod iversiteit. Mogelij k niet toevall ig is dit ook het 

jachtgebied bij voorkeur van de Sperwer, maar het onde rwerp bl ijft 

wetenschappelijk en igszins controvers ieel : zo kon een land elijke studie 

in Engeland geen correlaties aantonen tussen de toename van de 

Sperwer en de afname van een aantal zangvogels (THOMSON et al. 1 998) . 

MARC HERR EMAN S 

Sparrowhawk - Summary 

The Sparrowhawk occurs a/most everywhere in Flanders. Numbers have increased 

spectacularly over the last 35 years to the current historica/ maximum of 1500-2500 

pairs. The species now breeds in a wide variety of /andscapes, including towns and 

open landscapes with smal/ woodlands or large hedges. Further research is needed to 

reveal to what extent the species influences populations of smaller birds like 

Yel/owhammer and Linnet. 
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BUIZERD {BUTEO BUTEO) 
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De Buizerd is een van de meest wijdverspreide roofvoge ls van Eu ropa en komt er in een 
aaneengesloten areaal voor van het uiterste zuiden va n Sp anje to t het noorde n van 
Finland en van No ord-Ie rland tot Oost-Europa . De soort is afwezig op Jj sland, in grote 
delen van Noorwegen en ontbreekt nagenoeg volledig in de oostelijke helft van Groot
Brittannië. De hoogste dichtheden worden gehaald in landen met een gematigd klimaa t 
in Centraal-Europa zoa ls Duitsland en Polen. Sinds de jaren 70 meldden vele Euro pese 
landen een licht stijgende trend die zich in de loop van de jaren 8o en 90 op de m eeste 
plaatsen terug stabiliseerde. 
Buizerds komen overal voor waar er voldoende hoge bomen beschikbaar zijn om in te 
nestelen. Men kan ze dan ook aantreffen in zowel aaneenges loten als gefragm ent eerde 
bossen, in kleinere bosjes in het agrarische cultuurlandschap en in v~cboste m oe rasge bie 
den en heidevelden. De nabijheid van kleine waterpartijen en vochtige gronden geniet de 
voorkeur boven warme en droge habitats. Buizerds zijn niet kieskeurig wat hun voedse l 
betreft. Belangrijke prooien zijn jonge Konijnen, Mollen en allerlei muizen, ma ar ook 
aas, amfibieën en reptielen , regenwormen, insecten en zelfs vissen worden gegeten. 
Buizerds zijn territoriale vogels die het hele jaar de omgeving van hun nest verdedige n 
tegen soortgenoten en andere indringers. De kenmerkende hoge roep weerklinkt al vroeg 
in het voorjaar bij mooi weer. Begin april zijn de meeste paren al aan de ei/eg begonnen 
en vanaf eind juni worden de eerste jonge vogels waargenomen . Buize rds in Vlaanderen 
zijn standvogels, maar de noordelijke en oostelijke populaties trekken weg en vervoegen 
in de winter onze broedpopulatie . Ze worden dan nagenoeg overal waargenomen en vaak 
worden groepen van enkele tientallen exempla ren en m ee r genoteerd. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Bu izerd behoort tot de ta lrij kste roofvogels in Vlaanderen en werd 

vastgesteld in ru im 8o % van de atlashokken . De ruime meerderheid 

h iervan betreft zekere en waarschijnlijke broedgevallen . De meeste mo

gelijke broedgevallen werden genoteerd aan de westrand van het areaal. 

Enkel in grote delen van de Kustpolders (inclusief de ljzervallei), het 

West-Vl aa mse Heuvelland, inten s ieve landbouwgebieden in Zandlemig 

Vlaandere n en in delen van Zuid-West-Vlaanderen werden geen broe

dende Buizerds a a ngetroffen . Elders in Vlaanderen is het kaartbeeld on

onderbroken . 

De aantallenkaart toont duideli jk aan dat veruit de meeste Buizerds nog 

steeds voorkom e n in de bosrijke Kempen en aansluitend in de Voer

streek . Ruim de helft van de Vla a mse populatie broedt er en niet zelden 

werden meer dan 10 broedparen per hok geteld met uitschieters tot 

meer dan 26 lokaal in de Voerstree k en in de bosrijke, vochtige omge

ving in Noordoost-Limburg. Op en langs de oostelijke steilrand van het 

Kempens Plateau broeden opvallend veel Buizerds , net als in het Mid

den-Limburgs Vijvergebied . In het uiterste zuiden van Haspengouw en 

in de Krijt-Leemregio is de soort minder talrijk . In de Centrale en Zui

delijke Kempen werden gemiddeld 8 paren per hok geteld . Hoewel over

al aanwezig, blijken de aantallen in de bosgebieden van het Brabantse 

Heuvelland niet zo hoog op te lopen. Nauwkeurige, arbeidsintensieve 

tellingen leverden in Klein-Brabant gemiddeld 12 paren per hok op. Op

vallend is het talrijkere voorkomen in de bosgebieden van de zuidelijke 

Dendervallei t .o .v. de bossen in de omgeving van Ronse . Het belangrijk

ste bastion in het westen wordt, zoals voor meer bosvogels, gevormd 

door de uitgestrekte bosgebieden ten zuidoosten van Brugge. Een optel

ling van de atlasgegevens levert een schatting op van 1800-2800 paren 

voor geheel Vlaanderen . 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met het kaartbeeld van halfweg de jaren 70 is er heel wat 

veranderd . De Buizerd heeft duidelijk enorme terreinwinst geboekt en 

heeft .zich de voorbij 3 decennia vanuit de reeds langer bezette bosgebie

den in de Noordelijke en Oostelijke Kempen uitgebreid over grote delen 

van Vlaanderen . De uitbreiding van het areaal vertaalt zich nog duidelij 

ker in de populatieschattingen die op Vlaams niveau beschikbaar zijn. In 

het begin van de jaren 70 zou het totale bestand slechts een 10-tal paren 

hebben bedragen . Halfweg de jaren 70 was dit opgelopen tot minstens 

een 50-tal. In het begin van de jaren 8o werden dan ongeveer 200 paren 

geteld en in 1985-1988 leverde een nieuwe schatting 200-300 paren op . 

VLAVICO (1 989) vermeldde een afname van minstens 30 % in de loop van 

de jaren 8o als gevolg van strenge winters, maar die stelling werd door 

verschillende inventarisaties tegengesproken en op het eind van de jaren 

8o (1 989-1 991) was de totale Vlaamse populatie al opgelopen tot 350-

420 paren , wat wellicht nog een onderschatting betrof. De huidige schat

ting houdt in dat de toename vooral in de jaren 90 in een stroomversnel

ling is terechtgekomen , wat neerkomt op minstens een vervijfvoudiging 

van de aantallen op iets meer dan 10 jaar. Regionale gegevens bevesti

gen de trend waarbij de toename vooral in het westen nog steeds opval

lend is , terwijl het oosten stilaan 'vol' lijkt te raken e n de aantallen er 

langzaamaan stabiliseren. 

In Zuid-West-Vlaanderen kwam de opmars van de Buizerd heel lang

zaam op gang in het begin van de jaren 90 toen wellicht 1 paar broedde 

in de Anzegem se bossen . De huidige schatting wijst op een spectaculai 

re toename tot 20-23 paren in 2000-2002. In het zuidwesten van Oost

Vlaanderen was de soort al iets langer aanwezig en telde men in de peri

ode 1988-1990 ongeveer 8-10 paren . In diezelfde regio is de schatt ing 

momenteel opgelopen tot 60-90 paren en breidt de soort zich nog 

steeds uit. Nog iets oostelijker, in Klein-Brabant, bedroeg het totale be

stand op het einde van de jaren 70 2-3 paren . In 1988 werd het bestand 

er geschat op 5-10 paren en in 1995 op 10-15 paren. De grootste uitbrei

ding werd genoteerd in de tweede helft van de jaren 90 en tijdens de at

lasperiode werden er in 2001 al 53-58 paren gekarteerd . In de Zuider

kempen nam de Buizerd toe van 1 broedpaar in 1981 tot 10 in 1990 (DE 

FRAINE 1 995) en sindsdien namen de aantallen er, net als elders , nog 

sneller toe . In de periode 1985-1992 was de expansie in Limburg nog 

steeds in volle gang. In 1992 bleek de soort in bijna driemaal meer kilo

meterhokken voor te komen dan in 1985 en werd de populatie er geschat 

op 330-350 paren. De toename was vooral opvallend in de Kempen en in 
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• mogelijk • waarschijnl ijk • zeker 

BR OEDZEKERHEID #HO KKEN 

Zeker 354 

Waarsch ij nlijk 115 

Mogeli jk 36 

% bezette hokken 8o,g 

Populatieschatting 18oo-28oo 

de Leemstree k. De huidige schattin gen voor Limburg (620-720 paren in 

2000-2002) tonen een verdere snelle groei aan in het voorbije decenni

um , maa r het bestand lijkt zich recentelijk toch te stabiliseren of hoog

stens nog licht toe te nemen . 

BESPREKING 

Buizerds zijn opvallende vogels en mede door hun frequen te territoria

le roep lijkt de verspreiding correct in kaart gebracht. Nochtans spelen 

er een aanta l factoren die tot lokale over- dan wel onderschattingen ge

leid kunnen hebben. De beste , maar meest arbeidsintensieve methode , 

is nog steeds het tellen van bezette- nesten . Hiermee start men het best 

reeds in de winter om alle nesten in een bepaald geb ied in kaart te kun 

nen brengen . Te llin gen d ie zich enkel baseren op waarnemingen van 

schroevende of roepende exemplaren leiden sneller tot fouten niet enkel 

omwille van territoria die overlappen tussen meerdere atlashokken , 

maar ook doordat een belangrijke fractie van de in de broedtijd aanwe

zige Bu izerds hier helemaal niet tot broeden komt. Jonge vogels zijn ge

slachtsri jp vanaf het tweede levensjaar, maar bezetten dan meestal nog 

geen territorium . Ze verblijven echter al wel in potentieel geschikt ge

bied en het is zelfs voor een ervaren teller niet alt ij d mogelijk uit te ma

ken of dergel ijke vogels , die ook frequent roepen , deel uitmaken van de 

broedpopulatie. De eventuele fouten in de telling veroorzaakt door de 

inventarisatieperikelen vallen waarschijnlijk binnen de huid ige schatting 

zodat die kan worden aangehouden . 

De wet op de besche rming van roofvogels uit 1966 en het stelselmatig 

terugdringen van het gebruik van persistente pesticiden sinds halfweg 

de jaren 70, hebben er stellig toe bi jgedragen dat de Buizerdpopulatie 

zich kon uitbreiden . Aangezien Buizerds geregeld aas eten , waren ze in 

het verleden vaak het slachtoffer van vergiftigd lokaas. Het huidige ver

bod en de recente strenge straffen die werden uitgesproken , lijken dit fe-

1-3 • 26-50 • 101 -150 
• 4-10 
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0 

nomeen stilaan weg te drukken , hoewel het zeker nog jaarlij ks wordt 

vastgesteld . Er zijn ook meer natuurlijke factoren in het spel en voora l 

het ouder worden van onze bosgebieden heeft de soo rt ze ker ge hol pen 

bij de expansie . Er ontstonden op die manier tal van nieuwe , gesc hikte 

broedbossen , terwijl de Buizerd zich bovendien meer en meer lee k aan 

te passen aan kleinere bosjes in het cultuurlandschap en geregeld broe

dend werd aangetroffen in de talloze populierenaanplantingen die 

Vlaandere n ' rijk ' is . Het is in dat opzicht opvallend dat onlangs vas tge

stelde dichtheden in landbouwgebieden met verspreide bos jes en boom

groepen vaak vergel ijkbaar zijn met die in de grotere bosge bieden in de 

Kem pen . 

In Nederland stelt men een gelijkaardige evolutie va n de aanta ll en en 

areaalexpansie in westelijke richting vast. De geschatte populatie be

droeg er 8ooo-1o.ooo pa ren in 1998-2000, een verviervo udigin g t .o .v. 

het einde van de jaren 70. 

BER T VAN D ER KRIE KEN 

Common Buzzard - Summary 

The Common Buzzard popu/ation has increased enormously since the 1970s when 

only a few pairs were left in the eastern, more forested regions. Since then, due to 

/ega/ protection, the banning of persistent pesticides and maturing woodlands, the 

species has been able to expand its range towards the west. lt now accupies all major 

woodlands, but is a lso increasingly found in agricultural areas with scattered trees and 

isolated copses. Popu/ation size can now be estimated at 18oo-28oo breeding pairs 

and the increase seems to be continuing in the west, although numbers remain more 

stabie in the east. 
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TORENVALK (FALCO TINNUNCULUS) 

De Torenvalk heeft een ruim verspreidingsgebied in Europa en bereikt de hoogste aantal
len in Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje. Op de meeste plaa tsen is hij de 
talrijkste roofvogel, maar de aantallen nemen in sommige regio's duidelijk af 
Torenvalken komen voor in een grote diversiteit aan halfopen tot open landschappen, 
met een voorkeur voor kleinschalige landschappen met een afwisseling van landbouwge
bieden met grasland en verschillende akkerbouwteelten, veldbosjes en bomenrijen. Grote 
gesloten bosgebieden worden gemeden. Zeer open gebieden worden bezet zodra er nest 
gelegenheid beschikbaar is. De laatste decennia treft men steeds vaker jagende Toren
valken aan in de buurt van bewoning en langs drukke wegen . Vooral grazige bermen van 
autosnelwegen zijn in trek als jachtgebied. 
Ze voeden zich in hoofdzaak met muizen (vooral Veldmuis) en in rr.•wenarme jaren ook 
met vogels (veel Huismussen), kevers en reptielen . In het noorden van het areaal neemt 
het aandeel woelmuizen in de prooien toe waardoor de populatie meer onderhevig wordt 
aan de populatiecycli van woelmuizen. 
Torenvalken hergebruiken oude nesten van andere vogels (vaak Zwarte Kraaien, soms 
Eksters) om te broeden, maar bezetten ook graag halfopen, houten nestbakken, zelfs 
indien die opzichtig op een lange paal in een open landschap geplaatst worden. Gaten 
in muren van oude, hoge gebouwen als kastelen, abdijen, kerken of fabrieken, worden als 
nestplaats gebruikt, voora l als die gebouwen verlaten en bouwvallig zijn. In Vlaanderen 
broeden relatief weinig Torenvalken in de steden. 
De meeste volwassen Torenvalken uit onze regio· blijven het hele jaar in de buurt van hun 
territorium, maar jonge vogels zwerven verder (reeds vanaf juli) en een minderheid trekt 
weg naar Frankrijk, Spanje of zelfs Noord-Afrika, soms tot ten zuiden van de Sahara. Er 
is flinke doortrek in Vlaanderen van meer noordelijke vogels (vooral in · oktober en 
maart), terwijl er in muizenrijke jaren veel blijven overwinteren. Jonge vogels vestigen 
zich als broedvogel doorgaans op minder dan 50 km van de geboorteplaats. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Torenvalk is een vrij talrijke broedvogel in Vlaandere n. H ij komt over

al verspreid in het gebied voor en werd aangetroffen in 95 % van de at

lashokken . De aantallen- en re latieve dichtheidskaart sluiten mooi bij el

kaar aan , maar zijn moeilijk te interpreteren . Verspreid over Vlaanderen 

komen kleinere concentraties voor zonder een duideli jk patroon te vor

men . De soort lij kt wel iets ta lrijker voor te komen in open landschap

pen , vooral waar veel hooi- en graasweiden voorkom en zoals in de Kust

polders, valleigebieden van Ij zer, Leie, Di jle, De nder en Gete, maar er is 

ook een concentratie in de akkerbo uwzone van Haspengouw en in de 

Krij t-Leemregio. In de bosrij ke gebieden van de Ke mpen komen duide

lijk lagere aanta llen en dichtheden voor en ook in de Voerstreek lijkt de 

Torenvalk wat dunne r gezaaid . In het noorden van de Oostelijke Kem 

pen vormen de meer open en vaak moerassige, hooilandrijke gebieden 

een geschikt , voedselrijk biotoop voor de Torenvalk. Opvallend is het 

talrijke voorkomen in de open delen van het Waasland en het Ant-werp

se Linkeroevergebied waar gemiddeld tot 10 paren per atlashok werden 

geteld (maximaal 13) . Lokaal komen veel Torenvalken voor in de Mark

vallei waar verschillende graslandreservaten gelegen zijn. 

De middelwaarde voor de densiteit in bezette atlashokken is 5 broedpa

ren per atlashok. De vrij uniforme bezetting kan als volgt geïllustreerd 

worden: in 44 % van de bezette hokken werden 3-6 broedparen vastge

steld, terwijl slechts in 5 % van de hokken meer dan 10 paren werden ge

teld . In 1 o atlashokken werd vermoed dat er 25 paren Torenvalken 

broedden (1 paa r per 100 ha) . Optelling van de tellingen en schatt ingen 

levert een Vlaam se totaalschatting op van 2300-3500 paren . 

VERANDERINGEN 

Een voorzicht ige vergelijking van het huidige verspreidingsbeeld met 

dat van de vor ige atlas uit de priode 1973-1977 leert ons dat in de jaren 

70 rel.ati ef veel Torenvalken broedden in Brabant en duidelijk minder in 

Haspengouw. Dat is nu omgekeerd : vooral in het zuidelijke deel van 

Brabant verdween de Torenvalk op vele plaatsen , terwijl hij in de Has

pengouwse Leemstree k sterk toenam . 

In de jaren 6o, toen de invloed van persistente pesticiden op zijn hoogst 

was en vele Torenvalken door de opstapeling ervan in de voedselketen 

steriel werden of te dunne eierschalen produceerden , werd het aantal 

paren in België geschat op 500 (wellicht een onderschatting) en 10 jaar 

later op 1400, waarvan telkens de meerderheid in Wallonië . Nadien na

men de aantallen verder toe tot 1000-1500 paren in Vlaanderen in 1985-

1988 en 1400-1870 in 1989-1991. In de tweede helft van de jaren 8o wer

den er na enkele harde winters plaatselijke afnames gemeld en is de 

aangroei van de populat ie vertraagd . Nadien is ze opnieuw fors toege

nomen tot ongeveer 3000 paren tijdens de recente inventarisatieperio

de . Regionale gegevens verduidelijken het beeld en tonen een sterke 

toename aan d ie zich vooral situeert in open gebieden . In bosgebieden 

lijkt de soort af te nemen . De evolutie in Zuid-West-Vlaanderen is op

merkelijk : het eerste broedgeval werd er pas beschreven in 1965. Sinds 

de jaren 70 is de soort er sterk toegenomen en bereikte in 1986-1990 

een populatie van 6o-8o paren . In het zuidwesten van Oost-Vlaanderen 

werd een opvallend sterke toename genoteerd van 24-39 paren halfweg 

de jaren 70 tot 90-120 in 1990. In Klein-Brabant nam het bestand fors 

toe : van enkele paren in het begin van de jaren 70 tot 40-50 in 1988 en 

tot 57-63 in 2001. In Limburg nam de Torenvalk in de periode 1985-1992 

sterk toe in de Leemstreek, maar ging daarentegen fel achteruit in de 

Kempen en de Voerstreek . 

BESPREKING 

Torenvalken zijn relatief opvallende vogels die vrij goed te inventarise

ren zijn. Zowel het verspreidingspatroon als de aantallen uit de atlas lij

ken daarom betrouwbaar. Reeds van in het midden van de 19de eeuw 

werd de Torenvalk als onze meest algemene roofvogel beschouwd en 

dat is nog steeds zo , al wordt hij snel ingehaald door Sperwer en 

Buizerd . De populatie was stabiel in de periode 1950-1960, maar dan 

volgde , net zoals bij vele andere roofvogels, een echte populatiecrash 

door het massaal gebruik van persistente pesticiden (gechloreerde kool-
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e mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZEKERHEID #HO KK EN 

Zeker 462 

Waarschijnlijk 117 

Mogelijk 15 

% bezette hokken 95,2 

Populatieschatting 2300-3500 

waterstoffen) . In de jaren 70 volgde een algemeen herstel , maar nadien 

lopen de trends in Europa sterk uiteen . In Frankrijk en Nederland wordt 

een afname gemeld en in Duitsland , Groot-Brittannië, Oostenrijk en 

Zwitserland is er ook minstens plaatselijk een dalende trend . Vaak gaat 

het om lokaal tegengestelde trends , met vooral afnames in intensieve 

landbouwgebieden en in bosgebieden . In Nederland blijkt uit monito

ringsgegevens dat Torenvalken vooral zijn teruggevallen in grote bosge

bieden zoals de Veluwe, terwijl de aantallen in het agrarische cultuur

landschap stabiel lijken te blijven ondanks sterke fluctuaties (BIILSMA et 

al. 2001, EGGENHUIZEN 2002C) . 

De blijvend toenemende trend in Vlaanderen is tegengesteld aan de al

gemene trend in de ons omringen.~e landen. Trends zijn bij de Toren

valk soms echter moeilijk te beoordelen omdat de aantallen fluctueren 

met de cycli van de Veldmuis , die om de 2-4 jaar piekaantallen bereikt. 

Wanneer het moment van de inventarisatie en van het vorige vergelij

kingspunt niet in een gelijkaardige fase van de muizencyclus vallen, kan 

dat leiden tot grote verschillen zonder dat er structureel iets veranderd 

is aan de Torenvalkenpopulatie. Tijdens de atlasperiode kenden Toren

valken een matig broedsucces, terwijl 2003 een slecht muizenjaar was 

met als gevolg weinig jonge Torenvalken en veel paartjes die niet eens 

tot broeden kwamen . Als op een dergelijk jaar een strenge winter met 

veel sneeuw zou volgen, dan krijgen Torenvalkenpopulaties plots met 

zware verliezen te kampen. De lange reeks zachte winters van de laatste 

15 jaar hebben zeker in het voordeel gespeeld van de Torenvalk. De voor

naamste sterfte treedt immers op in de winter bij strenge vorst en een 

dik pak sneeuw. Ook perioden met heel veel regen zijn ongunstig omdat 

Torenvalken dan niet kunnen jagen. Wat het broedsucces betreft, was in 

het laatste decennium vooral 1993 een topjaar voor de soort in Vlaan

deren (gemiddeld 5,2 uitgevlogen jongen per nest), terwijl 1997 een 

laagtepunt was (4, 1 jongen per nest). De meest recente goede jaren wa

ren 1999 en 2004 (4,7 en 4,8 jongen per nest) {MED. H. BERGHMANS) . 

1-3 • 26-50 • 101 -150 
• 4-10 

• 11 -25 • 151-500 • 51 -100 

Toch zijn er in Vlaanderen een aantal factoren die negati ef ui td raai en 

voor de Torenvalk: de grootschalige omzetting van grasland naa r akker

land en vooral naar maïsteelt kan een verklaring zijn voor de loka le afna 

me in de Kempen . Mogelijk speelt ook de vergrassing van heideve lden 

en de daaraan gekoppelde verminderde bere ikbaarheid van proo ien een 

rol in de Kempen . In verschillende grote heideterreinen in de Noorder

kempen werd vooral in de loop van de jaren go een afname van de popu

latie gemeld en lokaal verdween de soort er zelfs totaal (B ULTEEL et al. 

2000, VAN HECKE & LEYSEN 2000, VoET 2000) . In het algemeen is inten

sievere landbouw negatief omdat die de muizenpopulaties doet afne

men. Behoud van grazige wegbermen en graasweiden is belangri j k. De 

bermen van autosnelwegen herbergen op dit ogenblik vaa k de grootste 

muizenpopulaties in het verschraalde Vlaamse landschap. De uitbrei

ding in Haspengouw heeft wellicht te maken met het aanbieden van 

nestbakken op plaatsen waar weinig natuurl i jke nestp laatsen zij n (groot

schal ige fruitteelt) . Dit kan snel een positieve invloed hebben op een 

populatie Torenvalken , omdat in dergelijke kunstmat ige broedplaats en 

een groter broedsucces behaald wordt dan in natuurlijke nesten . 

MARC HERREMANS 

Kestrel - Summary 

The Kestrel is widespread in Flanders and 95 % of the squares were occupied. Rela tive 

strongholds occur in areas with more grasstands such as river valleys and nature reser

ves. Aftera popu/ation crash in the 196os, the species has continued to increase in 

Flanders. Popu/ation growth was slowed in the 198os when a series of cold winters 

occurred, but the popu/ation has doubled again in the last 15 years, a trend which is 

opposite to that in most adjacent countries. However, in the Campine area, local 

declines have been recorded which are probably due to changing agricultural praeti

ces (more maize) combined with deteriorating habitat in heathlands causing Jood 

shortages. The current popu/ation is estimated at 2JOO·Jsoo pairs. 
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BooMVALK (FALCO suBBUTEO) 

Boomvalken broeden in geheel Europa en bereiken de hoogste dichtheden in Finland, 
Zweden, Polen, Duitsland, Frankrijk en N ederland, maar de so ort is nergens echt talrijk. 
Ze houden niet van kille, natte zomers en zijn afwezig in lj sland, grote delen van 
No orwegen, Groot-Brittannië en Ierland. In verschillende West-Europese landen wordt 
een positieve trend vastgesteld, maar elders is die vaak erg onduidelijk door de soms ster
ke variaties van jaar tot jaar (tot 25 %) . 
Boomvalken verkiezen halfopen landscha ppen met bossen of bomenrijen om in t e broe
den en open gebieden om in te jagen . Ze komen vrijwe l steeds voor binnen foerageeraf 
stand van open water waa rboven ze in de zomer op libellen jagen. Rivierva lleien met 
populierenbossen dicht bij vijvers, deels verboste heidegebieden met vennen en kasteel
parken of abdijen met bossen, vijvers en weilanden zijn karakterdieke broedgebieden. 
Maar het kan ook minder idyllisch: in heel open landschappen wordt meer en meer 
gebroed op oude kraaiennesten in hoogspanningspylonen . 
Boomvalken hergebruiken oude nesten van andere grote vogels (mee stal Zwarte Kraai) 
om in te broeden . Ze verdedigen de omgeving van hun nest uiterst hardn ekkig tegen 
mogelijke nestpredato ren (soms ook tegen m ensen die de nestboom inkruipen). Ze jagen 
op snelle prooien die in de vlucht boven open gebieden gevangen worden: vooral zwalu
wen, Veldleeuweriken , Sp reeuwen en mussen staan op het menu . In de zomer worden 
ook grote insecten gegeten, vooral libellen die met één poot gevangen worden en in de 
vlucht 'uit het vuistje' opgepeuzeld worden. Boomvalken leggen vaak lange afstanden af 
tussen het nest en de j achtgebieden. 
Ze overwinteren in tropisch Afrika, vooral ten zuiden van de eve naar, maar uitzo nderlijk 
blijven vogels in West- Europa achter. Vanaf april tot juni is er aankomst op de broed
plaatsen. Ze vertrekken in augustus en september samen m et de meestt zwaluwen , 
waarmee ze zich in die periode voornamelijk voeden. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Het aa ntal broedparen van de Boomvalk zit in Vlaanderen op de grens 

tussen vrij schaars tot vrij talrijk (ca . 500 broedparen). De soort komt 

verspre id over het grootste deel van Vlaanderen voor: ze werd aange

troffen in ruim 6o % va n de atlashokken . Enkel in de open Polders , het 

Meetjesland , sterk verstedelijkte gebieden rond Brussel en in de zeer 

open landbouwgebieden van de Krijt -Leemregio komen ze amper tot 

broeden . Ook in de Kempen zijn er onverwacht veel onbezette atlashok

ken . Boomvalken hebben nergens echt een kernge bied in Vlaanderen : ze 

broeden op veel plaatsen , maar zijn overal schaars . In 95% van alle be

zette atlashokken werd slechts 1 tot maximaal 3 broedparen geteld . 

Slechts in 11 atlashokken werden meer dan 3 broedparen vastgesteld. 

Optelling van de getelde en geschatte aantallen geeft voor Vlaanderen 

een totaal broedbestand van 450-750 broedparen . De werkelijke aantal

len liggen vermoedel ijk di chter bij de ondergrens zodat we een popula

t ie aanhouden va n ca . 500 paren . 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de vorige atlasperiode heeft de Boomvalk zich flink 

uitgebreid in Vlaanderen en namen ook de aantallen toe . Tussen de ja

ren 6o en 8o werd de populatie in België door meerdere bronnen gelijk

aardig ingeschat op 65-100 broedparen , de overgrote meerderheid hier

van in Vlaanderen . In Limburg verdubbelde het aantal tussen 1985 en 

1992 (van 35 naar 70 broedparen). In 2000-2002 namen de aantallen er 

verder toe tot 75-120 broedparen . De toename situeert zich vooral in de 

Maasvallei en het zuiden van de provincie . 

In 1989-1991 werd het aantal broedparen voor Vlaanderen reeds geschat 

op 165-225. In de huidige atlas blijken de aantallen sindsdien minstens 

nog eens verdubbeld, wellicht zelfs bijna verdrievoudigd . 

Dertig tot veertig jaar geleden vormde de Kempen het kerngebied bij uit

stek voor de Boomvalk in Vlaanderen . Elders kwam de soort slechts spo

radisch tot broeden zoals in het Zoniënwoud , de Dijlevallei , bosgebie

den ~en zuidoosten van Brugge en rond Mechelen . Ondertussen is de 

Boomvalk een regelmatige broedvogel in alle streken van Vlaanderen . 

De soort lijkt zich wat terug te trekken uit de traditionele heide- en bos

geb ieden en steeds meer in landbouwgebieden met verspreide bosjes 

en bomen tot broeden te komen. 

BESPREKING 

Boomvalken begin nen pas in juni te broeden , waardoor er ongeveer een 

maand verloopt tussen de aankomst en de eileg. In d ie periode zijn de 

vogels goed observeerbaar en broedverdacht, maar is er nog geen nest 

te vinden . Boomvalken jagen ver van het nest en de juiste nestplaats is 

moeilijk te lokaliseren. Bovendien vliegen er in de zomer ook een aantal 

niet-broedende vogels rond (vooral jongen van het vorige broedsei

zoen), wat de situatie verder bemoe ilijkt. Broedparen kunnen over het 

hoofd gezien worden en solitaire, overzomerende vogels kunnen ver

keerd ingeschat worden . Boomvalken zijn het best te inventariseren op 

het ogenblik dat de jongen pas uit het nest zijn en met hun luid voed

selgebedel de aandacht trekken. Dit gebeurt echter pas in augustus, 

wanneer de meeste tellers het verzamelen van gegeven reeds hadden af

gesloten. Ondanks de mogelijke foutfactoren kunnen we toch aanne

men dat zowel het verspreidingspatroon als de populatieschatting in 

grote lijnen correct zijn . 

De toename in Vlaanderen wordt lang niet overal in Europa bevestigd . 

Hier en daar wordt een afname van het broedbestand gemeld (Frankrijk, 

Denemarken , Hongarije, Finland), tegenover een toename in Groot

Brittannië (toename met factor 7 in 20 jaar, CRICK et al. 2001) en Rus

land en een status quo in Duitsland . In Nederland nam de Boomvalk 

flink toe in de periode 1979-1983, maar halveerden de aantallen sinds

dien . De populatie in 1998-2000 werd geschat op 750-1000 broedparen . 

Ook in Nederland stelt men vast dat broedgebieden in de grotere heide

en bosgebieden verlaten worden en dat nieuwe vestigingen vooral in het 

westen van het land , op de lager gelegen gronden voorkomen. De Havik 

zou plaatselijk een negatieve impact hebben op het broedsucces van de 

Boomvalk en misschien ook op de overleving van adulten (SERGIO et al. 

2001) . Vooral in de Kempen kunnen de lage dichtheden of het lokale 

ontbreken van de soort mogelijk ten dele worden verklaard door toege-
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZEKERHElD #HOKKEN 

Zeker 164 

Waarschijnlijk 140 

Mogelijk 83 

% bezette hokken 62,0 

Populatieschatting 450-]50 

nomen Havikenpredatie. Zo verdween de Boomvalk op het Groot 

Schietveld te Brecht (laatste broedgevallen 1 993-1994) tegelijk met de 

opkomst van de Havik (BULTEEL et al. 2000). 

Sommige auteurs in Nederland menen dat de toename in meer open ge

bieden gestuurd wordt door die predatiedruk (DE BOER & KOKS 1996, DE 

BOER & HuT 1997). 

Hoe een toppredator als de Boomvalk erin slaagt om sterk in aantal toe 

te nemen terwijl zijn hoofdprooien , zowel vogels (zwaluwen, mussen, 

spreeuwen, Veldleeuwerik) als grote insecten spectaculair zijn afgeno

men, blijft onopgehelderd. Vele grotere libellensoorten gaan echter re

centelijk flink vooruit in Vlaanderen en de algemene afname van die 

voor de Boomvalk erg belangrijke prooisoort is al een tijdje omgebogen 

in een toename (GOMPHUS-DATABANK 2004) . 

1·3 • 26-50 • 101-150 

• 4-10 

• 11 -25 • 151 -500 • 51-100 

Eén factor die zeker positief heeft bijgedragen tot de toename van de 

Boomvalk is het verbod om nesten van kraaiachtigen te doorschieten , 

waardoor nesten en broedende wijfjes nu minder vaak verloren gaan . 

Anderzijds is het aantal kraaiachtigen spectaculair toegenomen , waar

door er nu een zeer ruime keuze aan nestplaatsen is ontstaan voor 

Boomvalken , ook in het westen van Vlaanderen . In tegenstelling tot ve le 

andere roofvogels heeft de Boomvalk nauwelijks te lijden gehad onder 

het gebruik van gechloreerde koolwaterstoffen als insecticiden. Well icht 

door de gewoonte om enkel op snelle prooien te jagen - waarvan zwa

luwen op hun beurt op vliegende insecten jagen - hebben Boomvalken 

steeds relatief weinig belast voedsel opgegeten . 

MARC HERREMANS 

Hobby - Summary 

The Hobby is a widespread species in Flanders, but has no core area and is sparsely 

distributed over the country. The species only first bred in Flanders towards the end of 

the 19th century and afterwards slowly increased until the 198os, when an accelera

ting increase folio wed. The breeding popu/ation is now estimated at 450-750 breeding 

pairs. ft occurs in all types of landscapes with a mosaic of mixed and arabie farm land, 

woodland and open water. The species seems to be increasing in very open areas 

where it hos taken to breeding in tree /ines, single trees or even on pylons . 
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sLECHTVALK (FALCO PEREGRINUS) 

De Slechtvalk is een kosmopoliet die broedt in grote delen van Europa waa r hij wordt 
onderverdeeld in verschillende geografisch e ondersoorten. Hij komt voor va naf het uiter
ste noorden van Scandina vië tot het zu iden van Spanje, maar bereikt als toppredator 
nergens echt hoge dichthe den. Een belangrijk deel van de populatie broedt in Spanje, 
Italië, Groot-Brittannië (voora l Schotland) en Frankrijk. In het noordwesten van conti
nentaal Europa zijn de aan tallen marginaal. Na een populatiecrash in de periode 1955-
1965 namen de aanta llen overa l in Europa geleidelijk terug toe en in de meeste lan den 
worden tot op heden stijgende trends gem eld. Lokaalliggen de aantallen zelfs hoger dan 
voor de enorme afname. 
Men kan Slechtvalken in uiteen lopen de biotopen aantreffen: van boomloze, desolate 
landschappen tot meer bosrijke regio's. Een vereiste is de aanwe7igheid van kliffen of 
andere steile rotspartijen om tegen te broeden. De soort is echter ook tevreden met kuns t
matige nestlocaties die de natuurlijke habitat benaderen zoa ls kathedralen, koe lto rens 
van kerncentra les, hoogspann ingsmasten en hoge fabrieksgebouwen en appartem ents
blokken . Ze maken op dergelijke plaa tsen vaak dankbaar gebruik van speciaal voo r hen 
opgehangen nestbakken . In mindere mate wordt gebroed in bomen, waarbij ze nesten van 
andere soorten opknappen en hergebru iken, of ze lfs op de grond in gebieden waar geen 
grondpredatoren te duchte n zijn. Slechtvalken jagen in razendsne lle (duik) vlucht vooral 
op allerlei middelgrote vogelsoorten. Centraa l- en Zuid- Eu ropese broedvoge ls zijn seden
tair, terwijl meer noordelijke vogels te n dele in onze streken komen overwinteren. 

V E RSPREIDIN G EN AANTALLEN 

Tijdens de at las periode werden op 14 verschillende locaties , verspre id 

over a ll e provincies behalve in West-Vlaanderen , al dan niet succesvol 

broede nde Slech tva lke n vas tgesteld . In totaal werd de soort in iets meer 

dan 2% van de hokken aa ngetroffen . Elders in Vlaanderen werden waar

nem ingen van so lita ire , deels overzomerende exemplaren gemeld , maar 

die werden niet in de kaart opgenomen . Niet alle broedplaatsen werden 

elk jaar bezet of leve rden elk jaar succesvolle legsels op. In de Gentse 

Kanaal zone broedd e de Slechtva lk in Rodenhu ize (2000-2001) en te 

Langerbrugge (2002) . In 200 2 werd bovendien een paar met 1 jong 

waa rgeno men in de buurt van de Sint-Baafskathedraal in het centrum 

va n Gen t. Het is echter onduidelij k waar die vogels precies gebroed heb

ben . In de zuidelijke Scheldevallei was in 2000-2002 telkens een paar 

aa nwezig te Ru ien . Er werd ei leg vastgesteld , maar er werden geen jon

gen grootgebracht. Een be langrij ke regio voor de Slechtvalk in Vlaan

deren is het Antwe rpse havengebied waar zowel op koeltorens (Doel) 

al s op alle rl ei ande re industr iële sites (BASF, BAYER, UMICORE) werd 

ge broed. In 2 0 0 2 was een broedverdacht paar aanwezig in de Antwerpse 

binnenstad (proo ioverdracht waa rgenomen in de buurt van de vermoe

delijke nestplaats). In 2001-2002 broedde de Slechtvalk eveneens te 

Schelle en te Vilvoorde . In Drogenbos broedde de soort gedurende de 

hele ·atlasperiode met succes. In het oosten werden nog broedgevallen 

gemeld te Mol (2000-2002) en te Langerio bij Genk (2000-2002) . De 

totale Vlaamse populatie (inclusief niet-broedende paren die een nest

bak bezetten of niet succesvolle broedparen) bedroeg in de periode 

2000-2002 respectievelijk 7 , 9 -11 en 9-13 paren . 

VERANDERINGEN 

De Slechtvalk heeft een bewogen geschiedenis achter de rug in 

Vlaanderen . In België broedden in de jaren 50 nog 30-35 paren , de grote 

meerderheid op natuurlijke rotswanden in Wallonië. Nadien volgde één 

van de snelste en meest dramatische populatiecrashes die ooit bij roof

vogels werd vastgesteld . Door de opstapeling van persistente organo

chloorverbindingen in de voedselketen nam het aantal Slechtvalken 

overal in Europa af en de soort stierf uit in vele landen , waaronder Bel 

gië. In Vlaanderen werd het laatste broedgeval genoteerd in 1958. Na het 

verbod op die pesticiden herstelde de Europese populatie zich lang

zaam en nam het aantal winterwaarnemingen ook in Vlaanderen op

nieuw toe . Op initiatiefvan het FIR (Fonds voor de Instandhouding van 

Roofvogels) werd in 1994 gestart met het plaatsen van aangepaste nest

kasten op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Wallonië (thermi

sche- en kerncentrales in samenspraak met Electrabel) . Het succes liet 

niet lang op zich wachten en was enigszins aangekondigd door de stei

le opmars in andere Europese landen. In 1995 werd reeds een eerste 

baltsende paar opgemerkt bij de centrale van Rodenhuize . De vogels 

werden echter verdreven door een ontsnapte Giervalkhybride. Een eer

ste broedgeval werd in datzelfde jaar genoteerd te Genk-Langerlo, maar 

de eieren -bleken on bevrucht. In 1996 werd het eerste succesvolle broed

geval (1 jong grootgebracht) vastgesteld te Doel in het Antwerpse Lin

keroevergebied (ROBBRECHT 1996) . In 1997-1998 broedde de Slechtvalk 

opnieuw enkel te Doel, maar vanaf 1999 begon de populatie uitbreiding 

te nemen toen 6 paren werden geteld in Vlaanderen (Doel, Kallo , Gent

Rodenhuize , Drogenbos, Ruien en Mol) (ROBBRECHT 1999 , DE 

KEERSMAECKER 2000) . Tijdens de atlasperiode ging de toename onver

minderd verder en in :?003 -2004 werden respectievelijk 17 en 18 paren 

geteld (MED. G. ROBBRECHT). 

176 BROEDVOGELATLAS / HOOFDSTUK 7 : SOORTENBESCHRIJVINGEN 



18 

16 

14 

12 

10 

0 • • • • I I 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

BESPREKING 

De Slechtvalk geniet zonder twijfel bijzonder veel aandacht bij de tellers 

en het verspreidingsbeeld is , mede dankzij de gedetailleerde opvolging 

van de broedgevallen door het Fl R, wellicht volledig te noemen. Noch

tans werd het broedgeval op de terreinen van BASF te Antwerpen in 

2002 bij toeval ontdekt terwijl toch vele vogelkijkers in die regio actief 

zijn. Ook uit de waarnemingen in de omgeving van de Sint-Baafskathe

draal bleek duidelijk dat Slechtvalken zich niet langer beperken tot de 

voor hen opgehangen nestbakken. In Nederland werd zelfs al een oud 

kraaiennest bezet (VAN GENEIJGEN 2002) . De soort is ondertussen der

mate succesvol dat het niet onmogelijk lijkt dat in de toekomst meerde

re paren onopgemerkt zullen blijven . 

Zonder de forse toename elders in Europa zouden de in Vlaanderen op

gehangen nestbakken wellicht leeg zijn gebleven . In Groot-Brittannië 

bereikte de populatie in de loop van de jaren 8o en go zelfs hogere 

waarden dan voor de crash in de jaren 50-60 (874 paren in de jaren 30, 

1283 in 1991 en 1402 in 2002, zie 0 .. ~ . HORNE & FIELDI NG 2002, ( RICK et 

al. 2004, WEBSITE BTO). Ook in Duitsland ging het crescendo met de 

soort (WEGNER 1994, ALTENKAMP et al. 2001) . In Wallonië werd het eerste 

broedgeval sinds 1972 vastgesteld in 1997. Ondertussen liep het be

stand er op tot 10-12 paren in 2001-2002 en 15 paren in 2004 (MED. J.-P. 

jACOB & G. ROBBRECHT) . 

Het broedsucces van de Slechtvalken in België lag mogelijk door een 

groot voedselaanbod o.a. in 1999 hoger dan elders in Europa (3,25 pulli 

per nest, RoBBRECHT 2000). Bij de plaatsing van de nestbakken hield 

men er immers rekening mee dat Slechtvalken over een groot jachtter

ritorium moeten beschikken waaraan o.a. in het Gentse en het Antwerp

se havengebied met de grote opgespoten terreinen en de aangrenzende 

polders (én het Verdronken Land van Saeftinghe) ruimschoots tegemoet 

wordt gekomen . Het zou in kader hiervan interessant zijn in de toe

komst de voedselvoorkeur van onze Slechtvalken verder uit te pluizen. 

Net zoals bij de Havik, een andere toppredator die sterk toeneemt in 

Vlaanderen, wordt namelijk vermoed dat sommige vogelsoorten onder 

een toenemende predatiedruk zouden kunnen lijden. In Frankrijk bracht 

onderzoek aan het licht dat zelfs bij in steden broedende Slechtvalken 

een grote fractie van de aangebrachte prooien bestond uit allerlei water-

:: : D EZE SOORT WERD GESPONSORD DOOR: 

• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZE KERHEID #H. l.) K KEN 

Zeker 12 

Waarschijnlijk 

Mogelijk 0 

% bezette hokken 2,2 

Populatieschatting 7-13 

vogels zoals meeuwen en eenden . Bovend ien bleken ook nachtelijke 

trekkers als Kwartel, Kwartelkoning en Houtsnip gevangen te worden , 

waarmee bewezen werd dat Slechtvalken ook 's nachts jagen. Onder ver

schillende nestbakken in Vlaanderen werden al vaker prooiresten van 

o.a. Waterral en Dodaars aangetroffen. 

De toekomst lijkt de Slechtvalk toe te lachen in Vlaanderen . Nog steeds 

worden in toenemende mate nestbakken opgehangen en de soort ver

schijnt steeds meer in stadscentra waar verschillende kathedralen en 

kerken reeds vereerd werden met het bezoek van een territoriaal paar. 

GLENN VERMEERSCH & GUY ROBBRECHT 

Peregrine Fa/con - Summary 

After the popu/ation crash in the 1950s and 196os, wintering numbers of the 

Peregrine Fa/con reeavered quickly in Flanders but the first unsuccessful breeding 

attempt was only observed in 1995. In 1996, the first successful breeding pair (on a 

power station) was discovered and since then, numbers have increased to 18 pairs in 

2004 . The increase in Flanders is a result of increasing numbers elsewhere in Europe 

combined with the availability of nestboxes. 
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PATRIJS {PERDIX PERDIX} 

Patnjzen broeden in de gematigde zones van Europa en Azië waarbij Mongolië zowat de 
oostgrens van het verspreidingsareaa l vormt. In de meeste landen wordt vooral sinds de 
jaren 50 opmerkelijke populatieafname en areaalinkrimping gemeld. Vooral Noord
Frankrijk en Polen vormen nog belangrijke Europese bolwerken . 
Als oorspronkelijke broedvogel van steppen en natuurlijke graslanden heeft de Patrijs al 
eeuwen geleden de omschakeling gemaakt naar het agrarische landschap. De soort heeft 
een voorkeur ontwikkeld voor akkergebieden m et een mozaïek van relatief kleine perce
len die afgewisseld worden met extensieve graslanden, hagen, braakliggende stukjes en 
brede bermen. 
Het voedsel van de volwassen vogels bestaat vooral uit granen en onkruidzaden en 
-blaadjes, hoewel in de zomer ook alle rhande ongewervelden op het menu staan. Voor de 
kuikens is de aanwezigheid van ee n rijke insectenfauna van groot belang in de eerste drie 
weken van hun bestaan. 
Buiten het broedseizoen blijven Patrijzen geruime tijd in familieverband leve n en vorm en 
ze kleine groepjes, de zogenaamde 'k luchten'. Patrijzen z ijn hoofdzakelijk standvogels, 
zeker in regio's met een relatief mild winterklimaat zoals Vlaanderen. Strenge winters 
met veel sneeuwva l kunnen plaatselijk populaties decimeren. 
De kleine hoenderachtige behoort in de meeste Europese landen tot één van de populair
ste wildsoorten en staat ook bij de Vlaamse jagers hoog op het verlanglijstje. 

VERSPREID I N G EN AANTALLEN 

De soort broedt in 85 % van de at lashokken en met uitzondering van de 

Kempen is de verspreiding nog vr ij aanee nges loten . De grote witte vlekken 

op de verspreidingskaart zijn voo ral bos rijke regio's. 

In 72 % va n de in totaal 50g bezette hokke n werden ni et meer dan 10 ter

ritoria gemeld. In amper twee atlas hokken werden meer dan 50 territoria 

gete ld, beide gelegen in de Westhoek. Die bij zo nder lage ci jfe rs lij ken te 

bevestigen dat het niet goed gaat met de Vl aa mse Patr ijzen . In de meeste 

atlashokken is het aantal broed paren of territor ia echter zeker onderschat. 

De standaardinventarisatiemethode die ti jdens het atl asonderzoek werd 

toegepast (een vorm van uitge brei de terri tori um karterin g), is immers niet 

zo geschikt voor de Patrijs . Avondbezoeke n in de schemering en het wer

ken met een cassetterecorder leveren vaak ee n vee lvoud op aan terr itoria. 

De relatieve dichtheidskaart geeft ee n goed beeld va n de belangrijkste Pa 

trijzenregio's in Vlaanderen. Hoge dichtheden werden genoteerd in een 

groot dee l van de Kustpolders en de overga ngszo ne naa r de Zandleem

streek, in de Polde rs van het Meetjes land , in het koutergebied tussen 

Boven-Schelde en Leieen in de drie hoek Ge raardsbergen-N inove-Halle . 

De tota le Vlaamse populat ie zo u op bas is van de voorliggende atlasge

gevens niet hoger kun nen geschat wo rd en da n 3500 tot 6ooo paren . 

Rekening houdend met onderschattingen en de slechte weersomstan 

d igheden tijdens de atlasperiode durven we echter voor gunstige jaren 

een populatiecijfer van 5000-lo.ooo paren vooropstellen . 

VERANDERINGEN 

Vroegere schattingen van de Vlaamse populatie zijn schaars . Midde n 

jaren 70 werd het Belgische broedbestand geraamd op 27 .000 paren 

waarvan minder dan de helft in Vlaanderen. In ANS ELIN & DEvos (1gg 2) 

is er voor Vlaanderen sp rake van 6ooo-1o.ooo paren in 1985-1g88 en 

4700-6000 paren in 1g8g-1gg1 . De resultaten van het recentste atlason

derzoek liggen in dezelfde grootteorde als die laatste schatting. De cij 

fers wij zen dus op een globale achteruitgang in de jaren 70 en 8o en een 

ze kere stagnatie in de jaren go . Hoe betrouwbaar bovenvermelde schat

tingen zijn , blijft echter een open vraag . 

In de ja ren go werd op verschillende plaatsen meer gericht geïnventari

see rd op Patrijzen zodat betere informatie over lokale dichtheden 

beschi kbaar werd. In de ruilverkavel ing Mettekoven werden in 1gg4 4 tot 

5 broedparen per 100 ha opgetekend {DUPAE 1gg4) . In VAN DAE LE & 

MATHYSSEN (1gg6) worden dichtheden vermeld van 4,5 parenj10o ha in 

het Meetjesland en 2,7 in Limburgs Haspengouw. Een gestandaardiseer

de inventarisatie door wildbeheereenheden in de Westhoek- één van de 

betere Patrij zenregio's in Vlaanderen - leverde een gemiddelde dicht

he id op van 4 ,3 parenj10o ha {DEBR UY NE 2000) . In een aantal hokken 

tegen de Franse grens werden plaatselijk tot 10 parenj10o ha genoteerd. 

Het is twijfelachtig of dergelijke hoge dichtheden in de atlasperiode 

2000-2002 nog gehaald werden, zelfs als men rekening houdt met een 

zekere onderschatting. Daar waar in 1ggg aari de rand van de Ijzervallei 

nog 5 tot 7 territor iaj10o ha voorkwamen {DEBRUYN E 2000) , leverde een 

gerichte inventarisatie in 2002 gemiddeld slechts 2 territoriaj10o ha 

meer op . Ook in andere atlashokken die specifiek op Patrijzen werden 

geïnventariseerd, werden dichtheden bekomen die maximaall tot 2 ter

rito ria per 100 ha bedroegen . Het feit dat het atlasonderzoek samenviel 

met een aantal zeer natte voorjaren zal zeker bijgedragen hebben tot die 

lage dens iteiten . In hoeverre de achteruitgang zich ook op langere ter

mijn doorzet , kan alleen duidelij k worden door een doorgedreven mon i

toring van de Vlaamse Patrijzenpopulaties . 

BESPREKING 

Het is algemeen bekend dat het niet goed gaat met de Europese Patrijzen . 

In heel wat landen bedraagt de huidige populatiegrootte nog amper 10 % 

van het bestand in de eerste helft van de 20ste eeuw. In Nederland is het 

verspreidingsareaal de laatste decennia sterk ingekrompen en staat de 

soort op het punt helemaal te verdwijnen uit een aantal noordelijke pro

vincies . In de jaren 70 en 8o liepen de aantallen met 75 % terug, gevolgd 

door een verdere afname met 65 % in de jaren go. Zelfs in de laatste zui

delijke bolwerken lijkt de afname niet af te stoppen zoals blijkt uit recente 

tellingen in Midden-Zeeuws-Vlaanderen (afname van 84 % in de jaren go) 

(CASTELIJ NS 2001) . In Frankrijk nemen de populaties in het zuidoosten af 

terwijl die in het noordwesten stand houden (BRo et al. 2000) . In de 

Noord -Franse regio Nord-Pas-de-Calais kwamen in de jaren go nog steeds 

dichtheden voor die opliepen tot 40 parenjwo ha (Rmz & BERGER 1gg5, 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROED ZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 320 

Waarschijnl ij k 197 

Mogelijk 16 

% bezette hokken 85.4 

Populatieschatting 3500-10.000 

TOMBAL 1996) . Het is wellicht geen toeval dat de beste Patrijzenhokken 

van Vlaanderen zich situeren in de grensstreek met Frankrijk. Hierbij stelt 

zich wel de vraag in hoeverre de hoge dichtheden in Frankrijk beïnvloed 

worden door grootschalige uitzettingen ten behoeve van de jacht (MAUVY 

et al. 1992) , een praktijk die in Vlaanderen al geruime tijd verboden is 

(maar lokaal misschien nog niet helemaal verdwenen is). 

De oorzaken van de dramatische achteruitgang van de Patrijs liggen in 

de teloorgang van het traditionele landbouwlandschap (zie o.a. Pons 

1986, CAMPBELL & CooKE 1997) . Schaalvergroting en de opkomst van 

monoculturen hebben de kwaliteit van de geprefereerde Patrijzenbio

toop sterk aangetast. Het sterk toegenomen gebruik van pesticiden en 

herbiciden zorgde ervoor dat het aanbod aan insecten als voedsel voor 

de kuikens sterk afnam . Ook in de winter hebben Patrijzen het steeds 

moeilijker om hun kostje bijeen te scharrelen door de afwezigheid van 

ongeploegde stoppelvelden . Door het verdwijnen van lineaire land

schapselementen gaat dan weer nestgelegenheid verloren en zijn 

Patrijzen in dit uitgeklede landschap minder beschermd tegen predato

ren en winterse omstandigheden . Hoewel we over weinig goed gedocu

menteerd cijfermateriaal beschikken , lijdt het geen twijfel dat de combi

natie van bovenvermelde factoren ook in Vlaanderen - met zijn hoog

productieve en intensieve landbouw- verantwoordelijk is voor de ster

ke afname van de Patrijs . De relatieve kleinschaligheid van het Vlaamse 

landbouwgebied , met vele perceelranden tot gevolg, zorgt er wellicht 

voor dat de situatie hier nog niet zo dramatisch is als in Nederland . 

De problemen van de populaire en economisch interessante wildsoort 

maakten reeds onderwerp uit van tal van studies . Uit populatiemodellen 

bleek een verhoging van de overleving van jonge kuikens de sleutel te 

zijn voor een stabilisatie van de Britse Patrijzenpopulatie (Pons & 

AEBISCHER 1995) , terwijl in Frankrijk daarnaast ook een groter uitkomst

succes van eerste legsels en een verminderde sterfte van adulte vogels 

tijdens de winter en het broedseizoen noodzakelijk zijn (BRO et al. 

1-3 • 26-50 • 101-150 

• 4-10 

• 11-25 • 151-500 • 51 -1 00 

2000) . Herstelmaatregelen op het terrein gaan meestal in de richting 

van een aangepast biotoopbeheer en het seizoenaal controleren van pre

datoren (TAPPER et al. 1996). 

Ook in Vlaanderen kan de Patr ijs al geruime tijd rekenen op toegenomen 

aandacht, zowel van de overheid als de jagerij (VAN DAELE & MATHIJ SSEN 

1996, DoCHY 2003 , DEBRUYNE 2000). Desondanks ziet de toekomst van 

de soort er vrij somber uit , net zoals die van zovele andere akkervogels . 

Natuurbehoud en -ontwikkeling ric hten zich immers vooral op natu urlij

ke terreinen en soortenrijke graslanden. Akkergebieden vallen meestal 

uit de boot hoewel de afgelopen jaren lokaal en in toenemende mate ini

tiatieven voor akkerrandbeheer of wildakkers werden opgestart. Gezien 

de relat ief kleine schaal waarop dit vooralsnog gebeurt , is het twijfelach

ti g of hiermee op korte termijn de ongunstige situatie van de Vlaamse 

broedpopulatie ka n worden verbeterd. De recente hervormingen van de 

Europese landbouwpolitiek waarbij steunmaatregelen rechtstreeks 

gekoppeld worden aan milieuvriendelijke maatregelen kunnen mogel ijk 

voor een kentering zorgen . 

KOEN DEVOS 

Grey Partridge - Summary 

The Grey Partridge is still widespread in Fla nders and was found to be present in 85 

% of all squares. Largest concentrations are found in western and southern parts of 

Flanders. ft remains unclear whether releases for hunting purposes are responsible for 

higher local densities. As in other Europeon countries, the species has shown a remar

kabie popu/ation decfine (3500-10. ooo breeding pairs during the recent atlas period) 

especially in the 1970s and Bos. During the last decade numbers appear to have 

remained stab/e, although monitoring data should be able to clarify this towards the 

future. 
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KwARTEL (CoruRNtx coruRNtx) 

Kwartels broeden in het grootste deel van het Palearctisch gebied: van Noord-Afrika tot ver 
in Azië. In Scandinavië komen ze alleen in het zuiden voor. Het is een warmteminnende 
soort: in Europa broeden ze het talrijkst in de klimaatzones met warmere en drogere 
zomers (mediterraan en continentaa l) . Algemee n nee mt men aan dat de aantallen in de 
meeste West-Europese landen de laatste halve eeuw afgenomen zijn. Uit oude geschriften 
blijkt echter dat de soort al eeuwen geleden, nog lang voor de moderne landbouw uitge
vonden werd, periodes heeft doorgemaakt dat ze zeldzaam was in West-Europa . 
Kwartels verkiezen open, droge steppe- en graslandbiotopen met weinig bomen en strui
ken, maar hebben zich vlot aangepast aan bepaalde agrarische landschappen. In België 
komt de soort voor in open landbouwgebieden met teelten van granen, luzerne , klaver, 
aardappelen, bieten, vlas, maar ook hooilanden en schaars begraasd W,fl iland. Ze verkiezen 
vooral onkruidrijke teelten en recent braakliggend terrein met gevarieerde flora. Enkele 
komen voor op heideterreinen in militaire schietvelden. Bebouwing, beboste gebieden en 
maïsteelt worden gemeden. Ze voeden zich met zaden, insecten en groene plantendelen. 
Kwartels hebben een merkwaardig broedgedrag: haantjes zijn gehaast om één van de 
schaarse partners te vinden en vestigen zich bij voorkeur dicht bij andere mannetjes in 
clusters . Ze kraaien dan alternerend en met zijn allen samen kunnen ze met veel minder 
inspanning en risico meer zang produceren om overtrekkende wijfjes aan te lokken dan 
één mannetje alleen zou kunnen, wat bovendien de kansen van elke deelnemer op een 
wijfje verhoogt. Eens een wijfJe veroverd en aan het broeden gezet is, verlaat het manne
tje haar om elders een volgend wijfJe te versieren. Mogelijks ·hebben vogels die ons in de 
vroege zomer bereiken al eerder op het jaar verde r zuidelijk gebroed. Sommige laat aan
komende vogels kunnen bv. jongen zijn die in hetzelfde voorjaar in Noord-Afrika geboren 
zijn. De plaatstrouw van de Kwartel aan het broedgebied is bijzonder gering en de aan
tallen wisselen sterk van jaar tot jaar. 
Het zijn trekvoge ls die meestal in tropisch Afrika overwinteren, minder in Noord-Afrika en 
het Middellandse Zeegebied. Er zijn meerdere ringvondsten die aangeven dat minstens een 
deel van de Kwartels die naar België komen via het zuidoosten trekken (Tunesië, Italië) . 
Aankomst en hervestiging van broedvogels kan erg gespreid verlopen, van begin april tot in 
juli, meestal echter in mei. Soms wordt nog in augustus of zelfs september gebroed. 

V E RSPREIDING EN AANTALLEN 

De Kwarte l is in Vlaan de ren een vrij schaa rse tot vrij talrijke broedvogel 

die in 31 % van de atlas hokke n werd aangetroffen . Op verrassend veel 

plaatsen we rd broedzeke rh ei d beko men . 

De soort is vr ij goed ve rtege nwoo rdigd in de open landbouwgebieden in 

de Lee mst reek en Zandleemstreek in het zuiden , en in de Polders in het 

weste n. In de Za ndl ee mst reek vallen de concentraties op tussen Schel

de en Leiee n in de De nde rstree k. In de Kempen, Zand ig Vlaanderen en 

het Hageland komt ze minder voor, met enkele kle ine kernen in de buurt 

van He ist-o p-den-Berg en Houthalen-Helchteren . 

De vastgesteld e d ichtheden zijn in het algemeen laag: in ruim 65 % van 

de bezette hokken we rde n ni et mee r dan 3 paren genoteerd . Grotere 

absolute dichtheden werden vooral genoteerd in de Leemstreek, de IJ

zervallei en in het zuidelijke deel tussen Schelde en Leie . In slechts 3 at

lashokken werden meer dan 10 paren opgegeven , waarvan 2 in Zu id

Limburg en 1 in de regio Schelde-Leie (omgeving Kruishoutem) . Door 

optelling wordt voor Vlaanderen het totale aantal geschat op 400-700 

roepposten . Ongetwijfeld waren er aanzienlijke variaties tussen de ver

schillende atlasjaren , maar die zijn moeilijk uit de gegevens afte leiden . 

VERANDERINGEN 

Door hun variabel vestigingsgedrag wisselen de aantallen van de Kwar

tel sterk in Vlaanderen . In sommige jaren zijn er echte invasies met 

meerdere duizenden roepende vogels . De grootste invasies hadden 

plaats in 1g47 en 1g64 (TRICOT 1g64), maar na dit laatste spectaculaire 

invasiejaar waren er nauwelijks nog echt goede Kwarteljaren. Het beste 

recente jaar was 1g8g. Tegen een achtergrond van zulke grote variaties 

is he~ erg moeilijk om onderliggende veranderingen op te sporen. Dertig 

jaar geleden schatte men de aantallen voor België op 500-700 manne

tjes . Midden jaren 8o en begin jaren go kwam men voor Vlaanderen aan 

maximaal 500. 

Op de verspreidingskaart van 30 jaar geleden vinden we de concentra

t ies in de Leemstreek en in mindere mate in de Polders en Zandig 

Vlaanderen ook al terug; de kleine kern rond Heist-op-den-Berg was er 

toen ook en de vanouds beruchte regio Wetteren-Zele-Dendermonde 

met zijn gesofistikeerde Kwartelstropers is ook nu nog steeds bezet. De 

soort lijkt nu iets ruimer verspreid voor te komen in de Kempen, maar 

de opvallende concentratie in het noordoosten van de provincie Ant

werpen is niet meer aanwezig. Veranderingen in verspreiding komen 

nog beter tot uiting op kleinere schaal. Zo werd in Limburg een groot 

verschil vastgesteld tussen 1g85 en 1gg2: van kilometerhokken die in 

beide jaren onderzocht werden , waren er slechts 3 waar in beide jaren 

Kwartels zaten , terwijl de soort zich in 24 nieuwe vestigde en uit 34 ver

dween . Begin jaren go kwam een opvallende concentratie Kwartels voor 

in de noordel ijke uiterwaarden van de Maasvallei , maar daar is op de 

huidige atlaskaart niets van terug te vinden . Ook het opvallende aantal 

van 34 territoria in de Zeebrugse achterhaven in 1gg3 (LusT & DIAS 1gg4) 

kon in de atlasperiode niet bevestigd worden . 

BESPREKING 

Kwartelhaantjes kraaien opvallend en onmiskenbaar, maar worden een 

stuk still er nadat ze een wijfje te pakken hebben gekregen . Bovendien 

vestigen ze zich meestal in clusters en roepen dan alternerend, wat tot 

onderschatting leidt. Wanneer de karakteristieke 'kreku-kreku-kreku '

roep van het ongepaarde wijfje aangeboden wordt aan een veld met 'een 

roepend mannetje ', dan blijken er doorgaans meerdere kandidaten op te 

dagen . Veel mannetjes verlaten eens het broedsel gevorderd is na een 

tijdje het territorium . Maar ook mannetjes die niet succesvol zijn verhui 

zen , zodat het zwijgzaam worden van een territorium meerdere redenen 

kan hebben . Bovendien komen de vogels laat aan op de broedplaats , zo

dat enkel de tweede inventarisronde in de steekproefgebieden Kwartels 

kon opleveren . Dit alles heeft gezorgd voor een ernstige onderschatting 

van het aantal Kwartels . Het verband tussen roepende haantjes en effec-

180 BROEDVOGELATLA S f HOOFD STUK 7 : SOORTENBESCHRIJVINGEN 



e mogelijk e waarschijnlijk e zeker 

BROEDZE KERHEID #HO KK EN 

Zeker 37 

Waarschijnlijk 108 

Mogelijk 48 

% bezette hokken 31.3 

Populatieschatting 400-700 

tieve broedgevallen is trouwens zo onduidelijk, dat men voor de soort 

de inventaris beter niet beschouwt als een van broedparen , maar als een 

van de roepposten van de haantjes . Gezie n de inventaris liep over drie 

jaar, waarbij telkens andere atlashokken werden geïnventariseerd , en er 

niet in elk van de dr ie jaren evenveel Kwartels waren , is ook het patroon 

van de verspreiding en de aantallen niet echt nauwkeurig. 

Er is weinig concrete informatie beschikbaar over de invloed van habi

tatveranderingen op de verspreiding en de populatietrend van Kwartels 

in Vlaanderen . Er gebeurt zoveel in ons landschap dat erg negatief is 

voor de soort dat het verbazend is dat ze nog stand kan houden: inten

sivering van de landbouw en de forse afname van insecten en onkrui

den, maar ook van braakliggende terreinen , vermesting en hogere be

grazingsdruk, enorme uitbreiding van het areaal maïsteelt, mechanisa

tie en vroegere maait ij den voor hooiland , verdere versnippering en ver

kaveling van de open ruimte, enz . Bovendien lijdt de soort ernstig onder 

de zware jachtdruk in het Middellandse Zeegeb ied en onder de toene

mende droogtes in het overwinteringsgebied (G LUTZ et al. 1977). Tege n 

zoveel onheil is een soort normaal nauwelijks bestand . De grote varia

ties bemoeilijken de beoordeling van de langetermijntendens . Er wordt 

aangenomen dat de aantallen sterk verminde rd zijn sinds de eerste helft 

van de vorige eeuw. Er zijn inderdaad beduidend meer goede Kwartel

jaren gekend vóór 1955 dan erna . De laatste 30 jaar is er schijnbaar niet 

zo heel veel meer veranderd aan het Kwartelbestand, hoewel bestaande 

monitoringsprojecten in Vlaanderen ontoereikend zijn om de jaarlijkse 

fluctuaties op te volgen . Ondanks de bovenvermelde negatieve factoren 

belet niets dat volgend jaar opnieuw een nooit eerder gez ien topjaar 

voor Kwartels zou kunnen worden . Mogelijk heeft Vlaanderen nauwe

lijks een 'eigen ' Kwartelpopulatie , maar wordt het aantal vogels dat hier 

belandt in het voorjaar, in hoofdzaak bepaald door omstandigheden 

elders, zoals gunstige overleving gedurende de winter, slechte condities 

1-3 • 26-50 • 101 -150 

• 4-10 

• 11 -25 • 151 -500 • 51 -100 

in de gebruikelijke broedgebieden , uitzonderlijk warme maa nden april 

en mei, veel zuidoostelijke wind tijdens de trek , enz. Of er in Vlaan deren 

ook vol doende Kwarteljongen groot worden om beduidend bij te dragen 

tot een lokale populatie blijft een open vraag. 

MARC HERRE MAN S 

Quail - Summary 

Qua i/ numbers undergo large annual jluctuations in Fla nders. The species is sparsely 

distributed, with concentrations in the open agriculturallandscapes on loam y soils in 

the south-eastern part, and on clay soils in the western Polder area. Th e last large 

invasion has taken place 40 years ago (1964), and numbers are probably much lower 

than in the first half of the 2oth century. Over the last 30 years, annual jluctua tions 

obscure any trends. The number of calling ma/es is estimated at 400-700. 
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FAZANT (PHASIANUS COLCHICUS) 

Het natuurlijke areaal van de Fazant bevindt zich in Azië en de huidige Europese broed
populatie van de soort is ontstaan door introductie . Reeds in de tijd van de Romeinen 
werden Fazanten op verschillende plaatsen in Europa gehouden voor culinaire doelein
den. Tussen de 16de en de 19de eeuw werd de soort o.a. als populair jachtwild door diver
se introducties algemener verspreid en ontstonden verwilderde populaties. Momenteel 
komt de Fazant in Europa algemeen voor met uitzondering van noordelijk Scandinavië, 
grote delen van het Iberische Schiereiland en de zuidelijke Balkan. De totale broedpopu
latie zou ongeveer 4 miljoen paren bedragen. In Zweden en Nederland is de populatie tot 
50% afgenomen tussen 1970 en 1990. In N ederland is dit het gevolg van intensivering 
van de landbouw en afname van het aantal voor de jacht losgelaten vogels. In veel ande
re Europese landen bestaan geen goede gegevens over de trends. 
Oe Fazant is een soort van beboste laaglandvalleien , maar ook van halfopen landschap
pen met struwelen, bosjes en akkerland. Ze kan ook wel voorkomen in moerassige zones 
of in drogere gebieden, maar ze lden hoger dan 500-700 meter. Oe Fa zant is polygaam: 
het aantal hennen per mannetje kan sterk variëren van enke le tot soms meer dan 10. Het 
gebruik van de term 'broedparen' is dus niet echt toepasselijk voor de soort, maar wordt 
in de tekst gemakshalve aangehouden. Alle vogels zijn sedentair. 

V E RSPREIDING EN AANTALLEN 

De Fazant is in Vlaanderen algem een vers pre id in alle regio 's en werd als 

broedvogel waargenomen in m aa r liefst 97 % van de atlashokken . Het 

verspreidingsgebied toont enkele hiate n in sterk geürbaniseerde gebie

den. Opvallend is dat er in het centrale deel van West-Vlaanderen een 

groter aantal waarschijnl ijke broed geva ll en geregis treerd werd d a n in de 

rest van Vlaanderen. De relatieve di chthei ds kaart vertoont hogere waar

den in het centraal en z uidooste lij k deel va n Vlaanderen : het zuidelij ke 

deel van het Centrale Heuvell and, het ooste lij ke deel van de Zandstreek 

met aansluitend de Wase Lin ke rscheldeoever, de Denderstree k en Klein

Brabant, en delen van de Centrale en Zuidelijke Kempen en Haspen

gouw. Naast de zeer lage relatieve dichtheden in grote delen van West

Vlaanderen vallen ook die in de stedelijke omgevi ng op . 

VERANDERINGEN 

Er is zeer we in ig geweten over eventuele trends van de soort in Vlaan

deren . Ten tijde van de vorige broedvogelatlas was de Fazant al een zeer 

algemene soort d ie overa l in Vlaandere n voo rkwam, zij het minder tal

rijk in de Polders . De populatie werd geschat op ongeveer 6o .ooo paren 

in g~heel België, waarvan zeker de helft in Vlaanderen zal gebroed heb

ben . Gezien er tijdens de inventarisatie van 2000-2002 geen aantallen 

voor de soort moesten worden bepaald , is vergelijking van de globale 

po pulat iegrootte niet mogelijk. In Limburg werd de populat ie in 1992 

geschat op sooo broedparen. Ten opzichte van 1985 was er globaal een 

lic hte achteruitgang, vooral in de Kempen en de Voerstreek . In de Zand

leemstreek wordt een kleine toename vastgesteld, mogel ijk ten gevolge 

van een betere inventarisatie . In Klein-Brabant nam de populatie toe van 

200 pare n in 1988 (vermoedelijk een onderschatting) , tot 650-750 in 

2001 (eveneens als een onderschatt ing beschouwd) waarbij tevens een 

flinke areaaluitbreiding werd vastgesteld . 

BESPREKING 

Als jachtwild wordt de Fazant in Vlaanderen al decennialang op grote 

schaal uitgezet en bijgevoederd . Als gevolg hiervan bereiken ze in som

mige reg io ' s onnatuurlijk hoge dichtheden . In Klein-Brabant komt men 

in jachtgeb ieden waar specifiek beheer in functie van Fazanten wordt ge

voerd (o.a. door het aanleggen van wildakkers, ku nstmatige bijvoede

ring, be-strijding van kraaiachtigen) tot dichtheden van 20-30 broedpa

renf10o ha (CoECKELBERG H et al. 2003) . In hokken met vergelijkbare bio

topen maar waar geen specifie k Fazantenbeheer wordt gevoerd , zijn de 

dichtheden veel lager: 2-3 broedparenj10o ha . Aan de Oostkust fluctu

eerden de dichtheden in 1993 tussen 0 ,2 en 7 broedparenj10o ha (LusT 

et al. 1995) . Ten gevolge van het uitzetten in functie van de jacht schom

melt vooral het aantal vrouwtjes en ongepaarde mannetjes , terwijl het 

aantal ter ri toriale mannetjes tamelijk constant blijft (MA RC HANT et al. 

19 90). In Nederland werd het uitzetten van Fazanten al vanaf1978 afge

bouwd , maar in het begin van de jaren go werden er jaarlijks nog onge

veer 50 .ooo officieel losgelaten . Sinds 1993 is dit bij wet verboden , maar 

de illegale uitzettingen gaan nog steeds door. In een aantal gebieden 

werd een duidelijke afname vastgesteld, maar de aantallen blijven voor

lopig nog hoog (5o .ooo-6o.ooo paren in 1998-2ooo) . In Vlaanderen is 

sinds 2003 het uitzetten van in gevangenschap gekweekte Fazanten ver

boden . In het jachtbesluit voor de periode 2003-2008 (BV 18.07.2003) is 

echter voorzien dat 'indien er geen andere bevredigende oplossing 

bestaat om het behoud van Fazanten binnen de betrokken wildbeheers-
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BROEDZEK ERH EID #H OKKE N 

Zeker 479 

Waarschijnlijk 107 

Mogelijk 18 

% bezette hokken 96,8 

Populatieschatting 

eenheid te verzekeren, kunnen de eieren uit broedsel van de Fazant 

waarvan het nest bedreigd is door maaiwerkzaamheid worden overge

bracht voor verdere uitbroeding, het opkweken en het voor 31 juli van 

hetzelfde kalenderjaar opnieuw in de natuur brengen van de jongen in 

hetzelfde jachtrevier waar de eieren werden verzameld '. Dit laat in fei te 

een achterpoortje open om Fazanten (hetzij op kleinere schaal) toch 

nog uit te zetten . Sinds een aantal jaren worden er door het Instituut 

voor Bosbouw en Wildbeheer afschotgegevens van de soort verzameld 

aan de hand van gegevens aangebracht door de Wildbeheerseenheden . 

In 2002 lag het gemiddelde afschot per km 2 in Vlaanderen op 15,6 

vogels (waarbij 45 % van de oppervlakte in reken ing werd gebracht) . 

Oost-Vlaanderen scoort vrij hoog met gemiddeld 22.49 vogelsjkm 2 (50 

0 

% van de oppervlakte gerapporteerd), net als An twerpen (20,83, 31 % 

van de oppervlakte) . In West-Vlaanderen li gge n de statistieken het 

laagst met 8,46 vogels per km2 (6o % va n de oppe rvlakte gerappor

teerd) . Slechts op langere termij n za l het mogel ijk zijn d ie cijfers te 

interpreteren en te re lateren met het verbod tot uitzetten. Gezien de ver

schillen in oppervl aktes en andere moeilijk in te schatten factoren zijn 

aanvullende, gedeta illeerde analyses noodzake lijk (CASAER 2003). 

ÄNN Y ÄNSELIN 

Pheasant - Summary 

The species is widely distributed in Flanders and occurs in 97 % of all atlas squares. 

Highest densities are noted in the centraland south-eastern part. Numbers are low in 

urbanised areas and in some zones in the west. As a huntable species, Pheasants can 

reach artificially high densities as a resu lt of game-favourable management (up to 2a

Jobpj1oo ha). The range shows na changes since 1973- 1977· No reliable trends are 

available, but as release of hand-reared birds fo r shooting is forbidden by law since 

2003, a long-term decline should be expected. 



WATERRAL (RALLUS AQUATICUS) 

De Waterral broedt in het grootste deel van Europa maar ontbreekt bijna volledig in de 
noordelijke helft van Scandinavië. De belangrijkste populaties komen voor in Frankrijk, 
Spanje, Polen en Zweden. Hoge aantallen zijn er in bekende moerasgebieden zoals o.a. 
de Camargue, de Donaudelta, de valleien van de Biebrza en de Narew of de Neusiedler
see. Tijdens de periode 1970-1990 wordt aangenomen dat de Europese populatie eerder 
is afgenomen of stabiel gebleven dan toegenomen. Vooral in het oostelijke en zuidooste
lijke deel van Europa lijkt de afname prominent door toenemende ontwikkeling en urba
nisatie in die periode. De Waterral is een vogel van verlandingszones in allerlei types 
voedselrijke zoet- er1 brakwatermoerassen. De soort verkiest daarbij gebieden met een 
mozaïek van dichte vegetatie (met o.a. riet, zegge, lisdodde) die permanent 5-30 cm on
der water staat, open water en slik- en modderplaten. Het nest wor.dt gebouwd op ver
hoogde pollen van afgestorven planten. Tijdens de broedperiode valt de Waterral op door 
een aantal onmiskenbare knor- en gilgeluiden. Noordelijke en noordoostelijke populaties 
trekken weg en overwinteren zuidelijker in Europa, terwijl westelijke en zuidelijke vogels 
meestal gedeeltelijk of volledig resident zijn. In Vlaanderen zijn Waterrallen gedeeltelijk 
standvogel, terwijl vooral jonge vogels zuidelijker trekken. In het najaar zijn hier tame
lijk hoge aantallen doortrekkers te verwachten. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Waterral is in Vlaanderen ee n vrij talrijke broedvogel en in ruim 

26 % van de atlas ho kken werden broedgevallen of broedverdachte ex

em plaren vastgesteld. In bijna de hei ft van de hokken werden enkel mo

gelijke broedgeva llen vastgestel d wat de moeil ijk heden weerspiegelt die 

de te llers ervaren bij het inventariseren van de soort. De verspreiding 

beperkt zich hoofdzake lij k tot de riviervalleien en hun omgeving en een 

aantal ge bi eden met veel moerassen. In het westelijke deel van Vlaan

deren is de soort vooral aanwezig in de Kustpolders , in de ljze rvallei , in 

een aantal moerasgebieden aan de Midden- en Oostkust en lokaallangs 

de BovenSchelde . In de rest van Vlaanderen is de Waterral goed verte

genwoordigd in de belangrijkste rivier- en beekvalle ien van het Schelde

bekken . De oostelijke provincies Antwerpen en Limburg herbergen on 

geveer 70 %va n de Vlaamse broedpopulatie . Opvallend hoge aantallen 

werde n genoteerd in het Midden- Lim burgs Vijvergebied met verschil 

lende at lasho kken waarin 11-25 paren geteld werden (o .a. in de Wijven

he ide) en 1 met 36 paren (omgeving van Genk met o.a. De Maten) . Maar 

ook in het centrale deel van het Scheldebekken met de noordelijke 

Zeeschelde ligt een aantal hokken met 11-25 broedparen (moerasgebie

den rond Willebroek, Antwerpse Linkeroevergebied) . Daarnaast zijn er 

in oostelijk Vlaanderen nog vergelijkbare dichtheden in enkele hokken 

met grotere moerasgebieden zoals het Hageven (Neerpelt) en de Zegge 

(Geel). In westelijk Vlaanderen herbergen vooral de Blankaart en de kre

ken en kleiputten rond Hoeke-Knokke-Heist belangrijke aantallen . De 

totale Vlaamse populatie wordt geschat op 6oo-goo broedparen. 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de periode 1g73-1g77 lijkt het verspreidingsgebied 

van de Waterral niet erg gewijzigd . Vergel ijken van totale aantallen tus

sen de twee periodes blijft een delicate zaak gezien de verschillen in 

methodiek en bijgevolg in de nauwkeurigheid van de tellingen . Halfweg 

de jaren 70 werd de Belgische populatie geschat op 580 broedparen . Een 

voorzichtige interpretatie van het toenmalige kaartbeeld doet vermoeden 

dat ongeveer 8o% daarvan in Vlaanderen voorkwam, wat neerkomt op 

een min imum van 460 broedparen. De tussentijdse (grove) schatting 

van 270-450 paren voor 1 g8g-1 gg1 moet eveneens met de nodige voor

zichtigheid worden geïnterpreteerd . Bekijken we de huidige schatting 

van 6oo-goo paren , dan is die duidelijk hoger dan vo rige cijfers . 

In Limburg nam tussen 1g85 en 1gg2 het aantal bezette kilometerhok

ken af. De hoofdpopulatie was toen nog steeds in Midden-Limburg ge

vestigd , maar licht achteruitgegaan . Er werden wel nieuwe broedplaat

sen gekoloniseerd . De totale populatie in de provincie daalde van 200 

paren in 1g85 tot 150-170 in 1gg2. Tijdens de recente atlasperiode werden 

er opnieuw 170-270 paren geteld . In Zuid-Oost-Vlaanderen (Schelde

Leie, delen van de Vlaamse Ardennen) nam de Waterral op veel plaatsen 

af door het verdwijnen van habitat (MENSCHAERT 1gg1). In Klein-Brabant 

is er sinds 1g88 vermoedelijk sprake van een status-quo met 15-20 broed

paren . In ·de Blankaart te Woumen , waar de soort noo it talrijk was en er 

geen gegevens bekend zijn uit de jaren 8o en go, komt men in de twee

de helft van de jaren go na gericht onderzoek tot een s-tal broedparen 

(DEVOS 2003A). 

BESPREKING 

Waterrallen zijn moeilijk te inventariseren . Ze leven verborgen in dichte 

vegetatie en roepen vooral ' s nachts . Een inventarisatie moet bij voor-
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e mogelijk • waarschijnl ijk • zeker 

B ROEDZEKERHEID #HO KKEN 

Zeker 75 

Waarschijnlijk 75 

Mogelijk 16 

% bezette hokken 26,6 

Populatieschatt ing 6oo-goo 

keur gestaafd worden door zijn zang bij zonsondergang en zijn contact

roep . In gunstige biotopen kunnen de dichtheden onverwacht hoog 

' oplopen , wat territoriumkarter ing erg bemoe ili jkt . Het afspelen van ge-

luid tijdens de tellingen verhoogt de efficiëntie van een inventarisatie 

sterk (HuSTINGS et al. 1985, jEN KINS & ORMEROD 2002). Hoewel het hui

dige verspreidingsbeeld betrouwbaar is, heerst, door de geschetste pro

blemen bij het inventariseren, toch nog grote onzekerheid omtrent de 

precieze populatiegrootte. 

Waarschijnlijk is de Waterral in de loop van de jaren 90 toegenomen in 

Vlaanderen. Een opeenvolging van zachte winters, vaak in combinat ie 

met hoge waterstanden in het voor~Ç~ar, heeft ongetwijfeld in de kaart ge

speeld van de soort. 

Zeker is dat de soort de laatste 50 jaar op vele plaatsen in Vlaanderen 

door biotoopvernieling (vooral drooglegging en ontginning van moeras 

sen) is verdwenen , vooral in de jaren 6o en 70. Minstens in Limburg 

zette die trend zich door tot een eind in de jaren 8o, meestal door ver

droging en daling van de grondwatertafeL In het kader van intensieve 

viskweek zijn vele voor de soort interessante oevervegetaties en verlan

dingszones van vijvers verdwenen of m inder geschikt geworden, hoewel 

door recente natuurontwikkelings- en beheersprojecten het herstel van 

oeverzones al positieve resultaten heeft opgeleverd . Naast het verlies 

aan biotopen zijn er de laatste decennia zeker ook een aantal nieuwe 

biotopen voor de Waterral ontstaan of geschikt geworden , zoals in de 

Zeebrugse achterhaven en in het Antwerpse Linkeroevergebied, waar 

vochtige opgespoten terreinen vaak belangrijke aantallen herbergen . 

Ook verlande en deels verboste kleiputten bieden de soort lokaal nieu

we mogelijkheden . In de Dijlevallei werden viskweekvijvers omgezet in 

natuurgebied en de Waterral heeft zich hier snel opnieuw gevestigd . 

Ook de eutrofiëring van vele moerassen met vaak een weelderige vege

tatie tot gevolg heeft waarschijnlijk een positief effect gehad . Een recent 

1-3 • 26-50 • 101-150 
• 4-10 
• 11-25 • 151-500 • 51-100 

onderzoek in Groot-Bri ttann ië toonde aan dat de soort zich als broed vo

gel goed kan handh aven in kleinere gebiedjes (kleiner dan 2 hectare) op 

voorwaarde dat er voldoende voedsel is, maar vooral dat de waterstand 

hoog wordt gehouden, iets waar bij het beheer van gebieden rekening 

mee kan worden gehouden (jEN KINS & O RMEROD 2002). 

In Nederland is de recente schatting voor 1998-2000 (2500-3000 paren) 

vergelijkbaar met die in 1975-1978. De soort ken de er een lichte inkrim

ping van het areaal. In Wallonië fluctueren de aantallen en wordt de 

populatie in 1995-2002 geschat op 150-250 paren . 

BERT VAN DER KRIEKEN 

Water Rail - Summary 

The Water Rail is distributed over the whole of Flanders (26 % of all atlas squares). 

The species occurs mainly in river valleys ond in several marshland-rich zones outside 

the ma in volleys. Elsewhere the species is scarce. The major part of the popu/ation 

(70 %) is present in the eastern provinces of Antwerp and Limburg. In the marshes of 

the centre of Limburg, Water Rail densities can reach up to 36 pairsj25km2 but high 

densities of 11-25 pairsj25km2 are nat uncommon in other large marshland areas wit

hin the range. The present breeding popu/ation is estimated at 600-900 pairs but 

comparison with farm er ( rather rough) estimates is tricky. Local data reveal increases 

as wel/ as decreases. There seems to be fittie change in the distribution since 1973-

1977-
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PoRSELEINHOEN (PoRZANA PORZANA) 
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Het zwaartepunt van het Europese areaalligt in de oostelijke helft van het continent met 
belangrijke broedpopulaties in Wit-Rusland, Rusland, Roemenië en Oekraïne. In West
Europa is de verspreiding zeer verbrokkeld. De grote jaarlijkse aantalsfluctuaties bemoei
lijken het vaststellen van een populatietrend. In 12 van 15 Europese landen wordt een 
afnemende trend gemeld (TUCKER a{ HEATH 1994). 
De soort bezet een smalle ecologische niche. Ze broeden bij voorkeur in eutrofe laagveen
moerassen met ondiep water (< 20 cm) en een modderige bodem. Typische broedbioto
pen zijn onder meer ondergelopen wei- en hooilanden, rietlanden, zeggen- en biezenve l
den en natte ruigten. 
De broedperiode strekt zich uit van half april tot ver in juli. Late vestigingen tot eind 
juni-begin juli zijn niet ongewoon. Vooral de typische roep of zang die bijna uitsluitend 
's nachts is te horen, verraadt de aanwezigheid van deze verborgen levende soort. 
Gebieden die tijdens het broeden volledig uitdrogen, worden meestal verlaten (ScHAFFER 
1999), al of niet gevolgd door broedpogingen in andere gebieden. 
Ho ewel er relatief weinig geweten is over de overwinteringsgebieden, neemt men aan dat 
die vooral ten zuiden van de Sahara liggen in Oost- en Zuidoost-Afrika. Kleinere aantal
len brengen de winter door in Zuid-Europa. 

V ERSPR EIDING EN AANTALLEN 

In slechts 4% van de at las hokken waren broedverdachte Porsele inhoe

nen aanwez ig. De bezette hokken liggen ve rspreid over diverse rivierval 

leien en moerasgebieden in Vl aanderen. Grotere concentraties met 

meerdere aaneengesloten hokken zi j n beperkt tot de IJzervalleL In heel 

wat hokken werd de soort doorgegeven als mogelijke broedvogel. 

Vermoedeli jk gaa t het hier voo ral om doortrekke rs die éénmalig in een 

gebied werden gezien of gehoord . De soort is niet gemakkelijk te inven

ta riseren en het is dan ook moei lij k in te schatten hoe volledig de ver

sprei d ingskaart is. Po rse lein hoenen zij n overwegend nachtactief en 

wan neer geschikte terreinen niet ge regeld tu ssen zonsondergang en 

zonsopgang bezocht worden door de tellers , kunnen ze gemakkelijk 

over het hoofd gezien worden. Bovendien kunnen grote jaarlijkse fluctu 

aties in de aanwezige aa ntallen optreden . In dat opzi cht moet men er re

ke ning mee houden dat de atlaskaa rten een cumulatieve weergave zijn 

van drie jaar inventarisat ies en een te optimistisch beeld geven van de 

jaa rlij kse vers prei d ing. 

In de m eeste geb ieden broedt het Porse leinhoen in zeer lage aantallen . 

In 15 van de 19 bezette hokken werden 1-3 territoria of paren gemeld . Er 

w aren we l enkel e absolute u itsch ieters in de Ijzervallei (tot 22 

parenfhok) en in het Antwerpse Linkeroevergebied (tot 20 parenfhok) . 

Het aantal territoria enjof broedparen is zeer variabel van jaar tot jaar, 

naargelang de plaatselijke omstandigheden. In 2000 zorgde het uiterst 

natte voorjaar voor ideale condities in de Ijzerbroeken tussen Diks 

muide en Vleteren . Op de laagst gelegen hooilanden stond tot in juni 

bijna doorlopend 5 tot 10 cm water. Intensieve nachtelijke inventarisa

ties in mei en juni leverden hier 33 vaste territoria op , verdeeld over ver

schillende clusters . Over eventueel broedsucces is niets geweten , maar 

wellicht werden heel wat territoria in de tweede helft van juni verlaten na 

het grotendeels uitdrogen van het gebied en massale maaiactiviteiten . 

Dat het hier om een uitzonderlijk voorjaar ging, werd nog eens beves

t igd door de zwa kke broedresultaten in 2001 (2 tot 3 territoria) en 2002 

(soort afwezig) . 

In 2001 vormde zich ook een bolwerk in het Groot Rietveld te Melsele. 

Een hoog waterpeil in de rietvelden was blijkbaar voldoende voor de 

vestiging van een 20-tal territor ia. Ook hier ging het om een éénmal ige 

uitschieter. 

In andere gebieden bedroeg het aantal broedparen tijdens de atlasperi

ode noo it meer dan 1 tot 3, met uitzondering van het Broek Denaeyer te 

Willebroek (4 territoria in 2000) . Zoals blijkt uit de gegevens van 2002 

broedt in m inder natte jaren een groot deel van het Vlaamse broedbe

stand in de Limburgse moerasgebieden (6 territoria verdeeld over 5 lo

caties) . 

Gezien we voor de meeste regio's over jaarlijkse aantalsgegevens be

schikken , kunnen we voor de atlasperiode volgende jaarlijkse schatt ing

en vooropstellen voor de volledige Vlaamse populatie : 40-50 paren in 

2000, 30-35 paren in 2001 en hooguit 10-15 paren in 2002 . 

VER A N·D ER I N GEN 

Het aantal bezette hokken in 2000-2002 ligt drie maal zo hoog als tij 

dens het atlasonderzoek in de jaren 70. Daaruit afleiden dat het goed 

gaat met de soort zou echter al te voorbarig zijn . Porseleinhoentjes zijn 

gekend om hun invasieachtig voorkomen . Daarbij wordt zeer snel gerea

geerd op plaatselijk gunstige omstandigheden , zoals hoge waterstan

den in valleigebieden , een fenomeen dat onder meer langs de grote Ne

derlandse rivieren werd vastgesteld (vAN DEN BERGH & HELMER 1984) . De 
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• mogelijk • waarschijnl ijk e zeker 

BROEDZE KERHEID #HO KK EN 

Zeker 8 

Waarschijnlijk 11 

Mogelijk 8 

% bezette hokken 4.3 

Populatieschatting 10-50 

aantallen die tijdens het huidige atlasonderzoek in Vlaanderen werden 

gemeld , zijn vrij uitzonderlijk. Vooral 2000 en 2001 kunnen als echte 

topjaren worden bestempeld. In 'normale' jaren komt het Vlaamse 

broedbestand vermoedelijk zelden boven de 10 broedparen uit . Er waren 

in het recente verleden nog jaren dat de soort in bepaalde gebieden 

kortstondige pieken kende. Zo werden in 1992 in het Molsbroek (8o ha) 

te Lokeren 13 territoria geteld na een waterpeilverhoging in het gebied 

om de Kokmeeuwenkolonie binnen de perken te houden (MAuRO 1994) . 

B E SPREKIN G 

Het beschikbaar zijn van geschikte broedhabitat is wellicht de belang

rijkste factor die de populatiegrootte in Vlaanderen bepaalt, hoewel het 

weinig duidelijk is in hoeverre de omstandigheden in overwinteringsge

bieden of in andere delen van het broedareaal ook een rol spelen . Ge

zien het verlies aan wetlandhabitat en intensiever agrarisch gebruik van 

valleigebieden in de loop van de 20ste eeuw, is de soort er in Vlaanderen 

wellicht op achteruitgegaan. Concrete cijfergegevens over het voorko

men van de soort in betere tijden zijn echter nauwelijks of niet beschik

baar. Als er tegenwoordig al eens wat grotere aantallen Porseleinhoenen 

in Vlaanderen tot broeden komen , is dat meestal 'per ongeluk', wanneer 

pompen en sluizen het overvloedige hemelwater niet vlug genoeg kun

nen afvoeren en graslanden en moerassen zeer nat komen te liggen . 

Voor een meer structurele toename van het broedbestand in Vlaanderen 

zullen echter soortgerichte beheers- en natuurontwikkelingsmaatrege

len nodig zijn. Porseleinhoenen hebben zeer specifieke habitatvereisten 

waar zelden aan tegemoetgekomen wordt bij klassieke beheersvormen 

in functie van weidevogels of botanische waarden. Onderzoek in Groot

Brittannië en Polen toonde aan de combinatie van een zone met ondiep, 

permanent water van hooguit een 20-tal centimeter diep (nestplaats) en 

1·3 • 26-50 • 101 -150 
• 4-10 

• 11-25 • 151 -500 • 51-100 

zones met een gevarieerde mozaïekvegetatie bestaande uit grassen , 

zeggen en andere moerasplanten (foerageergeb ied) bela ngrijk is 

(SCHÄFFER 1999, GI LBE RT 2002). 

KOEN D EV OS 

Spotted Crake - Summary 

The Spotted Croke is a very localized breeding bird in Flanders and was only fo und in 

4 % ofthe atlas squares. The tata/ Flemish popu/ation is estimated at 10-50 breeding 

pairs, most of which are found in the Yzer river volley in the west and in large reed

beds close to Antwerp harbour. As in other Europeon countries, Spotted Crakes react 

swiftly to improved environmental conditions. Due to wet weather in recent winters, 

many grasstands proved to be attractive and the popu/ation size is now much higher 

than in the previous atlas period. 
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KLEINST WATERHOEN (PORZANA PUSILLA} 
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Het Kleinst Waterhoen komt verspreid voor in Europa, maar is enkel in delen van Spanje 
vrij algemeen. Elders zijn de aantallen marginaal en is het areaal verbrokkeld. Lokaa l 
worden ook in Oost-Europa (bv. Roemenië) iets hogere aantallen gemeld. 
De trend van de Europese populatie is slecht gekend door de verborgen levenswijze van 
de soort, maar jaarlijks treden grote schommelingen op afhankelijk van het op dat 
moment beschikbare biotoop. 
De broedhabitat van het Kleinst Waterhoen bestaat uit allerlei moerasgebieden met een 
dichte vegetatie van bij voorkeur russen-, zeggen- of biezensoorten. Ze voeden zich met 
adulte waterinsecten en hun larven (wantsen, libellen) en zaden van o.a. russen. 
De broedtijd valt in de periode mei-juli. De kenmerkende roep van de mannetjes gaat 
vaak verloren in een avondlijk kikkerconcert. Beide geslachten beb -oeden de eieren. Bij 
het verloren gaan van het eerste legsel wordt overgegaan tot een vervanglegsel binnen 
voornoemde broedtijd. 
Het Kleinst Waterhoen is een langeafstandstrekker en de West- en Zuidwest-Europese 
populatie overwintert in tropisch Afrika. 

VERS P RE I DIN G E N AANT A LLEN 

Tijdens de at lasperiode werd slechts 1 zeker broedgeval genoteerd. In 

2000 werd op het Groot Schietve ld te Brecht een nest met 5 eieren ge

vonden. Bij een tweede controle bleek dit leeg te zijn en werd~n de ei

eren waarschijn l ijk gepredeerd door ratten. In 1999 werd in hetzelfde 

gebied 1 geslaagd broedgeval (6 jo ngen) vas tgesteld en waren 2-3 roe

pende mannetjes aanwez ig. 

VER ANDERINGEN 

Uit de beschikbare gegevens ka n worden afgel eid dat het Kl einst Water

hoen steeds ee n toeva ll ige broedvoge l is geweest en een zeer schaarse 

tot schaarse doortrekker. 

BESPREKING 

Het Kleinst Waterhoe n is een erg m oeili j k te inventa rise ren soort. De 

roe p va n het mannetj e gaat vaak vo lledig op in een avondlijk kikkercon 

cert en de soort laat zich zelde n of nooit zi en . Bovendien kan worden 

gebroed in een erg klein te rrito rium wa ardoor er in het verleden onge

twijfeld enke le broedgevallen over het hoofd werden gez ien . De zeld

zaa mheid va n de soort en de moeil ij kheden die worden ondervonden bij 

de inventar isatie zorgen ervoor dat we niet kunnen beschikken over een 

trend in Vlaanderen . Het lijkt echter aannemelijk dat de soort, net als 

vele andere moerasvogels, te lijden heeft gehad van de verdroging van 

vele riviervalleien en het verdwijnen van vele kleine, lokale moerasjes . 

Het is onduidelijk of de broedgevallen in 1999 en 2000 kunnen worden 

toegeschreven aan ongunstige omstandigheden (bv. extreme droogte) 

in de Spaanse broedgebieden waardoor vele vogels genoodzaakt zou

den zijn om meer noordelijk te gaan broeden , een verschijnsel dat al 

werd vastgesteld bij o.a . Steltkluut (in o .a. 1965 en 1999, jaren waari n 

ook het Kleinst Waterhoen tot broeden kwam in Vlaanderen , MED. G. DE 

SMET). Overi gens wij zen recente gegevens op een enorme overschatting 

van het aantal broedparen in Spanje. Zo zou de eerdere schatting van 

3000-5000 broedparen in de jaren 70 nu eerder uitkomen op enkele 

tientallen (59) met weliswaar sterke jaarl ijkse schommelingen . Men ver

meldt er eveneens bij dat in feite ook in Spanje erg weinig geweten is 

over de st atus van de soort en dat alle schatt ingen heel voorzichtig 

moeten worden geïnterpreteerd (MART[ & DEL MORAL 2003, MED. R. 

Gunt.ÉRREZ). 

BERT VAN DER KRIE KEN 

e mogelijk e waarschijnlijk e zeker 

BR OEDZ EKERHE ID #HO KK EN 

Zeker 

Waarschijnli j k 0 

Mogelijk 0 

% bezette hokken 0,1 

Populatieschatting 0-1 

Baillon's Crake - Summary 

Th e Baillon 's Crake has a/ways been an irregular breeding bird in Flanders and 

during the recent atlas period, 1 breeding pair was found in a large heathland in 

the northern part of the country where breeding was a lso recorded in 1999. ft 

remains unclear whether the breeding records in 1999-2000 were attributable to 

a period of severe droughhn the Spanish breeding haunts. 
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KWARTELKONING (CREX CREX) 

De Kwa rtelko ning heeft een zeer uitge breid verspreidingsareaal dat zich over het grootste 
deel van West -, Cent raal- en Oost-Europa uitstrekt, tot zelfs in West-Siberië. In de loop 
van de 2oste ee uw heeft de soort vooral in de westelijk gelegen broedgebieden zware klap
pen gekregen zodat het zwaa rtepunt van de verspreiding steeds meer in Oost-Europa en 
de voormalige Sovjet- Unie kwam te liggen. 
Kwarte lkon ingen broeden in hoge vegetat ies met een voorkeur voor laat gemaaide en krui
den rijke hooilanden in ri vie r- en beekvalleien. Broedgevallen in akkergebieden zijn even
wel niet uitzonde rlijk, met wintertarwe en luzerne als meest geprefereerde gewassen 
(KOFFIJBERG 11[ N IENHUIS 200J) . Het is een so ort die zich zelden laat zien en inventarisa
ties berusten hoofdzake lijk op de verdrage nde en onmiskenbare roep van de territoriale 
mannetjes die vooral 's nachts te horen is. Zodra er een paarband i< neemt de roepacti
viteit van de mannetjes sterk af De typische 'crex crex' roep wordt dan echter ook over
dag soms kortstondig ten gehore ge bra cht. Het nest bevindt zich meestal op een afstand 
van minder dan 100 mete r - uitzo nderlijk 200 m eter- van de roepplaats van het man
netje. Wa nnee r het legse l co mpleet is, verlaat het mannetje het broedende vrouwtje om 
op een andere plaats opnieuw te beginn en met roepen. Het nieuwe territorium kan in de 
onmiddellijke omgeving van het eerste liggen, maar een verplaatsing over grote afstand 
(> 100 km) behoort ook tot de mogelijkheden . Indien een nieuwe paarband tot stand 
komt, gaat het vaak om vro uwtjes die reeds de jongen van een eerste legsel hebben verla
ten. Kwartelkoningen zijn trekvogels die overwinteren in Afrika. Vooral vanaf midden mei 
ko men ze aan in de broedgebieden. La te vestigingen tot ver in juni of zelfs de eerste helft 
van juli zijn moge lijk. 

VERSPRE IDING EN AANTALLEN 

De soort werd in 7 at la s ho kken vastgesteld. De mogelijke broedgevallen 

berusten op éénmalige waarnemingen en betreffen wellicht doortrekkers. 

Er werden in alle atlasjaren territor ia van Kwartelkoningen vastgesteld . 

In 2000 doken eind mei en begin juni 4 tot 5 roepende mannetjes op in 

de Ijzerbroeken te Wou men. Drie nieuwe territoria in de broeken teMer

kern in de eerste he lft van juli hadden zo goed als zeker betrekking op 

dezelfde mannetjes (oude en nieuwe territoria in vogelvlucht ongeveer 

700 meter van elkaar verwijderd). De soort verscheen opnieuw in de 

Ij zervallei in 2002 met dit keer 3 territoria te Reninge. In beide jaren 

vormden de roepende vogel s du idelijke clusters en werd hun aanwezig

heid gedurende meerdere weken vastgeste ld . Buite n de Ijzervallei waren 

er alleen nog vestigingen in Limburg. In 2001 waren er respectievelijk 1 

en 2 roepposten in het Schu lensbroek (Deme rva llei) en in de Kolle 

greend te Kes seni ch (Maasvallei) . Dit la atste gebied was ook in 2002 

bezet. Net na d e atlasperiode, in 2003 , werden roepposten opgetekend 

in het Schulensbroek (2) en in de Handzamevallei nab ij Esen (1) . 

In bijna alle bove nverm elde gevallen werden in overleg met de landbou -

wers maatregelen genomen om de maaidatum uit te stellen , maar of d it 

geleid heeft tot een positief broedresultaat is niet geweten , behalve voor 

de Handzamevallei (pulli waargenomen) . 

Het totale aantal vastgestelde territoria in Vlaanderen gedurende de 

atlasperiode bedroeg 4 à 5 in 2000, 3 in 2001 en 4 in 2002 . In 2003 ging 

het om minstens 3 territoria . Het is niet uitgesloten dat hier en daar een 

territorium over het hoofd is gezien omdat niet in alle potentieel ge

schikte gebieden nachtbezoeken werden uitgevoerd . Anderzijds is bij de 

soort ook de kans op dubbeltellingen reëel. Er zijn immers vaak twee 

legsel s per jaar waarbij zowel mannetje als vrouwtje van territorium en 

van partner wisselen. Gezien de zeer lage aantallen in Vlaanderen zorg

de dit evenwel voor niet al te veel interpretatieproblemen. 

VERANDERINGEN 

In de eerste helft van de 2oste eeuw was de Kwartelkoning in een aanta l 

Vlaa~se regio ' s nog een algemene broedvogel, zoals blijkt uit fragmen

tarische gegevens uit die periode . Zo wordt in 1929 melding gemaakt 

van ongeveer 200 broedparen in de Dender- en Scheldeva lle i tussen 

Gent en Dendermonde (DE MAERSCHA LCK 1948, 1963). Op dat ogenblik 

waren in andere gebieden al de eerste tekenen van een populatiedaling 

merkbaar, maar in de belangrijkste bolwerken voltrok de grootste afna

me zich kort na de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 6o was de Kwartel

koning al een zeldzame broedvogel geworden in Vlaanderen . LIPPENS & 

WILLE (1972) raamden het totale broedbestand op hoogu it een 15-tal 

paren . In de periode 1973-1977 was er nog slechts één vast bezette 

broedplaats te De inze en werd de roep in een 4-tal andere gebieden tij

delijk gehoord . De soort evolueerde daarmee naar een niet jaarl ijkse 

broedvogel. Kwartelkoningen zijn evenwel gekend omwille van de grote 

populatieschommelingen en ook in Vlaanderen doken er in bepaalde ja

re n onverwachte maar altijd zeer t ijdelijke vestigingen op . In 1984 en 

1985 werden in het Schulensbroek respectievelijk 23 (!) en 2 roepende 

exemplaren geteld (BERGHMANS et al. 1985). In de Maasuiterwaarden te 

Kessenich vestigden zich in 1994 en 1995 respectievel ijk 3 en 2 territori

ale mannetjes (zie ook KURSTJEN S 1994) . Ook tijde ns de atlasperiode 

2000-2002 werden in elk broedseizoen enkele territoria van Kwartelko

ningen vastgesteld. Toch zou het voorbarig zijn om te stellen dat d it een 

definitieve comeback van de soort inluidt. 

BESPREKING 

De Kwartelkoning was één van de eerste vogelsoorten die het slachtof

fer werd van de intensivering en mechanisering van de landbouw (GRE EN 

et al. 1997). Het droogleggen van valleigebieden, het omzetten van gras

land naar akkerland, het toegenomen gebruik van pesticiden en vooral 

de steeds vroegere maaidata hebben geleid tot een sterke populatieaf

name, niet alleen in Vlaanderen maar in het grootste deel van het West

Europese verspreidingsgebied _ De Kwartelkoning werd daarmee één van 

de meest bedreigde broedvogelsoo rten in Europa en kwam op de Bij

lage I van de Europese Vogelrichtlijn terecht. 

Sinds het einde van de jaren go is in grote delen van West-Europa een 

kentering merkbaar en zijn de aantallen opnieuw toegenomen . De oor

zaak van dit fenomeen moet vermoedelijk vooral gezocht worden in de 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZE KERHEID #HOKKEN 

Zeker 0 

Waarschijnlijk 

Mogelijk 2 

% bezette hokken 1,1 

Populatieschatting 2·5 

oostelijke, nog steeds sterk bezette broedgebieden. Door de teloorgang 

van de collectieve landbouw in het voormalige Oostblok ontstonden er 

grote oppervlakten ruigtevegetaties die uitermate geschikt zijn voor 

broedende Kwartelkoningen . Dit resulteerde daar wellicht in een snelle 

populatiestijging die zich laat voelen tot in West-Europa (ScHAFFER & 

GREEN 2001). Daarnaast beginnen mogelijk ook de speciale bescher

mingsprogramma's in tal van westerse landen hun vruchten af te wer

pen . In Nederland- waar het broedbestand in de jaren 70 gedaald was 

tot een 100-tal paren - leverde het atlaswerk in 1998 niet minder dan 

640 tot 700 roepende mannetjes op, en ook 2000 (540-585 paar) en 

2003 (minstens 430) waren topjaren (KoFFIJBERG & VAN DIJ K 2001, 

KOFFIJBERG & SCHOPPERS 2003). Ook Wallonië deelde in de recente herop

leving van de soort zoals blijkt uit de 6o territoria die in 1998 werden 

vastgesteld (RYELANDT 1 999). 

De positieve evolutie in onze buurlanden en ten zuiden van de taalgrens 

lijkt helaas grotendeels voorbij te gaan aan Vlaanderen . Dit wijst erop 

dat de omstandigheden voor nieuwe vestigingen niet bijster goed zijn, 

ondanks een aantal inspanningen en aankopen die verricht werden in 

het kader van een Europees Ll FE-project. Het agrarische landschap in 

Vlaanderen biedt nog steeds weinig kansen voor de soort, zelfs in gebie

den waar aan beheerslandbouw wordt gedaan . De klassieke beheers

overeenkomsten voor weidevogels of botanisch graslandbeheer (eerste 

maaidatum na 15 juni) zijn voor de Kwartelkoning immers ontoereikend . 

De laatste jaren werden weliswaar regelmatig ad hoc beschermingsac

ties opgestart op plaatsen waar roepende mannetjes aanwezig zijn, 

maar de effectiviteit hiervan is slecht gekend. Door het arbeidsintensie

ve karakter van die maatregel is een toepassing op grote schaal ook 

moeilijk haalbaar. De toekomst van de soort ligt vooral in een meer 

structureel beheer van (potentieel) geschikte leefgebieden (GERRITSEN et 

1-3 • 26·50 • 101 ·150 
• 4-10 

• 11 ·25 • 151 ·500 • 51·100 

al. 2004). In Vlaanderen zijn Kwartelkoningen bijgevolg aangewezen op 

een beperkt aantal natuurreservaten met veel hooilanden waar een laat 

en gefaseerd maaibeheer wordt ingesteld. In Nederland vormen ook na

tuurontwikkelingsgebieden in rivieruiterwaarden, met extensieve jaar

rond begrazing, in toenemende mate een goed alternatief voor laat ge

maaide hooilanden (BEKHUIS & ERHART 1998) . Hoewel dergelijke natuur

gebieden in Vlaanderen vooralsnog geen oppervlakte van betekenis in

nemen , biedt dit toch mogelijk enige perspectieven naar de toekomst 

toe. Het blijft echter afwachten in hoeverre de vele plannen om meer 

ruimte te geven aan onze rivieren in de praktijk zullen omgezet worden. 

KOEN DEVOS 

Corncrake - Summary 

The Corncrake is a rare breeding bird in Flanders and has suffered from agricu/tural 

intensification. During the recent atlas period, 2-5 breeding pairs were discovered at 

only 3 different loca/ities, the most important being the Yzer river volley in the west 

where fioodplain meadows (often nature reserves with late mowing dates) provide sui

tab/e habitat. Although present in very smal/ numbers, it is thought that the recent 

increase in observations could be the result of increasing numbers in eastern Europe. 

Nevertheless, large scale suitab/e habitat has vanished a/most completely in Flanders 

and a future increase is most unlikely. 

DEZE SOORT WERD GESPONSORD DOOR: j N M VOGEL WERKGROEP 191 



WATERHOEN (GALLINULA CHLOROPUS) 

Het Waterhoen is een kosmopolitische soort die in alle landen van Europa voorkomt. In 
Scandinavië is de soort beperkt tot het zuidelijke deel, in bergstreken komt ze weinig voor 
boven de 700 meter. Ongeveer 70% van de Europese populatie broedt in het West· Euro· 
pese laagland. 
Het Waterhoen is een broedvogel van langzaamstromend en stilstaand water. Ook de 
kleinste wateroppervlakken zijn geliefd. De soort is tijdens de broedperiode erg territori· 
aal, ook interspecifieke agressiviteit komt voor (bv. t .o.v. de Meerkoet), maar kan ander
zijds wel wennen aan menselijke aanwezigheid zoals in stadsparken. Een aanzien lijk deel 
van de broedparen heeft twee legsels per jaar (waarbij de jongen van het eerste he lpen 
die van het tweede groot te brengen), sommige drie of uitzonderlijk zelfs vier. 
Door haar afhankelijkheid van water, dikwijls zeer kleine , ondie,'?e oppervlakken, is de 
soort enerzijds gevoelig voor strenge winters met ijsbedekking, anderzijds voor langduri· 
ge verdroging waardoor veel kleine waters verdwijnen als potentiële broedplaats . 
In het noordoostelijk deel van haar verspreidingsgebied trekt de soort in de winter weg. 
In onze streken is ze gedeeltelijk trekvogel, gedeeltelijk standvogel en zwerver. Noord- en 
Midden·Europ ese vogels overwinteren in onze streken. Ze komen hier toe vooral va naf 
midden september. Vanaf februari begint de terugtrek die loopt tot in apri l. De trek 
gebeurt 's nachts en is onopvallend. Sommige standvogels verdedigen een winterterrito
rium. Trekvogels en wintergasten kunnen zich hierbij aansluiten of ze houden z ich op in 
niet-bezette, geschikte biotopen, soms in grote groepen (niet zelden 50 tot 100 vogels) . 

VE R SP R EIDING EN AANTALLEN 

Het Waterhoen is een tal ri jke soort in Vla anderen die voorkomt in 94 % 

va n de atla s hokke n. De relatieve d ichthe idskaart geeft een meer genu

ancee rd bee ld over zij n voorkomen . De soort vertoont een du idelijke 

oost-westg radi ënt met de hoogste dichtheden in het westen van Vlaan 

de ren . Het is du idelij k da t de soort vooral in grote dichtheden aanwezig 

is in de la ge rgel egen streken. Dit heeft te maken met zijn gebondenheid 

aan, so ms zeer kle ine , wateroppervlakken . De gebieden met de hoogste 

dichtheden zij n va n west naar oost: de Kustpolders met de ljzervallei , 

de rivieren Leie, Schelde en Dender met hun zijrivieren en begeleidende 

valleigeb ieden , het Oost-Vlaam se Krekengebied en grote delen van het 

Meetjesland en het Waas land, de middenloop van de Zeeschelde met 

aa nsluitend de Durmevalle i en de Rupelstreek, de benedenlopen van 

beide Netes , Demer, Dijl een Zenneen het Turnhoutse Vennen gebied. In 

de bovenlopen van de Zenne, de Dijle , de Velpe, de Gete en de Demer 

worden de gebi eden met grote dichtheden kleiner en meer verbrokkeld . 

In Midden-Limburg is het Vijvergebied en in het oosten van Limburg 

zij n de Maasvallei en de Jekervallei nog relatief belangrijk . Grote gaten 

in het dichtheids-patroon van het Waterhoen vallen in drogere, meestal 

hogergelegen streken. In het westen zijn dat de West-Vlaamse Zand

streek en het uiterste zuidwesten van West-Vlaanderen . In de oostelijke 

helft van Vlaanderen zijn dat het Brabants Leemplateau, grote delen van 

Haspengouw in het zuiden, in het noorden grote delen van de Antwer

pse Kempen en vooral het Kempens Plateau in Limburg. Die streken be

staan uit uitgestrekte landbouwgebieden , loofbossen en grote aaneen

gesloten naaldhoutbossen . 

VERANDERINGEN 

In de Atlas van de Belgische Broedvogels (1973 -1977) kwam het Water

hoen voor in alle Vlaamse atlashokken, in deze atlas in 94 %. Het is te 

vergezocht om hieruit te besluiten dat de soort zou zijn achteruitge

gaan. Niet alleen werden nauwelijks vergelijkbare terreinmethodes ge

bruikt, de hokken van de Belgische atlas waren ook groter dan die van 

de huidige Vlaamse atlas . Ook een vergelijking van de toenmalige en 

huidige Vlaamse populatiegrootte is niet mogelijk bij gebrek aan vol 

doende kwantitatieve informatie over de absolute aantallen tijdens de 

atlasperiode 2000-2002. Het valt evenwel op dat de grotere aantallen 

per hok in de Belgische atlas samenvallen met de hogere densiteiten in 

de huidige atlas. Hieruit durven we besluiten dat de grote concentraties 

bleven bestaan . Over de trends in de gebieden met grote concentraties 

zijn weinig gegevens voorhanden. In Klein-Brabant, waar het Waterhoen 

een talrijke broedvogel is , nam het aantal paren tussen 1 g88 en 2001 toe 

van 336 (in 97 kilometerhokken) tot 702 (in 119 kilometerhokken). Over 

het gebied met de lagere populatiedensiteiten zijn eveneens betrouwba

re trendgegevens voorhanden. Uit de verspreidingsatlassen van de 

broedvogels van Limburg bleek de soort tussen de jaren 70 en begin de 

jaren go significant te zijn achteruitgegaan (18% minder kilometerhok

ken bezet) . Tussen 1989-1992 en 2000-2002 ging het aantal bezette km

hokken nagenoeg niet meer achteruit. 

BESPREKING 

Het Waterhoen stelt geen hoge eisen aan zijn habi tat en is in de mees

te landen een algemeen voorkomende soort. In Vlaanderen broedt de 

soort langs rivieren, beken , kreken en grachten, in vijvers en poelen , 

maar ook in stads- en parkvijvers in de onmiddellijke omgeving van de 

mens (SYs 1996). Omdat een koppel zich met kleine wateroppervlakken 

(of ko rte stukken oeverlengtel tevreden stelt, kan de soort hoge dicht

heden bereiken . Open water is wel een noodzakelijke voorwaarde. De 

waterkwaliteit schijnt van minder belang te zijn . Essentieel is voldoende 

oeverbegroeiing, noodzakelijk voor nestgelegenheid en beschutting 

(STEVEN S & DE BONT 1 978). 

De afhankelijkheid van open water blijkt uit de duidelijke relatie tussen 

de dichtheden en de ligging boven de zeespiegel. In laaggelegen streken 

is er meer oppervlaktewater en bere ikt het Waterhoen hogere dichthe

den . Ook in de Nederlandse broedvogelatlas is die relatie d'uidelijk. De 

Vlaamse en Nederlandse dichtheidskaarten sluiten mooi op elkaar aan. 

GIBBON S (1997) meldt dat de Waterhoenpopulatie in Europa als stabiel 

wordt beschouwd . In 26 landen zou de populatie gelijk blijven, in 8 ach

teruitgaan en in 5 vooruitgaan . Grote jaarlijkse fluctuaties kunnen voor

komen , vooral tengevolge van wintermortaliteit. Maar de grote voort-
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZE KERHEID #HO KKEN 

Zeker 532 

Waarschijnlijk 54 

Mogelijk 4 

% bezette hokken 94.6 

Populatieschatting 

plantingscapaciteit van de soort kan de verliezen van strenge winters 

snel compenseren . 

Over de populatietrend op Vlaams niveau is weinig geweten . Ook het 

huidige atlasonderzoek levert op dat vlak weinig nieuwe informatie op 

omdat de soort niet geteld werd op atlashokniveau. Gezien Limburg 

vooral minder dense populaties bevat en de atlasgegevens er op kilome

terhokniveau werden opgenomen, zijn globale populatieschommelin

gen daar beter geregistreerd dan in andere Vlaamse regio ' s. De duidelij

ke achteruitgang van het aantal bezette kilometerhokken in Limburg 

tussen 1g74-1g83 en 1g8g-1gg2 wordt er gevolgd door een stabilisatie 

van het aantal bezette km-hokken e-n een verhoging van de geschatte 

populatie tussen 1g8g-1gg2 en 2000-2002. Dit komt overeen met de 

populatietoename in Klein-Brabant tussen 1g88 en 2001. Daar bereikte 

de populatie in 1g88 een dieptepunt als gevolg van drie voorafgaande 

strenge winters. De toename sindsdien zou te danken zijn aan de over

wegend zachte winters van de jaren go. 

Zoals eerder aangehaald bevat het oosten van Vlaanderen minder ge

schikte habitats en een grotere proportie kleine (en ondiepe) habitats. 

De Waterhoenpopulatie is er mogelijk, naast de gevoeligheid voor win

termortaliteit, kwetsbaarder voor een aantal negatieve evoluties. 

Tengevolge van een algemene grondwatertafeldaling aan het einde van 

de jaren 8o en het begin van de jaren go droogden heel wat kleine water

oppervlakken (bv. poelen in landbouwgebied, COLAZZO et al. 2002) uit, 

met minder potentiële nestplaatsen tot gevolg in de al weinig dichtbe

volkte landbouwgebieden . Kronkelende beken werden rechtgetrokken in 

de jaren 6o en 70 met minder oeverlengte tot gevolg. Bovendien werd 

in die jaren, en ook later nog, de oevervegetatie niet optimaal onderhou

den. Veel beken en grachten werden , vóór de toepassing van het berm

besluit, op ongunstige momenten veel te kort gemaaid met een lager 

broedsucces als resultaat. Ook in Duitsland werd een daling van het 

0 

Waterhoenenbestand gemeld door beekreguleringen (MILDENBERGER 

1g84) . In Engeland werd een kleiner aantal tweede legsels vastgesteld 

door te grondig geruimde oevers (TAYLOR 1g84) . 

In Nederland (VERGEER 2002A) en in Groot-Brittannië (MARCHANT et al. 

1ggo, GIBBONS et al. 1gg3) toont onderzoek aan dat het aantal Water

hoenen sinds de jaren 70 (lichtjes) daalde, weliswaar met schommelin 

gen te wijten aan strenge winters . 

We besluiten dat het aantal Waterhoenen in het oosteli jke deel van 

Vlaanderen in de loop van de laatste decennia achteruitging, misschien 

deels tengevolge van strenge winters , maar ook tengevolge van verlies 

van habitat(kwaliteit). Er zijn aanwijzingen dat het aantal Waterhoenen 

in het westelijke deel van Vlaanderen , het gebied met de grootste d icht

heden, alleszins het laatste decennium is toegenomen, vooral tengevol

ge van de zachte winters van de jaren go. 

jAN STEVENS 

Moorhen - Summary 

The Moorhen is a common species in Flanders. /t is a typical bird in a large variety of 

wet habitats, even with very smal/ water surfaces. There is a clear east to west gra

dient in popu/ation density, the highest densities being found in the western part at 

lower attitudes. Compared with earl i er Belgion data (of the 1970s) , there is no clear 

popu/ation trend, but some local atlas projects indicate decreasing numbers during 

the 198os (in the eastern part) and increasing numbers during the 1990s. 
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MEERKOET (FULICA ATRA) 

Meerkoeten broeden in gehee l Europa met uitzondering va n het uiterste noorden. De 
grootste aanta llen kom en voor in een brede zone die zich uitstrekt van Nederland tot 
Polen en Li touwen en zuidelijker tot Hon garije, Roemenië en Oekraïn e. In Zuid- Europa 
zijn de dichtheden me rkelijk lager en is de verspreiding eerder verbrokkeld. Op Europees 
niveau zijn de popu lat ieaantallen wellicht vrij stabiel. 
De broedbiotoop bestaat voo rnam elijk uit voedselrijke wateren met een goed ontwikkelde 
oever- en watervegetat ie en voldo ende oppervlakte open water. Dit kunnen zowel visvij
vers, moerassen, kana len als brede sloten zijn . Ook relatief open terreinen worden bezet 
zoals ondergelopen opgespoten terrein en en weilanden. De soort past zich goed aan men
selijke aanwezighe id aan en is een regelmatige broedvogel in stadsvijvers en -gra chten. 
De Meerkoet is overwegend herbivoor met een voorkeur voor onde:gedoken waterplanten 
die al duikend worden bovengehaald. In de winter wordt massaal op graslanden gefoera
geerd. In het voorjaa r en de zo mer staat ook dierlijk voedsel op het menu. Vooral voor de 
jongen vormen ongewervelde n ee n belangrijke voedselbron, voorname lijk tijdens de eer
ste levensweke n. 
In het groots te deel van Europa - waaronder Vlaanderen - is de Mee rkoet sedentair of 
een partiee l migront. De noo rdelijke populaties zijn echter overwegend trekkend en over
winteren in West - of Zuid-Europa . 

VERSP REIDING EN AANTALLEN 

Met net geen 8o % bezette at las hokken is de Meerkoet een ruim ver

spreide broedvogel in Vlaa nd ere n. Het opvallende nest en de luidruch

tige jongen maken het vrij gemakkel ijk om tot de hoogste broedzeker

hei d te komen. De verspreid ingskaart too nt dat de soort vooral we inig 

wo rdt vastgesteld in de inte nsieve en hogergel egen landbouwgebieden 

met veel akkers (o .a. Zandl eemstreek in West-Vl aa nderen , Vlaamse Ar

dennen , Krijt-Leemregio) of in bosrijke ge bieden (Oostel ijke Kempen). 

De rel atieve dichtheidskaart toont dat de be langrij kste kernen gesitu 

eerd zijn in de Kustpolders (incl usief Ij zerva l lei ) , de Sch eldepolders , de 

va lleigebieden in het Sche ld ebekken , de Gentse Ka naal zone en zeer ver

spreid in de Kempen en de Maasval lei. 

Meerkoeten moesten niet worden getel d tij dens het atlasonderzoek, 

maar we ontvingen toch aantalssc hattingen uit ongevee r 25 % van de 

bezette hokken. De cijfers variëre n ste rk: va n amper 1 of 2 pa renfhok in 

de bovenverme lde landbouwregio 's tot pl aa tse lijk 70-100 paren in hok

ken met veel re latief ondie pe en vegetatierijke plassen (Biokkersdijk, 

Midden- Lim burgs Vijvergebi ed ). 

VERANDERINGEN 

Het schaalverschil tussen de hokken bemoeili jkt een vergeli jking van de 

verspreid ing in 1g73-1 g77 met die van de hu idige atlasperiode. Toch 

merkt men dat de Meerkoet zijn areaal hier en daar heeft uitgebreid 

naar geb ieden die 30 jaar geleden nog onbezet waren , zoals in de omge

ving van Veurne en Wuustwezei -Hoogstraten . 

Populatieschattingen en -trends voor Vlaanderen zi jn nauwel ij ks be

sc hik baar zodat we het moeten stellen met vooral regionale informatie . 

In de regio Schelde-Leie meldt ME NSC HAERT (1gg1) een sterke toename 

tussen het midden van de jaren 70 (26-46 paren) en de periode 1g88-

1ggo (140-160 paren) . In Limburg werd het verspreidingsgebied lichtjes 

uitgebre id tussen begin jaren 8o en begin jaren go (toename van g7 

naar 114 gemeenschappelijk geïnventariseerde atlashokken) . Het aantal 

broedparen in de provincie werd in 1g8g-1gg2 geschat op 650-700 pa

ren . In de regio Klein-Brabant was er een toename van 81 paren in 1g88 

(37 kilometerhokken bezet) tot minstens 216 paren in 2001 (62 ho kken 

bezet). Die t rend ging gepaard met deingebruikna me van kleinere wa

te rpartijen zoals brede sloten . In delen van de Kustpo lders deed zich de

zelfde tendens voor. Weidecomplexen met veel sloten die midden jaren 

8o nog onbezet waren , zoals te Lampernisse en in de Handzamevalle i 

(B ECUWE & KUIJ KEN 1g85) , herbergen nu broedende Meerkoeten . Jaren 

met hoge waterstanden in het voorjaar hebben vaak een gunstig effect 

wa arb ij hoge nesten gebouwd worden in tijdel ijk overstroomde terrei 

nen (graslanden , opgespoten terreinen , enz.). Hoewel de aantalsevolu

tie niet in alle geb ieden pos itief is (o .a. afname in het Antwerpse Linker

oevergebied tussen eind jaren 8o en eind jaren go, VAN IMPE 1gg8) , doen 

bovenve rmelde trendgegevens vermoeden dat de Meerkoet de voorbije 

30 jaar aanzienli jk is toegenomen in Vlaanderen . In 1g73-1g77 werd de 

Belgische populatie op 4100 paren geschat waarvan minstens 70 % in 

de provincies Limburg, Antwerpen , Brabant en het noorden van Oost

Vlaanderen. Ram ingen van het Vlaamse broedbestand in 1g85-1g88 en 

1g8g-1gg1 leverden respectievelijk 3000-5000 en 4000-5500 paren op . 

Die laatste schatting wordt nu wellicht alweer ruim overschreden . 
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• mogelijk • waarschi jnlijk • zeker 

BRO EDZ EKERHEI D #H OKKE N 

Zeker 430 

Waarschijnlijk 48 

Mogelij k 7 

% bezette hokken 78,6 

Populatieschatting 

BESPREKING 

Hoewel een onmiskenbare verbreding van de habitatkeuze heeft plaats

gevonden , is de Meerkoet in de meeste Vlaamse regio's merkelijk min

der verspreid en algemeen dan het nauwverwante Waterhoen . Meerkoe

ten hebben een grotere oppervlakte open water nodig en ontbreken bij

gevolg in smalle grachten en sloten . Ook hypertrofe plassen en waterlo

pen met troebel water en weinig of geen waterplanten herbergen zelden 

vermeldenswaardige aantallen . De globale verbetering van de wate rkwa · 

liteit in Vlaanderen tijdens de voorbije 20 jaar speelde zeker in het voor· 

deel van de soort. Een zekere eutrofiëring heeft een gunstige invloed , 

zolang een weelderige plantengroei aanwezig blijft. 

In Nederland werd vastgesteld dat Meerkoeten steeds kleinere sloten en 

plasjes gaan benutten . Dit gebeurt wellicht onder druk van een groeiende 

populatie waardoor ook marginale plekken bezet worden (EGGENHUIZEN 

20028) . Het broeden op opgespoten gronden kan mogelijk in een gelijk· 

aardig kader worden geplaatst. VAN IMPE (1993) stelde vast dat het repro-

0 

duct ief succes bij broedende Meerkoeten op de opspu itterreinen van het 

Antwerpse Linkeroevergebied opvallend laag was, deel s door uitdroging 

van het gebied in de loop van het broedseizoe n, maar wel licht vooral door 

een gebrek aan dierli jk voedsel voor de kui ken s . Het tekort aan dierlijke 

prooien heeft er mogel ijk te ma ken met een verontre inigi ng va n de bodem 

met zware metalen . 

De negatieve effecten van strenge winters zijn in Vlaanderen na uwelij ks 

gedocumen teerd , in tegenstell ing met in het buitenl and . Ze zijn ec hter 

van zeer tijdelijke aard en niet van weze nlij ke invloed op de langeter

mijntrend van de soort. 

De stijgende trend in Vlaanderen slui t goed aan bij de popula ti eontwik

keling in Nederland . Daar nam het aantal broedparen toe van so .ooo-

8o.ooo paren in 1973-1977 tot 130.ooo-18o.ooo in 1998·2000, met een 

zekere afvlakking in de jaren go. Ook in Groot- Brittan nië is er sp rake van 

een geleidelijke, maar gestage toen ame sind s de jaren 70 (C RIC K et al. 

2004) -

KOEN DEVOS 

Coot - Summary 

Th e Coot is widely distributed in Flanders and occurs in a/most Bo % of all atlas squa

res. Numbers are highest in the coastal area and in severa l river volleys. Lower densi

ties occur in intensive arabie land and in heavily wooded areas. Since the 1970s the 

Coot hos slightly extended its range. Th e current atlas did not provide an estimate of 

overall popu/ation size, and no overall trends are documented. However, the popu/a

tion appears to be increasing. 
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sCHOLEKSTER ( HAfMATOPUS OSTRALEGUS) 

De Scholekster broedt hoofdzakelijk langs de kusten van Noordwest- Europa. Vooral in de 
2oste eeuw was er een aanzienlijke landinwaartse uitbreiding en nam de populatie toe. 
Halverwege de jaren go werd het aantal broedparen in Europa geschat op 200. ooo à 

JOO. 000. 

De broedbiotoop bestaat uit typische kusthabitats zoals kiezel- en zandstranden, vochti
ge duinen en schorren. Landinwaarts broedt de soort vooral in open graslandgebieden, 
op akkerland en op weinig begroeide, opgespoten terreinen. Ook stedelijke milieus wor
den meer en meer bezet waarbij gebroed wordt op platte daken . 
Het broedseizoen strekt zich doorgaans uit van eind april tot juli, maar de territoria wor
den soms al veel vroeger bezet. Zo verschijnen de eerste broedvogels in het binnenland 
reeds vanaf eind februari. Vervolglegsels komen rege lmatig voor, zei-~ in landbouwgebie
den waar maai- en ploegactiviteiten heel wat eerste legse ls vernietigen. 
Scholeksters zijn over het algemeen zeer territoriaal en dus opvallende broedvogels. De 
soms zeer uitgestrekte territoria maken inventarisatie echter niet altijd eenvoudig en 
kunnen tot dubbeltellingen leiden. 
Het grootste de el van de Europese populatie overwintert in estuariene gebieden zoals het 
Waddenge bied en het Nederlandse Deltagebied. Binnen landse broedgebieden worden na 
afloop van het broedseizoen volledig verlaten. De Belgische broedvoge ls brengen de win
ter voora l in Frankrijk en Nederland door, maar vooral jonge vogels trekken soms verder 
naar het zuiden tot in Spanje of Portugal. 

VER SP R EIDI N G EN AANTALLEN 

In ruim 50 % van d e atlashokken, bijna a ll e ma a l gelegen in de noorde

lijke he lft van Vlaanderen , we rd e n b roedende Schole ksters vastgesteld. 

All een in de Za ndl e mi ge Re gi o, d e Centrale Heuvels en Hageland -Has

pe ngouw o ntb ree kt de soort nog grote ndee ls als broedvogel. 

De aa nta ll e nkaart en rel atieve di c ht heidskaart illustrere n zeer goed de 

noord -z uidgradi ë nt met de ho ogste dichtheden in de grensstreek met 

Nederl an d . Vo oral de Oostkust , de Gentse Kanaalzone, het oostelijke 

Meetjes lan d , het Antwe rpse Li nkeroeve rgeb ied en delen van de Noor

d eli jke Ke mpen s te ken er bove nu it . In slechts 10 % van de bezette hok

ke n broedden m ee r dan 10 pare n . Daarvan waren er maximaal 10 met 

meer d an 25 b roedparen . De hoogste dichtheden kwamen voor in het 

Antwerpse Linke roeve rgebi ed (tot 70 pa ren per hok) . 

Als we op ruim er da n hoknivea u ga an kij ken , dan blij kt da t iets m inder 

d a n de helft va n de Vla ams e b roedpopulatie wordt aangetroffen in de 

Vlaamse poldergeb iede n, ve rspre id over de Kustpolders {360-400 pa

ren) , de Scheldepolders (2 60-290 paren) e n het Meetjesland (47-67 pa

re n) . Het Kempense broedbestand ligt tussen 450 en 700 paren terwi jl 

Zandig Vl aa nderen 270 -450 paren to tali seert . Andere ecoregio's z ij n van 

vee l minder belang. 

Het gros van de Vlaamse populatie broedt in agrarisch gebied . In het 

kader van de atlas werden weinig of geen gegevens verzameld over de 

verhouding tussen akkervogels en weilandbroeders , maar het overwicht 

van de eerste categorie lijkt ons vrij groot. In de oorspronkelijke natuur

lijke broedgebieden -zoute en brakke schorren en vochtige duingebie

den- zijn de aantallen laag. 

De volledige Vlaamse populatie wordt momenteel geraamd op 1500-

2ooo paren . 

VERANDERINGEN 

Tijdens het veldwerk van de vorige atlas 1973-1977 was de toename van 

de Scholekster al volop aan de gang. De Vlaamse populatie werd toen 

geschat op 260-280 paren , hoofdzakelijk verdeeld over de Kustpolders 

(go-wo) , de Scheldepolders (50) en de Kempen (100-110) . In 1981 

leverde een raming ongeveer 360-380 paren op en bleken reeds grote 

delen van Zandig Vlaanderen en de Kempen gekoloniseerd . De popula 

tiegroei zette z ich daarna onverm inderd voort en ging gepaard met een 

verdere uitbreiding aan de zuidelijke grens van het verspreidingsareaal. 

Omstreeks 1990 bedroeg het Vlaamse broedbestand 610-640 paren , 

tien jaar later al meer dan 1500 paren . 

BESPREKING 

In de loop van de 2oste eeuw is het verspreidingsbeeld van de Schol

e kster in Vlaanderen drastisch gewijzigd . In de eerste helft van de eeuw 

stond de soort nog gekend als een typische kustvogel die in kleine aan 

tallen tot broeden kwam in schorren, vochtige duinen en strandvlaktes . 

Na 1950 waren de eerste tekenen van landinwaartse uitbreiding merk

baar. In eerste instantie werden vooral opgespoten terreinen in haven

gebieden bezet. De grote doorbraak kwam er na 1960 toen Scholeksters 

meer en meer tot broeden kwamen in landbouwgebieden , zowel op 

grasland als op akkerland . De areaaluitbreiding en toename van de 

Scholekster in Vlaanderen past binnen een al gemene trend in 

Noordwest-Europa (Goss-CusTARD 1996). In Nederl a nd steeg de broed 

populatie van 43 .000-50.ooo paren in 1973-1977 naar 8o.ooo-13o .ooo in 

1998-2000. 

Het succesverhaal van de Scholekster is wellicht het gevolg van een 

combinatie van factoren . Naast een betere bescherming van de soort 

spelen ook verbeterde voedselomstandigheden een rol. Eutrofiëring in 

estuaria leidde tot een toegenomen voedselaanbod . De kolonisatie van 

binnenlandse gebieden wordt in verband gebracht met een toename van 

regenwormen en emelten als gevolg van het stijgend gebruik van mest

stoffen op graslanden. Ook klimaatsveranderingen kwamen de soort 

mogel ij k t.en goede . 

Het broeden in inlandse gebieden kwam in Vlaanderen merkelijk later 

op gang dan in Nederland en Groot-Brittannië . Broedgeb ieden zijn hier 

wellicht slechts suboptimaaL Dit blijkt ook wanneer we de dichtheden in 

Vlaanderen vergelijken met die in Nederland . In de graslandgebieden 

van Noord- en West-Nederland worden dichtheden van 15-25 parenj10o 

ha bereikt {BEINTEMA et al. 1995) tegenover 3 tot 3.5 parenj10o ha in de 

betere Vlaamse weidevogelgebieden zoals de Uitkerkse Pold -::rs. In 

Vlaanderen broedt het gros van de Scholeksters trouwens niet op gras-
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Zeker 219 
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Mogelijk 24 
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Populatieschatting 1500-2000 

land maar op akkers. De soort heeft zich goed aangepast aan verande

ringen in de landbouw (inclusief ruilverkavelingen) , zelfs in die mate dat 

mozaïeklandschappen met een afwisseling van akker- en weiland de 

voorkeur genieten boven uitgestrekte graslandgebieden . Akkers funge

ren dan als nestplaats terwijl aangrenzende weilanden als foerageerge

bied gebruikt worden. De oprukkende maïscultuur in tal van polder- en 

valleigebieden lijkt voor deze soort dan ook eerder positieve dan nega

tieve gevolgen te hebben. 

Een andere opvallende trend is het broeden op daken . In Nederland 

gaat het reeds om vele honderden paren . Ook in Vlaanderen is dit feno

meen in opmars hoewel nog steeds vrij beperkt. Opmerkelijk is dat dak

broeden de Scholeksters soms merkelijk vroeger beginnen te broeden 

(ei leg vanaf eerste decade van maart) (BERGHMANS 2000). 

De resultaten van de atlas tonen aan dat de opmars van de Scholekster 

in ons land nog volop aan de gang is (zie grafiek) . In Nederland daaren

tegen boert de Scholekster sinds medio de jaren 8o weer achteruit, 

vooral in de noordelijke provincies (zie o .a. HULSCHER & VERHULST 2003). 

De afname wordt in verband gebracht met een verminderde reproductie 

door landbouwintensivering (o .a. vroeger en frequenter maaien) en 

door een hogere wintersterfte in de overwinteringsgebieden , vooral in 

het Wad dengebied waar het aanbod aan mosselen - het belangrijkste 

wintervoedsel-door overbevissing is gedaald. 

Het feit dat de Belgische broedvogels niet of nauwelijks overwinteren in 

het Waddengebied en relatief meer op akkers nestelen (en dus minder 

gevoelig zijn voor uitmaaien), speelt ongetwijfeld in hun voordeel en 

verklaart mogelijk waarom de Nederlandse malaise hier niet van toepas

sing is. 

KO EN D EV OS 
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Oystercatcher - Summary 

The Oystercatcher is widespread in the narthem part of Flanders where it occurs in 

bath coastal and inland areas. The tata/ popu/ation is estimated at 1500-2000 bree

ding pairs which means that numbers have at least doubled si nee the early 1990s. The 

increase is still going on and the species is expanding its range towards the south. The 

largest concentrations are found near the coast and in the Antwerp harbour area. 
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sTELTKLUUT {Hl MANTOPUS HIMANTOPUS} 

De Steltkluut is een typische vogel van Zuid-Europa . Ongeveer Bo % van de Europese 
populatie broedt in het Middellandse Zeegeb ied. In Oost-Europa komen enkele kleinere 
concentraties voor zoa ls in O ekraïne en Rusland. In de Balkan komt de soort eveneens 
wijdverspreid voor, maar in lagere aantallen . 
Steltkluten broeden in allerlei moerasgebieden in zoet, brak of zout water. Zo kan men 
ze o.a. aantreffen in moerassen langs de kust en in riviervalleien, in rijstvelden, ondiepe 
meren en in pla ssen en zoutwinningen. Een belangrijke fa cto r bij vestiging is de aanwe
zigheid van water met een maximale diepte van ongeveer 20 cm . Omwille van de speci
fieke habitatvoorkeur vertonen de populaties sterke schommelingen door langdurige 
droogteperiodes. Wanneer Zuid· Europa getroffen wordt door extrem e droogte beproeven 
vaak meerdere tientallen paren hun geluk meer noordelijk in Eu ' l!pa zo als o.a. in de 
Benelux. 
De meeste Europese Steltkluten overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara. In de 
loop van de jaren 90 namen de aantallen overwinteraars in het zuiden van Spanje ech
ter flink toe. 

VERS PREIDING EN AANTALLEN 

Tijdens de atlasperiode werden opvallend veel Steltkluten waargenomen 

in Vlaanderen . Vooral in de jaren 2000 en 2001 was er sprake van een 

influx in het voorjaar. In 2000 werden maar liefst 23 waarschijnlijke en 

zekere paren geteld . De soort broedde met zekerheid in het Zwin te 

Knokke en op opgespoten terreinen in het Antwerpse havengebied te 

Kiel drecht en te Zwijndrecht (telkens 1 paar). Eind juni van dat jaar wer

den zelfs 9 paren op nest geteld in de Uitkerkse Polder en werden 4 suc

cesvolle broedgevallen gemeld op een opgespoten terrein te Bredene. In 

het Groot Rietveld te Melsele werden lange tijd tot 6 paren waargeno

men zonder verder broedbewijs . In de Verdronken Weide te leper was er 

een mislukt broedgeval. Ook in 2001 werd een broedgeval genoteerd op 

een opgespoten terrein , ditmaal te Kallo-Doel waar de stilgelegde werken 

aan het Deurganckdok op dat moment prima foerageergebieden oplever

den . Elders in het Antwerpse Linkeroevergebied werden nog 3 paren 

geteld . De soort werd in het voorjaar op minstens 13 verschillende plaat

sen waargenomen met in totaal minstens 32 exemplaren . In 2002 was er 

geen sprake van een echte influx in het voorjaar, maar toch konden de 

volgende zekere broedgevallen worden vastgelegd: 1 paar in de Uitkerkse 

Polder en telkens 1 op opgespoten terreinen te Bredeneen te Kieldrecht 

De populatie in de atlasperiode fluctueerde tussen 23 paren in 2000, 4 

in 2001 en 3 in 2002. Na de atlasperiode werden in 2003 en 2004 opval

lend minder waarnemingen verricht. 

VERANDERINGEN 

De Steltkluut is steeds een onregelmatige , invasieve broedvogel ge

weest in Vlaanderen. Het hoogste aantal broedparen dat hier ooit werd 

aangetroffen bedroeg 21 in 1967 op enkele opgespoten terreinen langs 

de Beneden-Schelde (VOET 1969). In de periode 1973-1977 werd slechts 

1 broedpaar geteld (Zandvliet 1975) . Tussen 1977 en 1997 werd enkel in 

1986 1 paar gemeld in het Antwerpse Linkeroevergebied (VAN IIMPE 

1998). In 1982, 1991 en in de periode 1997-1999 broedde telkens 1 paar 

in de achterhaven van Zeebrugge of was de soort er minstens broedver

dacht. In 1998-1999 werden waarnemingen verricht in de Verdronken 

Weide te leper waar minstens éénmaal een broedpoging werd gedaan. 

Het .nest ging echter verloren door een stijgende waterstand in het 

wachtbekken (MED. 0. DOCHY). 

BESPREKING 

Een trend bepalen voor de soort is, omwille van het invasieve karakter 

van het voorkomen , niet mogelijk. Waarschijnlijk zal de Steltkluut 

steeds een onregelmatige gast blijven in Vlaanderen. In Nederland 

broedt de soort sinds 1989 jaarlijks, maar steeds in erg wisselende aan

tallen. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in het Deltagebied waar 

de soort sinds het einde van de jaren 8o bijna jaarlijks tot broeden 

komt, met als grootste uitschieters 14 paren in 1992 en 20 paren in 1999 

(MEINIGER et al. 2003). In Wallonië broedde de soort voor het laatst in 

1999 (1 broedpaar) terwijl in 2000 nog een poging werd ondernomen te 

Ploegsteert (JORTAY 2001). 

GLENN VERMEERSCH 
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8/ack-winged Stilt - Summary 

The presence of sma/1 breeding populations of 8/ack-winged Stilts in Flanders depends 

mainly on drought periods in southern Europe. Ou ring the years 2000, 2001 and 2002, 

23, 4 and 3 breeding pairs we re recorded respectively which is exceptional for the past 

30 years. Breeding habitat consists of industria/ sites near harbours, sewage works, 

wet grasslands and habitat restoration areas. 
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(RECURVIROSTRA AVOSETTA} 

Het broedareaal van de Kluut kent een onregelmatige verspreiding over het westelijk en 
het zuidelijk deel van Eurazië. Als koloniebroedvogel is hij overwegend bewoner van kust
streken, zoals stranden, slikken, schorren, lagunen en oevers van zandplaten, maar ook 
van rivierboorden gevoed door ondiep zout of brak water. In kleiner aantal broedt de 
soort op ver van de kust gelegen zout- en alkali-gronden, zoals in Hongarije . In toene
mende mate worden landbouwgronden bewoond zoals natte weiden, kwelders en zelfs 
akkerland. De Kluut heeft zich vlot aangepast aan door de mens aangebrachte habitats; 
spuitvelden zijn hiervan het beste voorbeeld. De Vlaamse broedvogels maken deel uit van 
de West-Europese populatie die bijna 73· ooo vogels telt en thans stabiel lijkt, nadat zij 
tot 1990 was toegenomen (DELAN Y o[ ScoTT 2002) . 
De Kluut komt begin maart op de broedplaatsen aan . Als grondb :·'>eder bouwt hij een 
eenvoudig nest, maar bij overstromingsgevaar kan die schrale bouw in korte tijd met 
enkele centimeters opgehoogd worden. Het broeden houdt aan vanaf half april tot laat 
in juli en door de aanwezigheid van vervanglegsels kunnen tot ha lf augustus nog kleine 
jongen voorkomen. Het voedsel bestaat voornamelijk uit crustacea, wormen en insecten. 
Na het broeden treedt vanaf half juli ruitrek op, die in een richting kan verlopen die 
tegengesteld is aan die van de najaarstrek (DIETRICH o[ HöTK ER 1991) . Bij de meest 
belangrijke ruiplaatsen van West-Europa zijn dejadebusen (Duitsland), het eiland R(!Jm(!J 
(Denemarken), de Dollord (Nederlands-Duitse grensstreek) en Nederland, met de Friese 
kust en het Ijsse/meer (GLUTZ VON BLOTZHEIM et af. 1977, {VfELTOFTE et af. 1994). De 
najaarstrek is sterk gebonden aan de kuststreek. Broedvogels uit ons land overwinteren 
aan de Oost-Atlantische ku st van Noord-Frankrijk tot in het zuiden van Senegal en wel
licht ook in Zeeland (VAN IMPE 1991a) . 

VERSPREI D IN G EN AANTALLEN 

De Kluut kent in Vlaan deren een beperkt ve rsp reidingsgebied met maar 

38 (7 %) bewoonde atlas ho kken . In 29 ho kken werd broedzekerheid 

bekomen. Het grootste dee l daa rva n bevindt zich in poldergebieden : 14 

in de Kustpolders, 2 in Noo rd-Oost-Vlaanderen (Krekengebied) en 7 aan 

de Antwerpse Lin ker- en Rechters cheldeoever van de Beneden-Zeeschel

de, met belangrijke vestiginge n te Kieldrecht, Ve rrebroek en Kallo. Buiten 

de Polders broedt de soort zeer ve rs preid . Er werden geen broedgevallen 

vastges te ld in de Kempen en ten zuiden ervan . 

De ve rsp rei d ing in Vl aa nderen wordt in belangrijke mate bepaald door 

de beschikbaarheid van ku nstmatig verhoogde terreinen door opspui 

t ing met za nd en kle i, vooral met het oog op de inplanting van nieuwe 

industriegeb ieden. Op die nieuw ontstane (en meestal tijdelijke) terrei 

ne n vi ndt meer dan 8o % va n all e Vlaamse Klutenbroedparen hun uit

verkoren habitat. 

Ve rtalen we de hokve rspre iding in aantallen broedparen, dan komt het 

grote belang van de Scheldepolders en het Antwerpse havengebied 

langs de Beneden-Zeeschelde, samen met de Kuststreek, naar voor. Zij 

herbergen gemiddeld over de 3 atlasjaren respectievelijk 53 %en 32 % 

van onze Klutenpopulatie. In het Antwerpse Linkeroevergebied (respec

tievelijk 313 en 299 paren in 2001 en 2002) profiteerde de soort van de 

zeer uitgestrekte opgespoten terreinen die aangelegd werden tijdens de 

werken aan het Deurganckdok. De belangrijkste broedgebieden aan de 

Kust zijn de Uitkerkse Polder (max. 61 paren in 2002) , de Zeebrugse 

achterhaven (max. 47 paren in 2000), de Zwinstreek (21 paren in 2000) 

en het industriegebied Plassendale I te Zandvoorde (18 paren in 2002) . 

Belangrijke broedplaatsen landinwaarts vinden we in de Kanaalzone te 

Wintam (max. 37 paren in 2001) , de Gentse Kanaalzone (max. 30 paren 

in 2001) en op de terreinen van de suikerfabriek te Moerbeke (max. 16 

paren in 2002) . 

In vrijwel alle regio 's wordt het aantal broedende Klutenparen jaarlijks 

goed opgevolgd . Dit liet ons toe om volgende populatieschattingen 

voor Vlaanderen te berekenen: 340-345 paren in 2000, 520-525 in 2001 

en 535-540 in 2002. De schattingen mogen als betrouwbaar worden be

oordE:eld omdat de soort gemakkelijk kan worden ge"lnventariseerd door 

haar opvallende verschijning en het luidruchtige broedgedrag. Bij het 

begin van het broedseizoen is het wel uitkijken voor schijnnesten die tot 

te hoge tellingen kunnen leiden. Bij inventarisaties op spuitvelden kun

nen op afstand broedende vogels verborgen blijven achter de vlug op

schietende begroeiing. 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de vorige atlasperiode 1973-1977 onderging de ver

spreiding van de Kluut in Vlaanderen geen ingrijpende wijziging en ble

ven dezelfde kerngebieden behouden (Kust en Scheldepolders) . Er deed 

zich wel een zekere uitbreiding voor in een zuidwestelijke tot zuideli jke 

richting. 

Voor het Vlaamse landsgedeelte geeft de afgelopen inventarisatieperiode 

een meer dan aanzienlijke populatietoename aan ten opzichte van die in 

1977, toen maar 245 broedparen werden geteld . Die stijging van het Klu 

ten bestand was reeds merkbaar in het begin van de jaren 50 van vorige 

eeuw (LIPPENS 1954) en hield aan tot het begin van de jaren 8o: 55-60 pa

ren in 1956, 190 in 1972, 245 in 1977 en 480 in 1981. (VERHEYEN 1957, VoET 

1970, LIPPEN S & WILLE 1972, VOET et al. 1982). Het sterk wisselende aan

bod aan geschikte broedterreinen in de havengebieden van vooral Zee

brugge en Antwerpen zorgde voor aanzienlijke aantalsschommelingen 

gedurende de voorbije 20 jaar. In bepaalde jaren werd de kaap van 400 

paren nog net overschreden (410-420 in 1990, DEvos et al. 1991) , maar in 

minder gunstige perioden viel het aantal broedparen terug tot minder 

dan 300 (onder meer in de tweede helft van de jaren go) . De grote aan 

tallen in 2001 en 2002 betekenen een record voor Vlaanderen maar waren 

van korte duur. Recente gegevens wijzen op een afname van ongeveer 

40 % in 2003 , vooral door een terugval op Antwerpen-Linkeroever. 

BESPREKING 

Vanaf de jaren 20 en vooral vanaf 1940 viel er een toename vast te stel

len van de gehele populatie van Noordwest-Europa, zoals in Zweden, 

Duitsland , Nederland (tot ongeveer 1990, nadien stabilisatie) , En geland 

en Frankrijk het geval was (KuBE & GRAUMANN 1994, ARTS 2002 , KIRBY et 
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al. 2004) . Mogelijke oorzaken hiervan kunnen worden gevonden in een 

aantal bevorderende factoren : een betere bescherming (sterke afname 

van eierverzamel ingen , minder jacht in de broed-, trek- en overwinter

ingsgebieden), een hoger voedselaanbod door eutrofiëring, een kunst

matige verbetering van de bestaande habitats en aanleg van nieuwe 

broedgebieden. 

Samen met de Strandplevier en de Dwergstern is de Kluut een typische 

broedvogel van jonge, dynamische terreinen met een pioniersvegetatie, 

die bij voorkeur onderhevig zijn aan de werking van de getijden of aan 

wiss elende waterstanden. Op de spuitve lden van het Antwerpse Linker

oevergebied werden de hoogste broedvogeldichtheden bereikt (11 ,6 pa

ren/10 ha) op meer dan twee jaar oude zandterreinen met een matige 

grondbedekki ng met schelpenstrand en mossen (beide 10-20 %), gras

sen (so-6o %) en andere vegetaties (10-20 %) (VAN IMPE 19918). Door 

een niet af te remmen vegetatiesuccessie zal het in de toekomst moei 

lijk zijn die leefruimten in hun oorspronkelijke, gunstige staat te bewa

ren. Daarom kan worden voorzien dat zowel het onderhoud van be

staande als de creatie van nieuwe broedplaatsen belangrijke fi nanciële 

inspan ningen zullen vergen (M EININGER & GRAVELAND 2002). In dit ver

band kunnen we alvast verwijzen naar het succes van natuurontwikke

li ngsmaatregelen in de Uitkerkse Polder (toename van 4 paren in 1990 

naar meer dan 6o in 2002 en 2004). 

In het Antwerpse Linkeroevergebied is het voortplantingssucces van de 

Kluut zeer gering. In de periode 1982-1991 werden er maar gemiddeld 

0.49-0,52 jongenfpaar vliegvlug. Hoofdoorzaak van de slechte resulta

ten was een hoge sterfte van pull i (VAN IMPE 1991A). In een volgende pe

riode (1992-2004) daalde het gemiddelde aantal vliegvlugge jongen ver

der tot 0,26-0,29/paar en onlangs vielen alle jongen van twee omvang

rijke broedkolonies aan het toekomstige Deurganckdok (180 paren in 

2001 en 207 paren in 2002) ten prooi aan roof door Zilvermeeuwen. Al

hoewel bekend is dat het voortplantingssucces van de Kluut jaarlijks aan 

gevoelige schommel ingen onderhevi g kan zijn (o.m . GIRARD 1997) , is dit 

op de Antwerpse Linkerscheldeoever nauwelijks het geval. Over een pe

riode van 21 jaar kwamen slechts in vijf jaar meer dan 0 ,5 vliegvlugge 

jongen per paar voor (pers . waarn.) . Die geringe uitkomsten werden be

vestigd in andere , voor de soort aantrekkelijke biotopen , zoals onder 

meer in Frankrijk herhaaldeli jk werd vastgesteld (BouCHE 1991 , CARRUETIE 

1999). Waarom d ie lage voortplantingsresultaten niet gepaard gaan met 

een lokale of globale afname van de broedpopulatie blijft onopgehelderd . 

Er zijn op dit ogenblik grote lacunes in de kennis van de functionele pro

cessen die bepalend zijn voor de populatiedynamiek van de Kluut 

(HöTKER et al. 1999) . 

Indien Vlaanderen het huidige broedbestand van de Kluut in veiligheid 

wil stellen , zullen zowel het beheer van gunstige biotopen als de instel

ling van een veilige nestomgeving overleg en zorg vragen . Bij de geplan

de creatie van nieuwe natuurgebieden in de noordelijke polders van het 

Antwerpse havengebied dient rekening te worden gehouden met de na

bijhe id van het Verdronken Land van Saeftinghe, bekend om zijn belang

rijke broedkolon ies Zilvermeeuwen . In die reservaten zal het beter zijn 

aan habitatbeheer te doen dan mogelijke predatoren te trachten verwij 

deren , alleen al omdat de eerste keuze eenvoud iger en goedkoper is 

(EVANS 2004) . 
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Avoeet - Summary 

The Avoeet is a rather scarce breeding bird in Flanders and was recorded only in 7 % 

of all squares. Th e breeding areas of the species are confined to industrial wastelands 

in the harbours of Zeebrugge (coast) , Antwerp (a long the River Scheldt), Gent, and 

to fields near shallow waterbodies in the coastal polder area. The Avoeet has slightly 

extended its breeding range since the 1970s, but numbers increased remarkably. The 

popu/ation is estimated at 340-540 breeding pairs, but in 2003 populations were decli

ning. The future of the species wil/ depend on its success in colanizing newly available 

natura/ and artificial habitats, as many of the present industrial breeding sites wil/ 

soon disappear. 
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KLEINE PLEVIER (CHARADRIUS DUBIUS} 

De Kleine Plevier komt verspreid voor in Europa , maar ontbreekt volledig in Ierland, 
ljsland en het uiterste no orden van Scandinavië. In Centraal- en West-Europa broeden 
ze vooral in laaggelegen gebieden en dan bij voorkeur in riviervalleien waar hun natuur
lijke biotoop nog voorkomt. Dit bestaat voornamelijk uit grindbanken langs stromend 
water, schelpenrijke en weinig of niet begroeide za ndige terreinen en (gedeeltelijk) droog
gevallen plasjes . De habitatvoorkeur is echter flink uitgebreid in de loop van de zoste 
eeuw en Kleine Plevieren komen nu ook voor op werven van grote bouwterreinen, opge
spoten terreinen nabij havens, zand- en kleiwinningen tot zelfs op platte daken (met 
grindbedekking) van bedrijven op industrieterreinen. Voorwaarde is steeds dat er zoet 
water in de buurt aanwezig is. Door die aanpassing aan de menselijke, veranderende 
omgeving heeft de soort het verspreidingsa reaal aanzienlijk kunr:•n uitbreiden . Lokale 
populaties vertonen, zoals wel vaker voor ee n echte pionierssoort, regelmatig sterke 
schomm elingen die vooral beïnvloed worden door de oppervlakte beschikbaar broedge
bied. Waarschijnlijk broedt momentee l minder dan 10 % van de Europese populatie nog 
in natuurlijke biotopen . 
Kleine Plevieren overwinteren in equatoriaa l Afrika en komen vanaf midden maart terug 
aan in de West-Europese broedgebieden. In het zuiden van het verspreidingsgebied 
gebeurt dit al ruim een maand vroeger. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Kleine Plevier is een vrij schaarse soort die men verspreid over 

gehee l Vlaanderen kan aantreffen . De bezettingsgraad van de atlashok

ken is met 21 % eerder gering. 

Ze komen voor in een brede strook langs onze kust waar ze zowel in 

natuurlijke (duinen) als kunstmatige biotopen (opgespoten terreinen) 

broeden . Het Gentse en Antwerpse havengebied komen ook duidelijk 

uit de verspreidingskaart naar voor, net als het rivierengebied in de om

geving van Mechelen en Willebroek. Verder komen Kleine Plevieren ver

spreid voor in de zui delijke Schelde- en Leievallei , lokaal langs de Den

der en in de Noordelijke Kempen (kleiputgebieden en in mindere mate 

plagplekken op heideterreinen) , in de grote zandwinningsgebieden van 

Mol en omgeving, de moerasgebieden rond Kinrooi en Neerpelt en 

vooral ook in de Maasvallei en op de opgespoten terreinen langs het 

Albertkanaal tussen Zutendaal en Hasselt. Ze ontbreken in grote delen 

van Zandig Vlaanderen , het Heuvelland en de Zandlemige regio en zijn 

zeldzaam ten oosten van de Dijleen ten zuiden van de Demer. 

De aantallen per atlashok kunnen sterk verschillen. In 77% van de hok

ken komen niet meer dan 1-3 broedparen voor. In amper 5 hokken wer

den meer dan 10 paren vastgesteld. De opgespoten terreinen in het 

Antwerpse Linkeroevergebied scoren het best met dichtheden die oplo

pen tot 20 tot 25 paren per atlashok. In totaal komt hier ca. 20% van de 

Vlaamse populatie tot broeden (55-70 paren) . Andere voor de soort be

langrijke gebieden zijn o.a. het Zeebrugse havengebied (15-20 paren) , 

de Gentse Kanaalzone (25-40 paren), de Middenkust (12 paren) , het 

Noordelijk Eiland te Wintam (12-15 paren), het Mechelse rivierengebied 

(13-18 paren) en de Maasvallei (23-24 paren) . 

De totale Vlaamse populatie kan geschat worden op 330-370 broedpa

ren, waarbij rekening werd gehouden met het feit dat solitaire broedge

vallen vrij gemakkelijk over het hoofd worden gezien . 

VERANDERINGEN 

Het sterk wisselend aanbod van geschikte broedbiotopen zorgt ervoor 

dat zowel het verspreidingsareaal als het aantal broedparen aanzienlij

ke ~ijzigingen kunnen ondergaan in een relatief korte tijdspanne. Een 

vergelijking met de verspreidingskaart van de periode 1973-1977 toont 

echter in belangrijke mate dezelfde kerngebieden in Vlaanderen. De 

Maasvallei heeft duidelijk aan belang gewonnen. Betrouwbare aantal

schattingen van het Vlaamse broedbestand zij n schaars en suggereren 

een toename in de tweede helft van de jaren 70 en een vrij stabiel ver

loop in de daaropvolgende 20 jaar. Schommelingen op kortere termijn 

komen hier echter niet of onvoldoende tot uiting. In 1977 kon de totale 

populatie in Vlaanderen geschat worden op 250-255 broedparen. In 1981 

was dit aantal opgelopen tot ongeveer 350 paren (MAES et al. 1985A). Een 

raming voor de periode 1989-1991 ligt in dezelfde grootteorde (300-330 

paren). De populatieschatting voor 2000-2002 bevestigt de min of meer 

stagnerende trend. 

Lokaal kunnen echter wel grote aantalsfluctuaties optreden. In het Ant

werpse Lin keroevergebied kende de soort een hoogtepunt in de jaren 

1981-1982 (tot 135 paren) en 1988-1990 (tot 158 paren) . Vanaf 1992 was 

er een gevoelige achteruitgang (maxima rond 60-65 paren) (VAN IMPE 

1998) . In Zuid-West-Vlaanderen kende de soort een bloeiperiode in 

1986-1990 (ca. 25 paren) . Momenteel komen er nog 12-20 paren voor. In 

Klein-Bra-bant nam de soort licht toe van 8-14 paren in 1988 tot 15 in 

2001. De toename kan daar volledig op de rekening van gunstige ont

wikkelingen op het Noordelijk en Zuidelijk Eiland te Wintam worden 

geschreven. In Limburg verdween de Kleine Plevier tijdens de jaren go 

op tal van plaatsen uit de Kempen door natuurlijke vegetatiesuccessie 

op de broedplaatsen , maar nam verder uitbreiding in de Maasvallei 

waar zowel ge-broed wordt op de oevers langs de grindplassen als op 

grindbanken in de Maas. Daar werd het broedbestand in 1992 geschat 

op 15-20 broedparen terwijl die nu nog verder is toegenomen tot min

stens 24 paren. De totale Limburgse populatie werd in 1992 geraamd op 

8o broedparen . De atlasgegevens wijzen op eenzelfde hoog niveau (8o-

100 paren) . 

BESPREKING 

Net als in vele andere Europese landen broedt ook in Vlaanderen min

der dan 5 %van de broedpopulatie in natuurlijke milieus (enkele duin-
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pannen en vooral de grindbanken- en oevers langs de Maas) . Mogel ijk 

weet de soort de komende jaren te profiteren van een aantal natuu ron t

wikkel ingsprojecten in o.a . de Kuststreek en vooral ook langs de Grens

maas waar zowel langs Nederlandse als langs Vlaamse zij de reed s habi

tatmodellen voor de soort werden opgeste ld (VAN DER WINDEN et al. 

1996, VANACKER et al. 1998). Ook plagplekken in heidegebieden worden 

(kortstondig) bezet zoals o.a . bleek in de Kalmthoutse Heide. 

Om het huidige niveau te handhaven blijft de Kle ine Plevi er echter in 

belangrijke mate afhan kelij k van grote haven - en andere infrast ructuu r

werken . Zo ging hi j in Zuid-West-Vlaanderen achteruit door het wegval

len van de grote werkzaamheden láh gs de Schelde en Leie en langs de 

autostrades . In de grote havengebieden van An twerpen , Gent en Zee

brugge houdt de soort - ondanks de soms grote aantalsschommelin

gen - vrij goed stand. Ti jdens de atlasperiode (vooral 2000 en 2 0 01) 

hadden de grote werken aan het Deurganckdok in het Antwerpse 

Linkeroevergebied en het Kluizendok in de Gentse Kanaal zone duidel ijk 

een positief maar t ij deli j k effect. 

Kleine Plevieren bl ijken ook gevoelig te zij n voor verstoring. VAN IMPE 

(1998) wi j t de gevoelige achteruitgang in het Antwerpse Linkeroever

gebied in de loop van de jaren 90 ondermeer aan nade lige gevo lgen van 

motorcrossactivite iten . 

KO EN D EVOS &. GLENN VERMEERSCH 
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Little Ringed Plover - Summary 

The Little Ringed Plover is the cammanest plover species in Flanders, occurring 

throughout the region. Less than 5 % of the popu/a tion is breeding in natura/ habi

tats such as river volleys and wet dunes. The toto/ popu/ation is estimated at JJO-JJO 

breeding pairs, the majority of which is found in harbour areas where industrial acti

vities provide excellent nesting opportunities. After an increase in the early 198os 

numbers have remained stable, although locally large fluctuations do occur. 
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BoNTBEKPLEVIER (CHARADRIUS HIATICULA} 

De Bontbekplevier komt overal voor langs de kusten van N oordwest-Europa. De grootste 
aantallen worden aangetroffen in ljsland, Scandinavië en Groot -Brittannië. De Belgische 
broedpopulatie vormt samen met die langs de Noord-Franse kust de zuidgrens van het 
verspreidingsgebied. De trend varieert van land tot land maar is overwegend stabiel. 
Plaatselijk heeft de soort echter te lijden onder toenemende (menselijke) verstoring van 
stranden. 

In het algemeen is de Bontbekplevier gebonden aan zout water, maar op een aanta l 
plaatsen broeden ze ook langs rivieren en grote zoetwatermeren. In het uiterste noorden 
van het verspreidingsgebied komen ze verspreid voor over de toendra waar ze allerlei 
zoetwatermilieus bezetten. Ze broeden bij voorkeur op kale of hoogstens met schaarse 
pioniersvegetatie begroeide schelpenstranden, zandbanken in rivi6:en of meer kunstma
tige terreinen zoals grootschalige opspuitingen of uitgestrekte fabrieksterreinen. 
De West-Europese broedvogels trekken niet ver weg en overwinteren hoofdzakelijk in 
Zuidwest-Europa. Ze keren al erg vroeg, vanaf februari, terug om hun territoria te bezet
ten. Arctische broedvogels gaan meestal zuidelijker overwinteren en trekken slechts later 
terug naar de broedgebieden . In onze streken kunnen ze tot ver in mei op doortrek waar
genomen worden. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Bontbekplevier is een zeldzame broedvogel in Vlaanderen die 

slechts op een handvo l plaatsen wordt aangetroffen . Tijdens de atlaspe

riode werden jaarlijks broedgevallen genoteerd op de opgespoten terrei

nen in het havengebied van Zeebrugge (4-6 broedparen) waar ze zowel 

langs de westelijke strekdam (max. 3 paren in 2000) als op het nieuwe 

schiereiland aan de Oostdam (max. 4 paren in 2002) broeden. In de 

Zeebrugse achterhaven en de Baai van Heist kwam de soort alleen in 

2000 tot broeden (respectievelij k 1 en 2 paren). In het Zwin te Knokke 

werden gedurende de atlasperiode geen broedgevallen vastgesteld . Aan 

de Westkust is de soort een onregelmatige broedvogel. In 2001 was er 

een zeker broedgeval in het du ingebied ter hoogte van Oostduinkerke. 

In de Ijzermonding te Nieuwpoort en de Westhoek te De Panne waren 

er aanwijzingen, maar kon geen broedbewijs geleverd worden. Ook in 

het Antwerpse Linkeroevergebied komt de soort jaarlijks tot broeden op 

de uitgestrekte opgespoten terreinen (5 paren in 2000 en 2001). Dieper 

landinwaarts werd in 2001 en 2002 een (waarschijnlijk) broedgeval 

genoteerd op het Noordelijk Eiland te Wintam. 

De totale Vlaamse populatie bedroeg 13 paren in 2000, 11 paren in 2001 

en minstens 7 paren in 2002 . 

VERANDERINGEN 

In de loop van de jaren 70 en 8o evolueerde de Bontbekplevier in Vlaan

deren van een onregelmatige tot een jaarlijkse broedvogel. Tot 1993 wer

den nooit meer dan 5 paren geteld in één broedseizoen. Zoals blijkt uit 

de grafiek kende de soort daarna een opvallende toename. Van 1994 tot 

2000 lag het totaal aantal broedparen in Vlaanderen meestal tussen 10 

en 15, met een opvallende uitschieter in 1994 (24 paren). Het hoogte

punt lijkt inmiddels voorbij en de laatste jaren worden in de belangrijk

ste broedgebieden merkelijk lagere aantallen genoteerd . 

De Zeebrugse populatie kende een maximum van 16 paren in 1994. 

maar is sinds 1999 weer aanzienlijk afgenomen (4 tot 6 paren) . In de 

loop van de voorbije 10 jaar verschoof het zwaartepunt van de versprei

ding achtereenvolgens van de achterhaven (max. 10 paren in 1994) naar 

de westelijke voorhaven (max. g in 1996) en het sterneneiland aan de 

Oostdam (max. 4 in 2002 en 2003). In het strandreservaat De Baai van 

Heist werd de soort broedend vastgesteld in 1999 en 2000 (respectie

velijk 3 en 2 paren) . Het Zwin te Knokke was een traditioneel broedge

bied in de jaren 8o en de eerste helft van de jaren go (max. 4 paren in 

1987) , maar heeft sindsdien sterk aan belang ingeboet. 

In het Antwerpse Linkeroevergebied werden tot maximaal& paren geteld 

in 1994. In de daaropvolgende jaren kwamen er meestal tussen 2 en 5 

paren tot broeden . 

BESPREKING 

De kleine Vlaamse populatie is gevoelig voor aantalsschommelingen. 

Het aantal broedparen wordt immers in belangrijke mate bepaald door 

het sterk wisselende aanbod aan geschikte, kunstmatige broedterrei

nen . De Vlaamse broedgebieden situeren zich bovendien aan de rand 

van het continentale verspreidingsareaal. In dergelijke gebieden mani

festeren zich vaak de eerste tekenen van een algemene populatietoena

me of -afname. In dat opzicht kan ook de trend van naburige populaties 

over de landsgrenzen verhelderend zijn . De enkele broedplaatsen in 

Vlaanderen sluiten nauw aan bij die in het Nederlandse Deltagebied . 

Daar kende de soort een sterke terugval in de periode 1989-1997 waar-
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na de aantallen zich stabiliseerden rond 150-170 paren (MEININGER et al. 

2003) . In Noordwest-Frankrijk vond in de tweede helft van de jaren 70 

en in de jaren 8o een areaaluitbreiding plaats en nam de soort toe tot 

ongeveer 200 paren. Daarna volgde een afname tot ca . 130 paren in 

1996 (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT 1999) . 

De stijging van het aantal broedparen in Vlaanderen in de loop van de 

jaren go is dus geen weerspiegeling van een algemene trend in de West

Europese kustgebieden . De meest recente gegevens wijzen erop dat de 

soort ook bij ons wellicht over haar hoogtepunt heen is. De belangrijk

ste broedgebieden van de laatste jaren verdwijnen immers aan een snel 

tempo als gevolg van de verdere havenontwikkeling in Zeebrugge en in 

het Antwerpse Linkeroevergebied . Het blijft afwachten in hoeverre het 

ontstaan van nieuwe geschikte broedb iotopen - ofwel door nieuwe 

havenwerken ofwel door natuurontwikkeling-nieuwe kansen zal bieden 

voor een pionierssoort als de Bontbekplevier. 

KOEN DEVOS & GLENN VERMEERSCH 
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Ringed Plover - Summary 

The Ringed Plover is very scarce in Flanders (2 % of all squares) with a restricted 

range. The breeding areas of the species are confined to industrial wastelands in the 

harbours of Zeebrugge (coast) and Antwerp (a long the Scheldt). Elsewhere, breeding 

is sporadic. Estimated popu/ation numbers were 13 pairs in 2000, 9 pairs in 2001 and 

10 pairs in 2002. In the 1970s and the 198os, the species evolved from an irregular to 

a regu/ar breeder and numbers increased rapidly to reach 24 pairs in 1994. At present 

however, populations are declining. The future of the species wil/ depend on its suc

cess in colanizing newly available natura/ and artificial habitats, as many of the pre

sent industrial breeding sites wil/ soon disappear. 
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STRANDPLEVIER (CHARADRIUS ALEXANDRINUS) 

De belangrijkste broedgebieden in Europa situeren zich langs de Midde lla ndse Zee , zui
delijke Atlantische Oceaan en Zwarte Zee. De verspreiding is hoofdzakelijk kustgebonden 
waarbij de soort een duidelijke voorkeur vertoont voor dynamische, schaars begroeide 
kustmilieus zoals strandvlakte s, primaire duintjes, en schelpenrijke hoger gelegen delen 
van schorren en kwelders. In een aantal landen zoals Spanje en Hongarije komen kleine 
broedpopulaties voor dieper in het binnenland, vooral nabij meren of op graslanden waa r 
de vegetatiegroei beperkt wordt door hoge zoutgehaltes. Ook minder natuurlijke en 
nieuw ontstane biotopen, zoals opgespote n te rreinen , worden vaak snel en massa al 
bezet. Ondanks het opportunism e van de soort nemen de aantallen in vrijwel alle 
Europese landen sterk af (TucKER rf( HEATH 1994) . In Noordwest- Europa broeden nog 
hooguit 1ooo paren. 
Strandplevieren kunnen zowel solitair als in los kolonieverband broeden. De soort gaat 
vlot over tot vervanglegsels en tweede legsels waarbij een wisseling van partner enfof een 
verplaatsing naar andere gebieden niet ongewoon zijn . 
De West-Europese broedvogels overwinteren hoofdzakelijk in het weste lijke Mediterrane 
gebied en West-Afrika. Ze komen meestal in april in de broedgebieden aan. 

VER SPREIDI N G EN AANTALLEN 

In amper 8 bezette hokke n we rden ze kere o f wa ars chijnlij ke broedgeval

len opgetekend . Ze ligge n bijna a llema al geclusterd in en rond de ha 

ven van Zeeb rugge e n in het Antwerpse Lin keroevergebied . 

Het aa ntal broed pa re n in het Zee brugse haven gebied bedroeg 34 paren 

in 2000, 31 in 2001 en 41 in 2002. Er was een terugval op de eens zo 

aantre kke lijke terre in e n aa n de Wes tda m in de voo rhaven (tot slechts 7 

paren in 2001 ) , maar d ie we rd geco mpenseerd door een toename op het 

recent aangelegde ste rn e nsc hierei la nd aa n de Oostdam (tot 25 paren in 

2002). In de steed s meer vo lgebouwde achterhaven kwamen in 2002 

nog 5 pare n tot broede n . 

Aan pale nd aan de voo rhave n ligt het st ra ndreservaat, de Baai van Heist 

waar in 2000 12 pa ren werd en vas tges teld . De seizoenen 2001 (o paren) 

en 2002 (2 paren ) scoorde n hee l wa t m in der. O ok in andere natuurl ijke 

bio tope n aan o nz e Kust is de soort een zeld zame broedvogel geworden: 

2 pare n in het Zwin te Knokke (2000) en 1 paa r op het strand te Oost

d uinke rke (2000) . 

In de uitges tre kte have nuitbreid in g va n het Antwerpse Linkeroever

geb ied -waa r d e s oort p rofiteerde va n de grootschalige werken bij de 

aa nleg van het Deu rga nckdo k - werden in 2001 30-32 paren geteld. In 

2002 en 2003 kwamen hier respectievelijk maar 9 en 3 paren meer tot 

broeden. De totale Vlaamse populatie tijdens de atlasperiode bedroeg 

68 paren in 2000, 62-64 in 2001 en 52 in 2002. Door het verdwijnen van 

belangrijke broedterreinen als gevolg van vegetatiesuccessie en haven

uitbreiding volgde in 2003 een sterke terugval tot minder dan 20 paren . 

VERANDERINGEN 

Het verspre idingsgebied is sinds het midden van de jaren 70 duidelij k 

ingekrompen . De voormalige broedgebieden aan de Westkust en in de 

Gentse Kanaalzone zijn inmiddels zo goed als verlaten. Het aantal 

broedparen in Vlaanderen kende de laatste decennia sterke fluctuaties . 

Per ioden van lage aantallen wisse lden af met kortstondige pieken . In 

een tijdspanne van 26 jaar (1977-2002) waren er slechts 5 seizoenen 

waar de Vlaamse populatie boven de 1 oo paren uitsteeg. Topjaren waren 

1981 (172 paren) en 1995 (1 56 paren) . 

De populat ietrend in Vlaanderen wordt in hoofdzaak bepaald door de 

ontwikkelingen in de twee overblijvende bolwerken in Zeebrugge en in 

het Antwerpse Linkeroevergebied . 

Door het ontstaan van steeds nieuwe terreinen houdt de soort voorlo

pig vrij goed stand in het Zeebrugse havengebied. Aanvankelijk lag het 

zwaartepunt in de achterhaven (max. 33 paren in 1983) maar dit ver

schoof vanaf eind jaren 8o naar de voorhaven (max. 114 paren in 1995). 

Sinds eind jaren go profiteert de soort hier van natuurontwikkelingspro

jecten zoals de aanleg van een sternenschiereiland aan de Oostdam 

(max. 25 paren in 2002) en de inrichting van het eerste Vlaamse stran

dreservaat Baai van Heist (max. 26 paren in 1999) . Elders langs onze 

Noordzeekust is nauwelijks nog plaats voor broedende Strandplevieren . 

Alleen af en toe slaagt een paartje erin om het tot jongen te brengen , 

o.a . ter hoogte van het militaire dome in te Lombardsijde of bij de Zwin

bosjes te Knokke . 

In het Antwerpse Linkeroevergebied kende de soort hoogten en laagten 

die soms moeilijk te verklaren zijn en niet afhankelijk lijken van terrein

aanbod (VAN IMPE 1998) . Er werd een absolute piek genoteerd in 1981 

(117 paren) maar sinds 1984 stijgt het jaarlijks aantal broedparen er niet 

meer boven de 50 uit . Het broedsucces bleek vaak bedroevend laag te 

liggen , niet alleen wegens de gevoeligheid van de pulli voor vocht en 

koude maar ook door intense verstoring (VAN DE VYVER & OELLIBRANDT 

1984) . De gegevens van 2003 (amper 3 broedparen) wijzen alvast op 

een weinig rooskleur ige toekomst. 

BESPREKING 

Verlies aan broedhabitat-zowel door vegetatiesuccessie als door men

selijke verstoring- wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste oor

zaak van de achteruitgang van de soort in Europa . Vlaanderen maakt 

daarop geen uitzondering. Tot zeker in de jaren 50 was de Strandplevier 

een vrij algemene broedvogel aan onze Kust zoals blijkt uit een aantal 

fragmentar ische cijfergegevens. In 1945 waren er in Knokke een 70-tal 

paren aanwezig terwijl er voor 1953 melding wordt gemaakt van een 45-

tal broedparen tussen De Panne en Nieuwpoort. Door de opkomst van 

het massatoerisme kwamen die kwetsbare populaties echter s teeds 

meer in de verdrukking. In 1981 telden de natuurlijke biotopen langs de 
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volledige Noordzeekust minder dan 10 paren, vaak met een zeer laag 

broedsucces . De uitbouw van grote havengebieden vanaf de jaren 6o 

betekende de redd ing van de soort. Die ging immers gepaard met de 

aanleg van grote spuitvelden die in de pionierfase de ideale broedhab i

tat vormen . De grote schommelingen van jaar tot jaar hebben gedeelte

li jk te maken met het variërend aanbod aan gesch ikte opspuitterreinen 

maar wellicht ook met het zeer mobiele gedrag van broedende Strand

plevieren . Uit ringresultaten is gebleken dat er een du ideli jke uitwisse

ling bestaat met de populaties in het Deltageb ied (gegevens da ta bank 

KBIN) , het laatste grote bolwerk van de soort in Nederland (210-234 

pa ren in 2000-2002) (MEININGER et"à l. 2003 ) . Ook het broedsucces is 

zeer variabel waarbij zowel weersomstandigheden, predatie als versto

rin g een rol spelen . 

De aanwezigheid van broedende Strandplevieren op opgespoten ter rei

nen is steeds van tijdelijke aard , zoals onde r meer gebleken is in het 

Antwerpse Rechteroevergebied en in de Gentse Kanaalzone . De nu nog 

aa nwezige broedb iotopen in onze havengebieden zijn gedoemd om op 

termijn te verdwijnen door vegetatiesuccessie en het bouwrijp ma ken 

van de terreinen. Of dit het einde van een leefbare populatie Strand-ple

vieren in Vlaanderen betekent, valt af te wachten . Recentelijk werden in 

havengebieden voor het eerst compensatiegebieden afgebakend die een 

opvang moeten bieden voor zeldzame broedvogels (vnl. sternen) die op 

andere plaatsen moeten verdwijnen als gevolg van de havenontwikke

ling, dit in uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn. Of die een bl ijvend 

belang voor Strandplevieren zullen krijgen is echter nog de vraag. In 

Nederland stelt men vast dat de soort de laatste jaren opn ieuw afhanke

lijker wordt van zijn oorspronkelijke habitats in de dynam ische kustmi

lieus van Waddengebied en Delta , in een periode dat de belangrijkste 

kunstmatige broedgebieden op hun retour zijn (MEINI NGER & ARTS 
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1997). In Vlaanderen dreigt zich hetzelfde scenario voor te doe n. Door 

de aanleg van meer strandreservaten kunnen we mogelijk de soort als 

broedvogel langs onze Kust behouden , maar door de bijzonder kleine 

oppervlakte van dit soort geb ieden is het twi jfelachtig of we de piekaan 

tallen va n de jaren 8o en go zullen benaderen. 

KOEN DEVOS 

Kentish Plover- Summary 

Th e Kentish Plover is very scarce in Flanders (only in 8 squares) with a restricted 

range . The breeding are as of the species now are confined to industrial wastelands in 

the harbours of Zeebrugge (coast) and Antwerp (along the Scheldt) . Elsewhere, bree

ding is sporadic. At present, populations are declining. The future of the species wil/ 

depend on its success in colanizing newly available natura/ and artificial habitats, as 

many of the present industrial breeding sites wil/ soon disappear. The popu/ation is 

estimated at 52-68 breeding pairs. 
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KIEVIT (VANELLUS VANELLUS) 
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De Kievit is met ruime voorsprong de m eest wijdverspreide en talrijkste broedende stelt
lopersoort in Europa. Het broedareaal is aaneengesloten van Lapland in het noorden tot 
Midden-Frankrijk en Noord-Italië in het zuiden. In het Middellandse Zeegebied is de ver
spreiding veel meer verbrokkeld. 
Kieviten broeden bij voorkeur in open, laaggelegen gebieden met een korte vegetatie. Aan
vankelijk was het een vogel van steppen en zi lte kustgraslanden, maar naarmate die 
natuurlijke habitats meer en meer omgezet werden in landbouwgebied werd de Kievit een 
typische broedvogel van weilanden en akkers. De verandering in broedhabitat ging gepaard 
met een grote uitbreiding van het Europese versp reidingsareaal en een sterke populatietoe
name. Vooral sinds 1970 wordt in de meeste Europese landen echter een daling van de 
aantallen vastgesteld als gevolg van een verdergaande intensivering '>an de landbouw. 
Het broedseizoen loopt van begin maart tot in juli waarbij meerdere vervolglegsels moge
lijk zijn. Het voedsel bestaat voornamelijk uit op de bodem levende ongewervelden. 
Reeds kort na het broedseizoen vormen Kieviten grote groepen en komt de nazomertrek 
op gang. De soort overwintert hoofdzakelijk in Zuidwest-Europa waarbij de noordgrens 
van het winterareaal in hoge mate bepaald wordt door vorstomstandigheden. 

VERSPREID I NG E N AA N TALLEN 

De verspreidingskaart toont een nagenoeg volledige bezetti ng van Vlaan 

deren . De soort werd vastgesteld in ruim 95% va n alle at lasho kk:en waar

bij bijna steeds broedzekerheid werd bekome n. 

De witte vlekken op de relatieve dichthei dskaart komen overeen met gro

te , vrij aaneengesloten bos- en he id ete rreinen of met sterk verstedelij kte 

gebieden. De kernen met hoge dichtheden li gge n zeer verspreid en tonen 

weinig regionale verschi ll en . 

De Kievit stond niet op de lijst van te te ll en soo rten in het atlasho k. Toch 

ontvingen we uit bijna 170 atlashokken betrouwbare aantalsschattingen . 

Die tonen enkele belangrijke gradaties in absolute dichtheden. Alleen in 

de Kustpolders werden tot meer dan 200 paren per at lashok genoteerd , 

waaronder 3 hokken (ljzervallei en Uitke rkse Polder) met telkens 250-260 

paren. Ook de Scheldepo lders en het Antwerpse Lin keroevergebied he r

bergen be langrijke aanta llen die o pl open tot 170 paren per atlashok. In de 

Kem pen lijken de maxima le dichthede n tus se n 50 en 100 paren pe r ho k 

te li gge n, maar gezie n daar in de meeste hokke n niet geteld werd , moe

ten die cijfers met de nodige voorzicht igheid be ke ken worden . In atlas 

hokken d ie gedomi neerd wo rd en door grootsch alige akkerbouw - zoals in 

het zuiden en mi dd en van West-Vl aan deren - komen meestal niet meer 

dan 50 paren voor, soms zelfs minder dan 10 paren . 

Slechts in enkele regio's zijn vol doende kwantitat ieve gegevens beschik-

baar om een regionale schatting te maken van het aantal broedparen . De 

soo rt werd vrij goed geteld in de Westkustpolders wat ons toelaat om de 

regionale populatie op 2000-2500 paren te schatten. In de Scheldepol

ders (en het havengeb ied) langs de Beneden-Zeeschelde wordt door 

optelling van de atlasgegevens een totaal van meer dan 6oo paren beko

men waarvan de overgrote meerderheid in het Antwerpse Linkeroeve r

gebied . In de regio Klein -Brabant raamde men het broedbestand in 2001 

op ongeveer 450 paren . Op basis van aanvullende informatie en extrapo

laties wo rdt het volledige Vlaamse bestand geschat op 14.000 tot 20.000 

pa ren . 

VERANDERINGEN 

Het huidige verspreidingsbeeld verschilt niet zoveel met dat van de ja

ren 70. De Kievit kwam tijdens het atlasonderzoek in de periode 1973-

1977 eveneens in geheel Vlaanderen voor. Alleen enkele kleine gaten in 

de v.erspreiding in het uiterste zuiden van West- en Oost-Vlaanderen 

werde n in de tussenliggende periode opgevuld . 

Door de fragmentar ische gegevens en regionale verschillen is het moei

li jk om een algemeen beeld te krijgen van de aantalstrend in Vlaanderen . 

In de periode 1973-1977 werd het Vlaamse broedbestand geraamd op 

13.000-15.000 paren. De schatting van 12.000 tot 15.000 paren in 1981 is 

gedeeltel ijk op dezelfde gegevens gebaseerd (VoET et al. 1982). De trend 

in de jaren 70 en 8o werd als vr ij stabiel beschreven . Het nieuwe popu

latiecijfer van 14.000-20.000 paren voor de periode 2000-2002 ligt iets 

hoger, maar of er werkelijk sprake is van een (l ichte) toename is moe ilijk 

ui t de ruwe gegevens af te leiden . 

Regionale inventarisaties tonen geen eenduidige t rend. Een sterke toe

name deed zich voor in het Antwerpse Linkeroevergebied waar het aan

tal broedparen tussen 1981 en 2002 steeg van minder dan 200 tot 450-

490 (VAN IMPE 2003) . Ook in de Kustpolders is de Kievit wellicht toege

nomen. Een voorzichtige raming in 1981 leverde minimaal 3000-3500 

paren op, terwij l de huid ige populatiegrootte geschat kan worden op 

400o-6ooo paren . In één van de betere weidevogelgebieden - de Uit

kerkse Polder- steeg het aantal broedparen van 224 in 1990 tot 430 in 

2002. Nog bete r doet de soort het in de regio Schelde-Leie in het zuiden 

van Oost-Vlaanderen : van amper 200-225 paren in 1973-1977 naar 1ooo-

12oo in 1g88-1ggo. In Zu id-West-Vlaanderen broedden in 1986-1990 on

geveer 420 paren tegenover slechts een 50-tal halfweg de jaren 70. Of 

de soort er het voorb ij e decennium verder is toegenomen , kan uit de 

hu idige atlasgegevens niet afgeleid worden . Inventarisatiegegevens uit 

Klein-Brabant tonen aan dat de Kievit minstens plaatselijk nog steeds 

aan het toenemen is (van 280 paren in 1988 naar 450 in 2001) . 

Een volled ig ander beeld wordt verkregen in de Kempen . MAES & VoET 

(1988) geven voor die regio nog dichtheden op die tot drie keer zo hoog 

liggen als in de Kustpolders (periode 1973-1977), momenteel liggen ze 

er gemiddeld du idelijk lager. De weinig posit ieve situatie in de Kempen 

wordt bevestigd door een grootschalige inventarisatie in de buurt van 

Hoogstraten-Rijkevorsel die een sterke afname tussen 1981 en 1994 aan 

het licht bracht {LEE STMANS & VERSCHRAEGEN 1997) . Ook in Limburg werd 

begin de jaren go gewag gemaakt van een afname in de Kempen , maar 

die werd ruim gecompenseerd door een toename in de ZandlePm en 

Leem streek. 
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BESPREKING 

De succesvolle omschakeling van natuurlijke biotopen naar landbouwge

bieden stelde de Kievit in staat om zijn verspreidingsareaal in West-Euro

pa aanzienlijk uit te breiden . Dit ging gepaard met een sterke popu latie

toename die vermoedelijk reeds in de eerste helft van de 2oste eeuw op 

gang kwam. Dat er grenzen zijn aan het aanpassingsvermogen van de 

Kievit bleek toen de soort de voorbije decennia in heel wat landen in aan

tal begon af te nemen, vooral vanaf de jaren 70. Onder meer in Frankrijk, 

Denemarken, Engeland en Wales ken de het broedbestand een daling van 

meer dan so% sinds het hoogtepunt in de jaren 6o of 70 (Duso1s et al. 

1991, FRI KKE 1991, WILSONet al. 2001). De grote Nederlandse populatie 

anno 2000 geschat op 200.000 tot 300.000 paren - houdt beter stand. 

De aantallen op gras - en akkerland zijn er schijnbaar stabiel , hoewel 

bepaalde meetnetten een recente achteruitgang van 25 % aan het licht 

brengen (SCHEKKERMAN 2002). In de huidige West-Europese context stelt 

de Kievitenpopulatie in Vlaanderen het op het eerste gezicht opva l lend 

goed. Van een algemene afname zoals in de meeste andere landen lijkt 

geen sprake te zijn, hoewel meer inventarisatie- en monitoringsgegevens 

gewenst zijn om die stelling te bevestigen . 

Het feit dat de Kievit het de voorbije decennia steeds moeilijker heeft om 

zich te handhaven , wordt gelinkt aan veranderingen in de landbouw die 

het broedsucces negatief beïnvloeden (CHAIM BERLAIN & VIC KERY 2002). De 

vogels die broeden op graslanden lijden vooral onder verdroging en het 

steeds vroeger maaien en inscharen van vee (BEINTEMA & M üSKENS 1987, 

BAlNES 1990) . Vogels die op akkers broeden zijn onder meer afhankelijk 

van de gewassen die geteeld worden . Gewassen die in het najaar worden 

ingezaaid, zoals wintertarwe, zijn weinig aantrekkelijk omdat de vegetatie 

reeds te hoog en te dens is wanneer het broedseizoen aanvangt. In 

Vlaanderen broedt een groot deel van de akkervogels op maïspercelen die 

in de winter en het vroege voorjaar meestal braak liggen . Een eerste 

bewerking in het voorjaar leidt weliswaar vaak tot het verloren gaan van 

de eerste legsels, maar vervolglegsels zijn in de regel wel succesvol. 

Desondanks is het broedsucces op akkers doorgaans lager dan in exten 

sief beheerde graslanden en vaak ook onvoldoende groot om de popula

t ie in stand te houden (GALBRAITH 1988, VERSAlLLES 1994) -

ln Vlaanderen bere iken Kieviten tegenwoordig de hoogste densiteiten in 

gebieden met een goede afwisseling tussen graslanden en akkers . De 

weilanden zijn belangrijk als foerageergebied voor de kuikens terwijl de 

voedselarme akkers als nestplaats fungeren (GALBRAITH 1988) . Het ver

dwijnen van gemengde landbouwbedrijven door een toegenomen speci

alisatie wordt in Groot-Brittannië als één van de mogelijke oorzaken van 

de populatieafname gezien (WILSON et al. 2001). De relatieve kleinscha

ligheid van het Vlaamse agrarische landschap én de sterke aanwezigheid 

van de maïsteelt zorgen ervoor dat het hier voorlopig niet zo ' n vaart 

loopt. Zelfs de talrijke ruilverkavelingen, die in aaneengesloten grasland

gebieden vaak geleid hebben tot het verschijnen van verspreide akkerper

celen, hebben in dat opzicht niet noodzakelijk een negatief effect gehad 

op de Kievit, hoewel plaatselijk uiteraard andere geschikte broedterrei 

nen (vooral natte graslanden) verloren gingen. De verschillende trend in 

de Kempen en in de andere Vlaamse regio's blijft grotendeels onopge

helderd . Verschillen in agrarisch grondgebruik, voedselaanbod en preda

tiedruk kunnen een rol spelen maar vergen nader onderzoek. VAN IMPE 
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(2003) ziet in een toegenomen predatiedruk de hoofdoorzaak van het ge

ringe voortplantingssucces bij de Kievit en andere steltlopersoorten in 

het Antwerpse Linkeroevergebied. Daarb ij spelen niet alleen de stijgen

de aantallen van potentiële predatoren een rol , maar ook een toename 

van verstoring als gevolg van recreatieve activiteiten . 

Gezien de negatieve ontwikkelingen in de Kempen en het lage broedsuc

ces in bepaalde regio's is de Kievit een soort waarvan we de evolutie 

nauwgezet in het oog moeten houden. 

KOEN DEVOS 

Lapwing - Summary 

Lapwings were present in over 95 % of all squares and are evenly distributed across 

Flanders, occurring in all farmland areas. Compared to other Europeon countries, the 

species is doing relatively wel/ and numbers remain stabie overall. There is no clear 

explanation for the contradictory trends in both the Campine area (decrease) and 

other regionsin Flanders (stable or increase). 
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WATERSNIP (GALLINAGO GALLINAGO} 
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De Watersnip broedt in Noord· en Centraal-Eurazië, van Ijstand tot de Beringstraat. De 
soort is talrijk in Fennoscandinavië, Rusland, Ierland en het noorden van Groot-Brit-tan
nië, Nederland, Noord-Duitsland, Polen en Wit-Rusland. Meer zuidelijk is de soort in 
kleiner aantal aanwezig en ze is zeldzaam in het zuiden van Europa. 
Uit nauwkeurige metingen van populatieschommelingen in Finland leek er tot de jaren 
8o een sterke correlatie te bestaan met de afwisseling van strenge en zachte winters . Na 
het midden van de jaren Bobleef het aantal ech ter teruglopen niettegenstaande de zach· 
te winters. Ook in verschillende andere landen nam de broedpopulatie onlangs af, waar
schijnlijk tengevolge van biotoopverlies. 
De Watersnip broedt in laagvenen, verlandingszones van allerlei aard, zegge· en biezen· 
weiden, drassige weilanden met onregelmatige vegetatiehoogte (en dus schuilmogelijk
heden), natte heide en open en vochtige broekbossen . Of de soort al dan niet tot broe
den komt, hangt af van de waterstand in het voorjaar. Basisvoorwaarde is een zachte 
organische bodem, rijk aan bodemorganismen. De achteruitgang van de aantallen is dan 
ook vooral te wijten aan een te droge bodem in het voorjaar tengevolge van ontwaterin
gen en beeksaneringen . 
Centraal-Europese populaties zijn dee ls stan dvogels, deels trekvogels. Noordelijke popu· 
la ties zijn trekkers. De najaarstrek begint in Vlaanderen al midden juli, maar vindt voor
al plaats van augustus tot half november. Overwintering is afhankelijk van de strengheid 
van de wmter. In zachte winters kunnen in Vlaanderen grote aantallen overwinteren . 
Concentraties van enkele honderden zijn dan niet ongewoon. De voorjaarstrek loopt van 
februari tot mei en is minder opvallend dan de najaarstrek. 

VERS P R EIDING EN AANTALLEN 

De Watersni p is een sch aars e broedvogel in Vlaanderen die voorkomt in 

8 % van de atl ashokken. Broedzekerheid is moeilijk te bevestigen en 

werd slechts in 6 atlashokken in de Kempen vastgesteld. In 25 hokken is 

de soort een wa arsch ijnlijke broedvogel. De ve le mogelij ke broedgeval 

len zijn voo rn am elij k gebaseerd op éénmalige waarnemingen en hebben 

in de meeste geval len well icht betrekking op late doortrekkers . 

De grootste aa ntallen werden aangetroffen in enkele Kem pense beekval 

leien met de Vallei va n de Zwa rte Beek op ko p. Hier bevi ndt zich zowel 

in de boven loop als in de benedenloop een, naar Vlaamse maatstaven , 

goede popul at ie met respectievelij k min imaal 8 en 4 zekere broedparen. 

On langs breidd e de soort zi ch stroomafwaarts uit in de aansluitende 

Demerva llei met nogmaals min imaa l 4 zekere broed paren . Langs de 

Maasval lei kwa m waarschijnlijk een 8-tal paren tot broeden gespreid 

over twee atl ashokken . Daarnaast zijn er kleinere aantallen broedgeval 

len langs de Dommel , de Abeek, op een opgespoten terrein langs het 

Albertkanaa l (Bil zen), langs de Grote Nete, de boven· en benedenloop 

van de Dij le, de jeker, in het Turnhoutse Venn engebied , in de Ijzervallei 

en in de Moeren nabij Veurne. Misschien broeden er daarenboven ver

spreid over Vlaanderen nog enkele geïsoleerde paren . 

Optelling van de atlasgegevens levert voor Vlaanderen een totaal op van 

57·88 paren. Het gaat hier echter om een cumulatie van inventarisatie

gegevens uit 3 jaren . Het jaarlijkse aantal broedende paren ligt zeker 

lager. De volledige Limburgse populatie tijdens de drie atlasjaren wordt 

geraamd op minimum 17-21 paren in 2000, 29-31 paren in 2001 en 25· 

29 paren in 2002. De andere Vlaamse regio ' s totaliseren wellicht niet 

meer dan een 10-tal paren , mogelijk iets meer in 2000 en 2001 , toen 

natte voorjaren een duidelijk gunstig effect hadden op de soort. Daarbij 

moet rekening worden gehouden met het feit dat solitaire broedparen 

vaak weinig baltsen en dus vrij gemakkelijk over het hoofd kunnen wor· 

den gezien . 

Het totale bro·edbestand in Vlaanderen bedroeg naar schatting 30-40 

paren in 2000 en 2002, en 40-50 paren in 2001. 

VERANDERINGEN 

Volgens de laatste Belgische Broedvogelatlas broedden er in België in de 

periode 1973-1977 in de gunstige jaren 120-150 paren . De Vlaamse popu· 

latie kon toen worden geschat op 110-130 paren waarvan 7-10 in de 

Westkustpolders (vooral in de ljzerbroeken) , een 10-tal in het Gentse en 

langs de middenloop van de Schelde, 10 in het oosten van de Antwerpse 

Kempen , 70-90 in de provincie Limburg en een minimum van een 10-tal 

in het stroomgebied van Zenne, Dijleen Demer. Toen reeds waren er veel 

aanwijzingen voor een afname, vooral in West-Vlaanderen en Antwerpen. 

De te ru gval zette zich door in de jaren 8o en go en gi ng gepaard met een 

verdere areaalinkrimping. In 1981 ramen VoET et al. (1982) de Vlaamse 

populatie op 100-110 paren , terwijl een schatting voor de periode 1985· 

1988 niet verder komt dan 50-70 paren . In 1989 werd 50 paren als de 

bovengrens van het Vlaamse broedbestand gezien , met een verdere afna· 

me in 1990 (35·40 paren) als gevolg van een droog voorjaar (DEvos et al. 

1991). Op dat ogenblik was de verspreiding van de soort nagenoeg vol

ledig beperkt tot Limburg met de Vallei van de Zwarte Beek als belang· 

rijkste broedgebied. In gekende broedgeb ieden in de Antwerpse Kem· 

pen en de Oost-Vlaamse Scheldevallei was de Watersnip een onregelma· 

t ige broedvogel geworden . 

Het absolute dieptepunt werd bereikt tussen 1994 en 1998 met nooit 

meer dan 20 tot 30 paren voor geheel Vlaanderen . In 1997 en 1998 werd 

zelfs de kaap van 20 paren mogelijk niet meer gehaald . Buiten Limburg 

kwam de soort slechts occassioneel tot broeden in jaren met hoge wa

terstanden in het voorjaar. 

In 1999 werd de dalende trend doorbroken en sindsdien is een voorzich

tig herstel merkbaar. Naast een toename in Limburg, werden vooral in 

2000 en 2001 heel wat geschikte gebieden in andere provincies opnieuw 

(tijdelijk) bezet. 
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e mogelijk e waarschijnlijk e zeker 

BR OEDZEKERHEID #HOK KEN 

Zeker 6 

Waarschijnlijk 25 

Mogelijk 19 

% bezette hokken 8,0 

Populatieschatting 30-50 

BESPREKING 

Tussen het midden van de jaren 70 en het einde van de jaren 90 kende 

de Watersnip in Vlaanderen een gestage achteruitgang van ruim 8o %. 

Een lichte toename tijdens de voorbije jaren kan dat verlies maar ge

deeltelijk compenseren. Ter vergelijking daalde in Nederland de popula

tiegrootte tussen 1970 en 2000 met minstens 65 %. Uit hun langlopend 

mDnitoringsonderzoek blijkt echter een stagnatie van de achteruitgang 

en zelfs een lichte stijging sinds 1992. 

Het feit dat de meeste broedgevallen zich in beekvalleien situeren, heeft 

te maken met de geprefereerde habitat: een zompige ondergrond om 

met de lange snavel vlot ongewervelden uit de bodem te kunnen halen . 

Redenen voor de drastische achteruitgang in de jaren 8o en 90 hebben 

dan ook te maken met wijzigingen in de broedhabitat Vooral verdroging 

tengevolge van beekregularisaties, draineringen en intensivering van 

landbouwactiviteiten op natte valleigronden vormen een probleem voor 

Watersnippen. Door de uitdroging van de bodem kunnen de vogels on

voldoende voedsel bemachtigen. Op drogere terreinen zijn er minder 

vervanglegsels en worden legsels vaker door koeien vertrappeld (GREEN 

1988) . Andere negatieve landbouwactiviteiten zijn: te vroeg maaien of 

beweiden, egaliseren van percelen (met verlies aan schuilmogelijkhe

den) en het inzaaien van hoogproductieve grassen (BRANDSMA 2002). 

De st ij ging van het aantal broedgevallen in de laatste jaren kan te dan 

ken zijn aan de nattere voorjaren, maar zeker ook aan gericht natuurbe

heer. In de Belgische atlas werd reeds opgemerkt dat een groot aandeel 

van de broedpopulatie broedde in reservaten en ook DEvos & ÄNSE LIN 

(1996) wijzen op het belang van natuurreservaten om de soort als 

broedvogel in Vlaanderen te behouden. De hoge waterstanden die de 

Watersnip prefereert, zijn immers bijna uitsluitend gewenst in terreinen 

die in functie van natuurbehoud worden beheerd. We merken op dat de 
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Watersnip de laatste jaren ook regelmatig tot broeden kwam op een nat 

opgespoten terrein langs het Albertkanaal in Bilzen . Het is verheugend 

vast te stellen dat de soort in de benedenloop van de Vallei van de 

Zwarte Beek bleef broeden in een aantal weilanden waar door de provi n

cie Limburg ondersteuningsovereenkomsten werden afgesloten met de 

landbouwer. Bovend ien kwam de Watersnip er terug tot broeden in een 

gebied waar Natuurpunt vzw via een natuurinrichtingsproject plas-dras

situaties creëerde. Niet toevallig kreeg een natuurontwikkelingsplan 

voor de Vallei van de Zwarte Beek de naam ' Plan Watersnip ' toebedeeld 

(VANLOO K 1992) . 

jAN STEVENS 

Snipe - Summary 

The Snipe is a scarce breeding bird in Flanders. All confirmed breeding pairs occur in 

the Campine area. Snipes prefer wet volley grounds, but breeding occasionally occurs 

on marshy industrial wastelands. The major part of the popu/ation is confined to 

nature reserves or plots where monogement agreements were made with farm ers to 

reg u late groundwater levels and cattie grazing in a favourab/e way. Numbers decrea

sed dramatically in the 198os and in the first half of the 1990s. Ho wever, during the 

last years ofthe 1990s and during this atlas period, this trend changed and the popu

lation numbers started to increase, although the popu/ation size ofthe 197os is still a 

long way off. The breeding popu/ation in 2000-2002 varied between 30-40 pairs in 

2000 and 2002, and 40-50 pairs in 2001. 
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HOUTSNIP (SCOLOPAX RUST/COLA} 

De Houtsnip is de enige Europese steltloper die zich met succes gedurende het hele jaar 
in het bos kan ophouden. De soort broedt in Europa in een groot areaal dat zich uitstrekt 
van het uiterste noorden van Noorwegen tot in de bergbossen van de Pyreneeën en van 
in Ierland tot ver in het oosten. Houtsnippen komen niet voor op lj sla nd, in grote delen 
van Zuid-Europa en in de Balkan. In Europa lijken de aantallen stabiel te zijn, maar 
omwille van de moeilijkheden bij de inventarisatie zijn de meeste trends slechts ten dele 
betrouwbaar. 

De keuze van de nestplaats wordt in belangrijke mate bepaald door het voedsela anbod 
in de onmiddellijke omgeving van het nest, waar het wijfJe en de jongen foerageren . Het 
wijfJe bouwt het nest liefst in loofbos op vochtige, niet zure bodems met een rijke strooi
sellaag en dus veel invertebraten. Ook oudere en vochtige naairibossen met een open 
structuur en een goede etagebouw worden vaak door de soort uitgekozen om in te broe
den. Belangrijk is de aanwezigheid van graslanden waar Houtsnippen 's na cht s vaak op 
foerageren . De soort is als grondbroeder, hoewel uitstekend gecamoufleerd, kwetsbaar 
voor predatie op het nest door allerlei roofdieren en uilen. 
Onze broedvogels zijn trekvogels die de winter doorbrengen van N oo rdwest- Frankrijk tot 
in Spanje en Portugal, soms ook in Engeland en Ierland. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Houtsnip werd tijdens de atlasinventarisatie in 23 % van de atlas

hokken vastgesteld. Slechts in een minderheid van de gevallen werden 

zekere broedparen gemeld en rekening houdend met de moeilijkheden 

bij het inventari seren is ook dat aantal nog opvallend hoog . Enkele loka

le vestigingen werden doorgegeven in de Zwinbosjes te Knokke, bosge

bieden ten zuidoosten van Brugge, het Waasland (hakhoutbossen in de 

omgeving van het Stropersbos), Klein-Brabant en de Vlaamse Arden

nen. Een meer aaneengesloten areaal wordt gevormd door de bosgebie

den in het Bra bantse Heuvelland en het Hageland (met o .a. Meerdaal

woud en Heverleebos) tot de uitgestrekte bossen ten noorden van de 

Demervallei (o .a . bossen van De Merode) en verder noordelijk tot de 

vallei van de Grote Nete. Een tweede belangrijk gebied wordt gevormd 

door bossen en parkgebieden op het Kempens Plateau en in de Voer

streek. 

De soort diende niet geteld te worden , maar een flink deel van de tellers 

deed toch een poging. Op basis van die tellingen kan de huidige popu

latie in Vlaanderen met de nodige voorzichtigheid geschat worden op 

200-400 paren, hoewel mogelijk beter van 'mannetjes ' dan van ' paren ' 

wordt gesproken . Hogere aantallen werden o.a . genoteerd in het Meer-

daalwoud en omgeving (11-25 zangposten), lokaal in de Demervallei (7-

13 zangposten) , de omgeving van Oud-Turnhout (4 zangposten) , maar 

vooral in enkele bosgebieden langs de oostelijke steilrand van het Kem

pens Plateau (tot maximaal19-25 zingende mannetjes per hok). 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met het kaartbeeld van de jaren 70 heeft de Houtsnip zijn 

verspreidingsgebied in Vlaanderen sterk uitgebreid . Halfweg de jaren 70 

kwam de soort nauwelijks voor in de Oostelijke Kempen terwijl daar nu 

een aaneengesloten areaal wordt gevormd. De concentratie ten zuiden 

en zuidwesten van Leuven was wel reeds bekend, maar de huidige uitlo

pers tot de vallei van de Grote Nete zijn nieuw. Elders is weinig veran

dering opgetreden . 

We beschikken over erg weinig betrouwbare gegevens van het aantal 

broedparen in Vlaanderen en de beschikbare gegevens worden allemaal 

gekenmerkt door een hoge spreiding van de schatting. Vergelijken , laat 

staan een trend bepalen, is daardoor zo goed als onmogelijk. In de peri

ode 1961-1968 werd de Vlaamse populatie ruw geschat op 45-205 paren 

(VAN DEN BosscHE 1991) en in het kader van de inventarisatie voor de 

Belgische Broedvogelatlas in 1973-77 op 95-450 paren . In 1985-1988 

werd de schatting 'bijgesteld' tot 50-400 paren en in 1990 tot 143-665 

(VAN DEN BossCHE 1991) . In alle onderzochte loofbossen in Vlaanderen 

met een oppervlakte groter dan 70 ha werden toen broedende Hout

snippen vastgesteld. Vlaams-Brabant herbergde het merendeel van de 

Vlaamse populatie en hier werden densiteiten van 1.3 en 7 paren{1oo ha 

bos vastgesteld. De gemiddelde dichtheden voor Vlaanderen bedroegen 

0.35 paar{100 ha bos en 0 ,78 paar{1oo ha loofbos. Vlaams-Brabant 

vormde i-n 1990 veruit de belangrijkste kern met 102-465 paren. De Lim

burgse populatie werd in 1990 geschat op 20-95 paren, in 1992 op onge

veer 100 paren. Fragmentarische gegevens uit de recente inventaris 

doen een Limburgse populatie vermoeden van ongeveer 100-300 terri

toriale mannetjes . 

212 BROEDVOGELATLAS f HOOFDSTUK 7: SOORTENBESCHRIJVINGEN 



• mogelijk e waarschijnl ijk • zeker 

BROED ZEKERHEID #HO KK EN 

Zeker 37 

Waarschijnlijk 67 

Mogelijk 42 

% bezette hokken 23,4 

Populatieschatt ing 200-400 

BESPREKING 

De Houtsnip is misschien wel de moeilijkste soort om te inventariseren 

in Vlaanderen . In de meeste gevallen zal een waarnemer een baltsende 

Houtsnip als een broedpaar interpreteren . Een dergelijke methode van 

aantalsschatting is voor de Houtsnip met zijn polygaam gedrag echter 

verre van foutloos , maar uiteindelijk is het tellen van baltsende manne

tjes de enige bruikbare methode. HIRONS (1983) en FERRAND (1989) heb

ben aangetoond dat er een verband bestaat tussen de aanwezigheid van 

baltsende mannetjes in de periode mei-juni en de aanwezigheid van 

vrouwtjes . Maar zelfs wanneer men -~en goed beeld heeft verkregen van 

het aantal baltsende mannetjes in een gebied , blijft het hoogst onzeker 

hoeveel vrouwtjes aanwezig zijn. Bovendien baltsen niet alle mannetjes 

evenveel en vliegen ze ook kriskras door elkaars territorium , wat de 

zaken nog extra bemoeilijkt. 
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Uit de gedetailleerde studie in 1990 is gebleken dat de aantallen gemeld 

in de periode 1973-1977 fel onderschat waren en ook in Limburg werd 

een deel van de in 1992 vastgestelde toename toegeschreven aan een 

betere kennis van de broedbiologie van de Houtsn ip en een meer door

gedreven inventarisatie. Hoewel de recente schatting nog volled ig bin

nen de uiterste grenzen van de schatt ing van 1990 valt , kan voorzichtig 

besloten worden dat er een lichte toename was in Vlaande ren, waarbij 

de precieze omvang ervan onduidelijk bl ijft door de grote onzekerheid 

van zowel huid ige als vroegere schattingen . 

WIM VAN DEN BoSSCHE 

Woodcock - Summary 

Roding Woodcocks have been recorded in more than 20 % of the atlas squares. 

However it remains unclear how the popu/ation has evolved and what the actual size 

of it is (roughly estimated at 200-400 roding ma/es) . Compared to the 1973-1977 atlas 

period, an expansion of the range is evident, especia/ly in eastern, more forested areas. 

Maturing woodlands and /ega/ proteetion of the species cou/d have caused the proba

bie increase in numbers. 
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GRUTTO (LIMOSA LIMOSA) 

Onze Grutto's maken deel uit van de West-Europese populatie die 148.ooo-18].ooo 
vogels telt en sterk achteruitgaat (DELANY a( Scon 2002). Op het einde van de jaren 8o 
werd de broedpopulatie van West-Europa op Bs.o oo-1oo.ooo paren geschat {TUCKER a( 

HEATH 1994), waarvan meer dan de helft in Nederland. De afname wordt vooral toege
schreven aan het verlies van waterrijke gebieden als gevolg van drainage en verhoogde 
I a n d bouwact i vi te i ten. 
Oorspronkelijk kwam de Grutto voor in veengebieden, natte heiden en open zeggenmoe
rassen, maar vanaf het einde van de 19de, en vooral in de tweede helft van de 2oste 
eeuw, vestigde de soort zich vooral op door de mens ontwikkelde cultuurgraslanden . Op 
dit ogenblik broedt ze bijna uitsluitend op matig tot intensief gebruikte, laaggelegen 
graslanden en kruidenrijke hooilanden. Een lichte bem esting en ee late hooibeurt zijn 
gunstig voor de soort. 
Tijdens het broedseizoen voeden Grutto's zich voornamelijk met insecten en hun larven 
(emelten), maar ook met regenwo rm en . Buiten de broedperiode foerageert de soort voo r
al aan slikrijke stroommondingen, binnenlandse wateren, overstroomde weilanden en 
zelfs op rUstvelden. Nu wordt meer gevarieerd voedsel opgenomen (tot zelfs volledig 
vegetarisch). 
Bij de West-Europese vogels treedt vanaf halfjuni najaarstrek op, die hoofdzakelijk langs 
de Oost-Atlantische kust in zuidweste lijke richting verloopt. De winterkwartieren zijn 
gelegen in Zuidwest-Europa en in Noordwest- en West-Afrika {BEINTE MA a( DROST 1986). 

VERS P R EIDING EN AANTALLEN 

Tijdens de atlasperiode is in het Vlaamse landsgedeelte 20% van de on 

derzochte hokken doo r Grut to' s bezet . Zij verspreiden zich vooral over 

de ljzerva llei, de polders van de Midden- en de Oostkust, de Schelde

polders langs de Ben eden-Zeeschelde en de Antwerpse en Limburgse 

Kempen. Minder be langrijke vest igingen komen voor in de Leievalle i ten 

westen van Gent , in de Zeescheldevallei tussen Wetteren en Dender

monde en in het noo rdelijke Meetjesland . Ook in de Nete- en Demer

vallei en in Zandi g Vlaanderen worden enkele hokken aangesproken . 

Over geheel Vlaa nderen broeden tijdens de atlasperiode 1050-1200 pa

ren . Rekening houdend met de dichtheid en de verdeling van de waar

neme rs , mag d it aantal al s betrouwbaar beschouwd worden . De Kust

polders totaliseren ongeveer de helft van de Vlaamse populatie (590-

620 paren ). Het zwaartepunt ligt aan de Oostkust met absolute dicht

heden die plaatselijk oplopen tot 8o en bijna 100 paren per atlashok 

(Uitke rks e Polder, achterhaven Zeebrugge) . Het broedbestand aan de 

Westkust omvat in totaal ongeveer 160 paren, voornamelijk geconcen

treerd in de ljzervallei . De volledige Kempense populatie kan worden 

geschat op 320 tot 440 paren , verdeeld over de Noordelijke en de Oos

tel ijke Kempen (respectievelijk 250-340 en 70-100 paren). De hoogste 

dichtheden situeren zich tussen 30 en 50 paren per atlashok. Een aparte 

kern wordt gevormd door de populatie in de polders en het havengebied 

langs de Beneden-Zeeschelde nabij Antwerpen (110-130 paren) , met de 

belangrijkste aantallen op de opgespoten terreinen van Linkeroever. Het 

Krekengebied in het noordelijke Meetjesland herbergt 25-30 paren. An 

dere kleine clusters komen voor in de Bourgoyen en de Assels te Dron

gen (16-22 paren) , in en rond de Kalkense Meersen (30-35 paren) en in 

de Demervallei ten oosten van Diest (7-8 paren) . 

Op de relatieve dichtheidskaart komen de belangrijkste broedgeb ieden 

goed tot uiting maar met andere nuances. Vooral de hoge dichtheden in 

het Antwerpse Linkeroevergebied en in het uiterste noordoosten van de 

Antwerpse Kempen springen in het oog. 

VERANDERINGEN 

Ten opzichte van de vorige atlasperiode met herwerkte gegevens voor 

de ja~en 1980-1981 , is het Vlaamse verspreidingsareaal licht uitgebreid 

en de populatie fors toegenomen . In 1981 werd het broedbestand op 

750-780 paren geraamd , met een terugval tot minder dan 700 paren in 

1982 (MAES et al. 1985A) . Daarna volgde een toename tot 865-910 paren 

in 1990 en meer dan 1000 in 2000-2002. 

De toename van de Vlaamse populatie kan in belangrijke mate toege

schreven worden aan de gunstige evolutie in de Kust- en Scheldepol

ders . In de Kuststreek (inclusief ljzervallei) werden begin jaren 8o 

slechts 80-90 paren geteld . Sindsdien is het aantal Grutto's hier continu 

gestegen tot 272-285 paren in 1990 en ongeveer 6oo paren in 2000-

2002, een toename met een factor 7 in 20 jaar tijd . Die positieve trend 

ging gepaard met de kolonisatie van heel wat nieuwe weidecomplexen. 

Ook in het Antwerpse Linkeroevergebied liet de Grutto een aanzienlijke 

toename noteren: van 20-25 paren in1980-1981 naar 76-85 in 2000-2002 

(VAN IMPE 2003) . Kleinere populaties , zoals die in het Meetjesland en in 

de valleien van Leie, Zeeschelde en Demer, zijn eveneens in opgang. 

Het beeld in de Kempen is minder positief. Het Gruttobestand werd er 

in 1981 geraamd op ongeveer 6oo paren en kende een afname tot onge

veer 480-510 paren in 1989-1990 en 320-440 in 2000-2002. Vooral in het 

westelijke deel van de Antwerpse Kempen is de achteruitgang drama

tisch : meer dan 500 paren eind de jaren 50 tegenover 90-110 paren in de 

huidige periode (LEESTMAN S & VERSCHRAEGEN 1997, MAES 2004). In de 

Kempen rond Turnhout werd van oudsher gebroed in kleine kolonies (6-

7 paren per ha) in vochtige heiden en semi-natuurlijke hooilanden met 

laagten begroeid met Gewone Dopheide. Rond 1960 werd een biotoop

wissel waargenomen naar omliggende weiden. In de periode 1973-1978 

is over het gehele gebied een achteruitgang vastgesteld van het aantal 

broedparen met 31 % , evenals een jaarlijks zeer wisselend broedresul

taat (MEWS et al. 1979, PAULUSSEN 1993, MAES 1994) . Een recente toena

me tegenover de vorige atlasperiode valt in die streek moeilijk te ont

kennen en het peil van 1973 (230- 250 paren) lijkt thans herwonnen. In 

de Limburgse Kempen , waar een gestadige toename te noteren viel 

vanaf de jaren 1950, schijnt de Grutto nog steeds langzaam in opgang. 

In 1992 bedroeg het broedbestand zeker niet meer dan 70 paren, een 

aantal dat nu wellicht met 10-20 paren mag worden verhoogd. 
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e mogelijk • waarschijnlijk e zeker 

B ROEDZEKER HEID #HOKKEN 

Zeker 87 

Waarschijn li jk 16 

Mogelijk 4 

% bezette hokken 20,5 

Populat ieschatting 1050-1200 

BESPREKING 

De opgang van de Grutto in Vlaanderen staat in schril contrast met bu i

tenlandse gegevens. Niettegenstaande de geleverde inspanningen voor 

het behoud van weidevogels daalde in Nederland het aantal broedparen 

opmerkelijk: van 120.000-135·000 paren in 1969 tot 85 .000-100.ooo in 

1989-1991 en 46 .000 in 1998-2000 (TEUNISSEN 2000, WYMENGA 2002)

De sterke terugval werd ook vastgesteld in Sleeswijk-Holstein (ZIESEMER 

1986, Bu sscHE 1994) en in Oost-Europa (Polen , Oekraïne) . Dit laats te 

wordt toegeschreven aan snelle wijzigingen bi nnen de semi-natuurlijke 

biotoop, zoals drainage of staken van landbouwactiviteiten, zodat hoge 

ve getaties of struikgewas hun intrede doen (BEINTEMA & MELTER 1997) . 

De factoren die aan de basis liggen van de stijgende trend in de meeste 

Vlaamse broedgebieden blijven enigszins onduidel ijk. Het aankopen en 

inrichten van weidevogelgebieden door de overheid en natuurveren igin

gen levert plaatselij k gunstige resultaten op, zoals in de Uitkerkse Pol

der en in het Turnhoutse Vennengebied. De soort neemt echter ook on

tegensprekelijk toe in niet-beschermde gebieden waar van een extensi

vering van het agrarisch grondgebruik geen sprake is. Cijfers over 

broedsucces in die gebieden zijn helaas niet beschikbaar. 

Ondanks de overwegend pos itieve tendensen nopen de vele negatieve 

vaststellingen in het bu itenland tot een terughoudende beoordeling van 

de toestand van het Gruttobestand in Vlaanderen . De evolutie in een 

groot deel van de Antwerpse Kempen toont aan dat het aanpassingsver

mogen van de soort aan de veranderende landbouwpraktijken beperkt 

is. De afname van meer dan 500 paren eind de jaren 50 tot minder dan 

120 nu is te wijten aan ruilverkaveling, aan de toenemende oppervlakte 

'Jan maïsteelt, aan de creatie van grote percelen Raaigraslanden en aan 

de overgang van de broedvogels van hooiweiden naar maaiweiden. Het 

vervroegen van de eerste maaibeurt, van 5-10 mei (periode 1970-1980) , 

tijdstip waarop 30-40 % van de eerste Gruttoleg-sels waren gekipt, naar 
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20-25 april (1990-2000) , wanneer nog maar 20% van de eerste legsels 

waren gekipt, was nadelig voor de soort. In de eerste helft van juni werd 

in die streek nog een bijkomende, tweede maaibeurt ingelast, waarbij 

opnieuw vele jongen omkwamen (MAES 2004) . 

Naast ingrijpende wijzigingen in het landbouwbeleid moet men reke

ning houden met het verlies van vele Gruttonesten door predat ie. In de 

Ij zervallei zijn er aanwijzingen dat het lokaal verdwijnen van de soort het 

gevolg is van predatie en vestor ing door Vossen (MED. K. DEvos) . In het 

Antwerpse Linkeroevergebied werden tijdens de jaren 1997-2002 maar 

0 ,18-0,26 jonge Grutto ' s per broedpaar volwassen , terwijl voor de in

standhouding van een populatie 0,5-0,8 vliegvlugge jongen per broed

paar vereist zij n (SCHEK KERMAN & M üSKENS 2000). De oorzaak van de 

slechte voortplantingsresultaten is velerlei vormen van roof van eieren 

en vooral van jongen (VAN IMPE 2003) . Zulke lage resultaten zijn herhaal

del ijk in Nederland en in Sleeswijk-Holste in beschreven (STRUWE-jUHL 

1995) . Daarom werd onlangs in Nederland een bijzondere werkgroep 

opgericht die zich over het predatieprobleem bij weidevoge ls buigt . Het 

zi jn onderzoeken die gepaard gaan met aanz ienlijke organisatorische en 

financiële inspanningen (TEUNI SSEN et al. 2003) . 

JACQUES VAN IMP E 

8/ack-tai/ed Godwit - Summary 

The Black-tailed Godwit is a quite scarce species in Flanders and occurs in 20% of all 

squares. The main distribution range coincides with the coastal and Scheldt polder 

areas in the west and the northern part of the Campine in the east. Elsewhere, the 

species is only locally present. Since the 197os, the range has slightly extended but 

numbers have significantly increased. The popu/ation is estimated at 1050-1200 bree

ding pairs. 
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WuLP (NUMENIUS ARQUATA) 

De Wulp is een broedvogel van de gematigde en boreale klimaatzones in Europa. Het 
verspreidingspatroon is vrij aaneengesloten ten noorden van België, maar wordt sterk 
verbrokkeld in Zuidwest- en Midden -Europa . Het gros van de Europese populatie broedt 
in Finland en Groot-Brittannië waar de aantallen een lichte afname vertonen. De mer
kelijk kleinere broedpopu laties in de laaggelegen gebieden rondom de zuidelijke 
Noordzee (o.a . in Nederland, België en Denemarken) houden vrij goed stand. 
De oorspronkelijke broedbiotoop besta at voorname lijk uit natte heide- en veengebieden, 
maar werd in de meeste Europese landen in de tweede helft van de 2oste eeuw groten
deels ingeruild voor cultuurgraslanden. In gematigde klimaatzones bezet de Wulp zijn 
broedterritorium vanaf feb ruari-m aart. De opvallende baltsvlucht en zang in het voor
jaar zijn onmiskenbaar. 
De meeste vogels verlaten hun broedgebied tussen eind juni en begin juli. Het merendeel 
van de Europese populatie overwintert in kustgebieden van West- Europa. Kleinere aan
tallen trekken door tot in het Middellandse Zeegebied of Noord-Afrika. 

VERS PREIDING EN AANTALLEN 

De Wulp is in Vlaanderen een vrij schaarse broedvogel en komt voor in 

21 % van de onderzochte atlashokken . Zeker in de westelijke helft van 

Vlaanderen kunn en de mogelijke broedgeval len toegeschreven worden 

aan overzomeraars of late voorjaarstrekkers. 

De aanwezigheid van de soort beperkt zich in grote mate tot de Kem

pen , waar de verspreiding vrijwel aaneengesloten is . Daarnaast heeft de 

soort zich gevestigd in het stroomgebied van Demer, Gete en Herk en 

zeer beperkt in een deel van het Waas land en van de Kustpolders. 

De Kempen herbergen minstens go % van de volledige Vlaamse popu

lat ie, goed voor minimaal 450 paren . In amper 10% van de Kempense 

hokken werden meer dan 1 o paren genoteerd. De grootste absolute 

dichtheden bedragen 33 paren en 19-25 paren per atlashok (militaire do

meinen van Helchteren-Meeuwen) en 17-20 paren (omgeving Merks

plas) . We vinden die gebieden terug op de kaart met de relatieve dicht

heden . Die toont een beperkt aantal kernen die vleksgewijs verspreid lig

gen over de Noordelijke en Oostelijke Kem pen . 

Het gros van de Wulpen broedt in graslanden . Hoe groot het aandeel is 

van de heidevogels kon niet uit de atlasgegevens afgeleid worden , maar 

de soort is in ieder geval nog steeds goed vertegenwoordigd in enkele 

grote heidegebieden op de Schietterreinen van de Luchtmacht in Lim

burg (Opglabbeek , Meeuwen-Gruitrode, Peer, Houthalen-Helchteren en 

Leopoldsburg) . In de Noordelijke Kempen werden in 1999 22 paren 

geteld in de Kalmthoutse Heide (VAN HECKE & LEYSEN 2000), en in 2000 

respectievelijk 13-15 en 2 paren op het Groot en Klein Schietveld te 

Brasschaat (BULTEEL et al. 2000, VoET 2000). 

Het aantal broedende Wulpen buiten de Kempen is gering. Verspreid 

over de valleigebieden van Demer, Velp , Gete en Herk broeden een 30-

tal paren . Een kleine populatie houdt al geruime tijd stand in het haven 

gebied en de Scheldepolders in het Antwerpse Linkeroevergebied en 

telde in 2001 een maximum van 8 paren . Enkele waarschijnlijke broed

gevallen in de ruime omgeving van het Waasland zijn mogelijk de eerste 

tekenen van een toekomstige uitbreiding. In de Kustpolders werd de 

soort vastgesteld op 3 locaties . Alleen in de Ijzerbroeken te Merkern 

broedde de soort met zekerheid . 

Optelling van alle atlashokgegevens geeft een Vlaams totaal van 496 tot 

6g8 broedparen, maar de bovengrens is ongetwijfeld te ruim geschat. 

De Viaamse populatieschatting kan worden bijgesteld naar 500-600 

paren . 

VERANDERINGEN 

In de atlasperiode 1973-1977 kwam de Wulp alleen nog maar in de Kem

pen voor. In Limburg wordt op het einde van de jaren 8o melding ge

maakt van de ingebruikname van nieuwe broedgebieden op de grens 

van het Kempense verspreidingsareaal , zoals het Schulensbroek, opge

spoten terreinen te Genk-Zutendaal en de MaasvalleL Die trend heeft 

zich daarna voortgezet, maar de nieuwe vestigingen blijven voorlopig 

bescheiden in omvang. In de Kempen zelf is het broedgebied geduren

de de voorbije 30 jaar ruimer geworden, vooral in de Zuidelijke en Cen

trale Kempen. Dit blijkt onder meer uit de vele bezette atlashokken in 

het gebied tussen Grote en Kleine Nete . 

Goede populatieschattingen uit de jaren 70 zijn niet beschikbaar. Een 

inventarisatie in 1981 leverde voor Vlaanderen 500-550 paren op, een 

aantal dat later is bijgesteld tot 475-500 paren (MAES et al. 1985A). In de 

periode 1989-1990 werd het Vlaamse broedbestand op 440-475 paren 

geraamd. De toename tot 500-600 paren in 2000-2002 is gedeeltelijk te 

wijten aan de kolonisatie van nieuwe broedgebieden , zowel binnen als 

buiten de Kempen . De soort houdt in het algemeen goed stand in de 

meer traditionele Kempense broedgebieden dankzij de succesvolle over

schakeling van heidegebieden naar graslanden. Plaatselijk wordt zelfs 

een behoorlijke toename gemeld zoals in de omgeving van Hoogstraten 

( LEESTMANS & VERSCHRAEGEN 1997) . Hoewel die stijgende trend niet kan 

worden veralgemeend voor alle broedgebieden (o.a . recente afname in 

de landbouwgebieden van Noord- en Noordoost-Limburg, MED. j . 

GABRIËLS) , kunnen we toch stellen dat de Wulp een van de weinige wei

devogelsoorten is die in de Kempen niet of nauwelijks achteruitgaat. 

De eerste vestiging in de Polders dateert van 1988 toen de soort zich 

vestigde in het Antwerpse Linkeroevergebied . Meestal schommelt het 

aantal broedparen er tussen 1 en 4, met een uitschieter van 8 paren in 

2001. In 1993 vond het eerste broedgeval in de Kuststreek plaats, vlak

bij het Zwin te Knokke (LusT et al. 1995). In de Ijzerbroeken broedde de 

soort voor het eerst in 1999 (COURTENS 2000) . In beide gebieden is de 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

B ROEDZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 74 

Waarschijnlijk 44 

Mogelijk 15 

% bezette hokken 21,6 

Populatieschatting soo-6oo 

soort een jaarlijkse broedvogel geworden met 1 tot 2 paartjes . Een 

broedgeval in de Uitkerkse Polder in 2002 kreeg daarentegen geen ver

volg in de daaropvolgende jaren. 

BESPREKING 

De Wulp is van oorsprong een broedvogel van de grotere heideterreinen 

in de Kempen. Door het verdwijnen van vele natte heide- en veengebie

den als gevolg van drooglegging en verbossing heeft zich reeds decen

nia geleden een verschuiving voorgedaan naar cultuurgraslanden, een 

trend die ook in de ons omringende landen waarneembaar was . Die ve r

andering van broedhabitat ging in Vlaanderen ogenschijnlij k gepaard 

met een populatietoename: van 230-270 paren in 1956 naar 300-310 in 

1968 en meer dan 400 in de jaren 80. De cijfers uit de jaren so en 60 

berusten echter bijna zeker op onvolled ige telgegevens en moeten dus 

enigszins gerelativeerd worden. Wellicht bleven de aantallen in de bo

venvermelde periode overwegend stabiel. 

De grootste afname in de Kempense heidegebieden dateert wellicht uit 

de jaren so en 6o. Onder meer in de Kalmthoutse Heide is het aanta l 

broedparen sinds de jaren 70 gestabil iseerd of zelfs weer lichtjes toege

nomen , maar in andere gebieden lijkt de terugval zich door te zetten . 

Dit laatste is ook het geval bij Nederlandse heidepopulaties die een bl ij 

vende en sterke afname vertoonden in de jaren 8o en go. De oorzaken 

daarvan zijn onduidelijk (GERRITS EN 2002) . 

Hoe het de soort in de toekomst zal vergaan , zal in belangrijke mate af

hangen van de ontwikkelingen in het agrarische gebied dat momenteel 

de belangrijkste broedhab itat in Vlaanderen van de soort is. Uit de atlas

gegevens kunnen we afleiden dat de soort hier voorlopig goed weet 

stand te houden, dit in tegenstelling tot soorten als Kievit en Grutto die 

in grote delen van de Kempen een dalende trend vertonen . Of dit bete-
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kent dat de Wulp minder gevoelig is voor de intensivering van de land

bouw of voor predatie is onduidelijk. De recente negatieve ontwikkelin 

gen in Noord- en Noordoost-Limburg- onder meer door de sterke uit

breiding van de maïsteelt-spreken dit mogelijk tegen . Het is verder af

wachten in hoeverre de kolonisatie van nieuwe wei devogelgebieden in 

onder meer de Polders succesvol zal zijn en zich de komende jaren zal 

doorzetten. 

BERT VAN DER KRIEKE N 

Curlew - Summary 

Curlews are quite scarce breeding birds in Flanders and were recorded in a/most 22 % 

of all squares. The species is mainly restricted to the Campine in the eastern part of 

Flanders. Elsewhere, the species is scarce. Th e Curlew has shifted from heathland 

habitat to grasstand in many areas and has slightly expanded its breeding range since 

the 1970s. The popu/ation is estimated at soo-6oo breeding pairs. 
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TURELUUR (TRlNGA TOTANUS} 
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Het broedareaa l van de Tu re luu r strekt z ich uit over het grootste de el van Euraz ië, van 
Ij stand tot in Oost-Chin a. De Europese broedpopulatie , exclusief Rusland, wordt 
geraamd op ongeveer 350. ooo broedparen . In Zuid-Europa is de soort veel schaarser. De 
trend in de meeste landen gaat van stabiel tot lichte achteruitgang en varieert vaak 
naargelang de broedbiotoo p. In agrarisch e gebieden en heideterreinen do et de soort het 
in het algemeen minder goe d dan in kustgebieden. 
De soort broedt in open gebieden waar ondiep water aanwezig is zoals schorren, vochti
ge en zilte graslanden en heideterreine n met venn en. Het broe dseizoen valt vrij laat. De 
ei/eg start vanaf midden ap ril maar tot begin j uni z ijn nieuwe vestigingen mogelijk. 
In de broedfase zijn de voge ls zeer onop vallend en kunnen vooral geïsoleerde broedparen 
snel over het hoofd gezien worden. Zo dra de jongen uit het ei kome ", wordt er echter fel 
gealarmeerd door de ou dervoge ls. 
Na het broedseizoen trekken de vogels hoofdzakelijk naar estuaria langs de Europese en 
West-Afrikaanse kusten. 

VERS PREIDING EN AANTALLEN 

De Tureluur is een vrij schaarse broed vogel die in amper 8 à 9% van de 

hokken werd vastgesteld. De bezette hokken liggen voornamelijk gegroe

peerd in de Kustpolders en de Scheldepolders ten noorden van Antwer

pen . Verspreid over de rest van Vlaanderen komen alleen geïsoleerde 

broedgevallen of zee r kleine broedpopulaties voor, onder meer in de 

Noordelijke Kem pen en in een aantal valleigebieden . De mogelijke broed

gevallen betreffen vermoedelijk langpleisterende vogels in het voorjaar 

die soms ko rtstondig baltsgedrag vertonen . 

Uit de aantallenkaart blijkt het grote belang van de Kustpolders met een 

popu latie die geraamd wordt op 245-260 paren. Vooral aan de Oostkust 

worden relatief hoge dichtheden bereikt die oplopen tot 30 à 6o paren per 

atlashok. De soort bezet hier verschillende broedb iotopen gaande van 

oude opges poten terreinen, naar schorren en zilte graslanden. Belangrij 

ke broedgebieden zijn de ach terhaven van Zeebrugge (tot 64 paren in 

2002), de Zwinstreek, de Uitkerkse Polders (tot 41 paren in 2002 en 

2003) en het Oostendse Krekengebied . In de Ijzervallei zijn de dichthe

den veel lager (max. 3 paren per atlashok) en schommelt het totaal aan

tal broedparen over de 3 atlasjaren tussen 5 en 10. 

Langs de Beneden-Zeesche lde broeden in totaal 140-160 paren. Volgens 

VAN IMPE (2003) bed roeg de volledige broedpopulatie in het Antwerpse 

Lin keroevergebied tijdens de atlasjaren 100-120 paren . Daarvan broedde 

ongeveer 8o% op industrieterreinen en 20 % op kleine stukjes weiland. 

In de buitendijkse gebieden langs de Schelde werden broedgevallen opge-

tekend op het Schor Ouden Doel (max. 16 paren in 2002) en op het 

Galgen-schoor (2-tal paren in 2000). 

De weinige broedgebieden buiten de Kustpolders en het Beneden-Zee

scheldegebied totaliseren amper 5 tot 6 % van de volledige Vlaamse po

pulatie. In de Antwerpse Kempen werden 8-10 paren geteld , hoofdzakelijk 

in vochtige graslanden met heiderelicten en restanten van vennen. In hei 

deterreinen komt de soort niet meer voor als broedvogel. In de Kanaal

zone te Wintam kwamen in de atlasperiode 2 tot 6 broedparen voor. 

Broedgevallen in het Meetjesland, de Gentse Kanaalzone, de vallei van de 

Boven-Schelde, het Mechelse rivierengebied en de Maasvallei betreffen 

voornamelijk solitaire paren. 

De totale Vlaamse broedpopulatie in de atlasperiode wordt geraamd op 

420-450 paren . 

VERANDERINGEN 

Globaal gezien is het verspreidingsbeeld weinig veranderd ten opzichte 

van de jaren 70. De kaart van 2000-2002 geeft echter een iets te opti

mistisch beeld van de doorsnee verspreiding in Vlaanderen. De uitzon

derlij k natte voorjaren in 2000 en 2001 zorgden ervoor dat kleine aan

tallen zich gingen vestigen in tijdelijk geschikte graslandgebieden . 

Sindsdien zijn die geïsoleerde broedplaatsen (Kempen , l)zervallei) weer 

zo goed als verlaten en heeft de soort zich opnieuw teruggetrokken in 

de Kust- en Scheldepolders . In minder gunstige, droge jaren bedraagt 

de Vlaamse broedpopulatie mogelijk niet meer dan 350-400 paren . 

Dit neemt niet weg dat het broedbestand in Vlaanderen de voorbije 

decennia behoorlijk is toegenomen. In de periode 1973-1977 was er spra

ke van ongeveer 190 paren, in 1981 van 210 paren . Een terugval tot 145-

160 paren in 1990 werd gevolgd door een opmerkelijke toename tot meer 

dan 400 paren _ Die stijging deed zich vooral voor in de twee kerngebie

den . Aan de West-Vlaamse Oostkust bieden de resultaten van een gede

tailleerde inventarisatie in 1982 goed vergelijkingsmateriaal (DESMET 

1985) . In totaal werden toen 84-86 paren geteld waarvan de helft in de 

Zwinstreek. In 1990- gekenmerkt door een zeer droog voorjaar- werden 

nog hooguit 6o paren gemeld {DEvos et al. 1991). Dit aa ntal is inmiddels 

meer dan verdrievoudigd . In het Antwerpse Linkeroevergebied is de rela

tieve toename nog groter en steeg het aantal broedparen van minder dan 

20 eind de jaren 70 tot bijna 120 nu (VAN IMPE 2003) . 

De positieve ontwikkelingen in de twee bovenvermelde bolwerken heb

ben voor een 'boom ' gezorgd van de volledige Vlaamse broed populatie . 

Dit verdoezelt in belangrijke mate de minder positieve trend in andere 

regio 's . Vooral in de Kempen kreeg de soort rake klappen . In 1975 wer

den nog 30-35 paren genoteerd maar sinds begin de jaren go zijn broed 

gevallen een zeldzaam en niet-jaarlijks gegeven . Ook het Meetjesland 

was lange tijd een traditioneel broedgebied voor Tureluurs met in 1968 

nog 29-30 paren . Midden jaren 70 was dit al afgenomen tot 5-10 paren 

en sinds de jaren 8o gaat het nog hooguit om enkele paartjes . 

BESPREKING 

De globaal toegenomen aantallen in Vlaanderen contrasteren enigszins 

met de dalende trend in de meeste van de ons omringende landen . In 

Nederland is de populatie vooral in de jaren 6o en 70 afgenomen met 
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een aanzienlijk areaalinkrimping in Zuid - en Oost-Nederland . In kwel

dergebieden deed zich de laatste 20 jaar dan weer een toename voor, 

vermoedelijk door een verminderde begrazingsdruk (NIJLAND 2002). In 

Groot·Brittannië broedt ongeveer de helft van de populatie in kwelders 

en schorren , met een duidelijk afnemende trend sinds midden jaren 8o 

(BRINDLEY et al. 1998) . Onderzoek toonde aan dat die afname wellicht 

gerelateerd is aan een stijging van de begrazingsdruk (NORRIS et al. 

1998). Het gaat hier in de eerste plaats om intensieve begrazing door 

schapen die meestal resulteert in een zeer korte en uniforme vegetatie 

die ongeschikt is voor broedende Tureluurs . Begrazing door runderen in 

lage dichtheden resulteert in een veel meer gevarieerde schorvegetatie 

en blijkt wél goed samen te gaan met hoge dichtheden aan Tureluurs . 

De recente toename van de Tureluur op het Schor Ouden Doel en Paar

denschor heeft plaatsgevonden na het opnieuw invoeren van runderbe

grazing waardoor de evolutie naar rietvegetaties verhinderd wordt. De 

trend in de relatief kleine Vlaamse schorgebieden is echter weinig bepa

lend voor de ontwikkeling van de totale broedpopulatie in ons land. 

Ruim 93% van alle paren broedt immers in binnendijkse gebieden . Als 

één van de meest kritische weidevogelsoorten werd de toekomst van de 

Tureluur in de jaren 8o en 90 somber ingezien (DESMET 1985, DEvos et 

al. 1991) . In een aantal regio's , zoals de Kempen, bleek die vrees ge

grond, maar in het algemeen wist de soort zich veel beter te handhaven 

dan verwacht. In de loop van de jaren 90 werd een lichte afname zelfs 

omgebogen tot een opmerkelijke populatiestijging en het bezetten van 

heel wat nieuwe broedterreinen. Wat die ommekeer heeft veroorzaakt, is 

niet helemaal duidelijk. Plaatselijk profiteerde de soort van de toegeno

men oppervlakte aan natuurreservaten terwijl de opgespoten terreinen 

in de havengebieden van Zeebrugge en Antwerpen zich met de jaren 

ontwikkelden tot geschikte broedbiotopen. Maar ook in andere (polder) 

gebieden waar ogenschijnlijk niet zo veel veranderd is, doet de soort het 

opvallend goed. 

Bij die positieve vaststellingen plaatst VAN IMPE (2003) een kritische 

kanttekening. Ondanks het feit dat de soort de meest productieve stelt

loper was in het Antwerpse Linkeroevergebied met 0.47-0,63 vliegvlugge 

jongen per broedpaar, blijft dit cijfer te laag om de lokale populatie in 

stand te houden . Het feit dat dit geringe voortplantingssucces niet leidt 

tot een afname van de broedpopulatie wijst op een immigratie van 

vogels uit andere , meer productieve broedgebieden . Mogelijk speelt de 

belangrijke populatie in het aangrenzende Verdronken Land van 

Saeftinghe (976 territoria in 1997) hierbij een belangrijke rol (CASTELIJN S 

et al. 1999). Of immigratie van vreemde vogels ook in de Vlaamse 

Kustpolders een rol speelt in de vastgestelde toename, is niet geweten. 

Het blijft onduidelijk hoe we de verdere toekomst van de Tureluur in 

Vlaanderen moeten inschatten. Naast het (plaatselijk) te lage broedsuc

ces is er de vaststelling dat een aanzienlijk deel van de Vlaamse broed

populatie voorkomt op opgespoten of nog op te spuiten terreinen die 

op termijn zo goed als zeker zullen verdwijnen als gevolg van de voort

schrijdende havenontwikkeling. Het is nog afwachten in hoeverre de 

verplichte compensatiemaatregelen in het kader van de Europese Vogel

richtlijn dit habitatverlies zullen kunnen compenseren . 

In het agrarisch gebied zal de soort zich wellicht het best kunnen hand

haven in gebieden die als natuurreservaat beheerd worden . Gelukkig 

wordt in het natuurbehoud heel wat aandacht besteed aan het behoud 

• mogelijk • waarschijn lijk • zeker 

BROED ZEKERHEID HHO KK EN 

Zeker 32 

Waarschijnlijk 19 

Mogelijk 4 

% bezette hokken 8,8 

Populatieschatting 420-450 
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en het herstel van zi lte graslanden. Lokale natuurontwikkelingsmaatre

gelen , zoals het opstuwen van grondwater en het herstellen van ondie

pe dep ressies en greppels , kunnen vlug tot mooie resultaten leiden 

zoals onlangs aangetoond in de Uitkerks e Polder. 

KOEN DEVOS 

Redshank - Summary 

The Redshank has a limited distribution in Flanders occurring only in the coastal 

Polder areas and near the Scheldt riverin Antwerp harbour. lt is a lso found locally in 

wet grasstand areas welf intand. During the atlas period, winters were very mild and 

wet and intand grasstand areas were particularly suitab/e creating a distorted situati

on. In the Antwerp harbour region, la rge infrastructure works a lso created very suita

ble, but temporary breeding habitat. Th e future of this species in Flanders remains 

uncertain because of the fa ct that a high proportion of the popu/ation (a/most 50 % 

of a tata/ estimate of 420-450 breeding pairs) accupies temporary industrial sites. 
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De Oeverloper kent een wijde verspreiding binnen Europa en komt in bijna alle landen 
voor met uitzondering van l)sland, Den emarken en verschillende eilanden in de 
Middellandse Zee. In grote delen van Frankrijk en Duit sland is de soo rt eveneens afwe
zig. Veruit de hoogste aantallen (> 90% van de totale Europese populatie) worden aan
getroffen in Sca ndinavië en dan vooral in Finland. De Scandinavische populaties zijn de 
laatste decennia stabiel terwijl de kleinere populaties elders in Europa vaak lichtjes ach
teruitgaan. 
De Oeverloper broedt steeds in de buurt van zoet water en ste lt enkele belangrijke eisen 
aan zijn broedgebied. Aangezien ze nagenoeg enkel langs oevers van rivieren of plassen 
foerageren, moet er een voldoende lange zandige oever ter beschikking zijn. Beschutte 
oevers met weinig golfs lag zijn eveneens belangrijk voor de foerag..",..e nde jongen. Een 
andere vereiste is de aanwezigheid van iets hoger gelegen grindbanken of ander stenig 
terrein waar de vogels zich kunnen terugtrekken bij hoog water en waar het nest kan 
gemaakt worden Ten slotte is een verspreide pioniers vegetatie vereist, niet en kel om in 
te nestelen, maar vooral als sch uilplaats voor de jongen. Die lopen immers bij de minste 
onraad naar de beschutting van planten, wortels en stenen. 
Oeverlopers zijn voor het grootste deel trekvogels die slechts zelden bij ons blijven over
winteren. Vanaf april keren ze terug naar hun zuidelijke broedgebieden, vanaf mei arri
ve ren ze in de meer noordelijke. 

VERSPRE I D I NG E N AANTALLEN 

Tijdens de atlasperiode werden 3 waa rsch ijnlijke en 8 mogeli jke broed 

gevallen doorgegeven. Vermoedel ijk betreffen d it allemaal doortrekken

de vogels die in het voorjaar langere tij d op dezelfde plaats bleven pleis 

teren. Ook de mogelijkheid dat het steeds om andere vogels ging, is 

reëel. Anderzijds is het niet uitges loten dat toch een broedgeval plaats

vond gezien het feit dat de vogels erg onopvallend zijn in de broedtijd . 

Vooral langs de Grensmaas bestaat het ve rm oeden dat er jaarlijks één 

of meerdere broedgeval len werden gemist . 

VE RAN DE R IN G E N 

Tij dens de vorige at las periode 1973-1977 werd de Oever loper niet geno

teerd als broedvoge l in Vlaanderen. In 1996 werd en de eerste twee 

broed verdachte paren va stgeste ld lan gs de Grensmaas en in 1998 waren 

hier opn ieuw 2 ko ppe ls aanwezig. In geen van de gevallen konden jon

gen worden gevonden {MED. J. GABRI~Ls) . 

BESPREKING 

De maand juni is de uitgelezen maand voor het inventariseren van de 

Oeverloper. Dan is de kans het grootst om baltsende paren aan te tref

fen en kunnen doortrekkers gemakkelijker uitgesloten worden . Gerichte 

inventarisaties langs de Grensmaas zouden waarschijnlijk jaarlijks één 

of meerdere broedparen aan het licht brengen , hoewel het verkrijgen 

van broedzekerheid geen gemakkelijke klus is . Zo broedde in 2002 een 

koppel met succes aan de Nederlandse zijde van de rivier ter hoogte van 

de M aaswinkel te Maasmechelen en bleek nogmaals hoe moeilijk het is 

om een nest of jongen waar te nemen {MED. T. CUYPERS) . Het is daarom 

niet uitgesloten dat heel wat van de vroegere meldingen van overzome

rende vogels langs de Maas in fe ite deels betrekking hadden op broed

vogels . De gep lande en gedeeltelijk reeds uitgevoerde natuurontwikke

lingsprojecten in dit gebied zullen de soort wellicht ook meer kansen 

bieden in de toekomst (VAN BRAECKEL & VAN LOOY 2004) . Dit laatste 

wordt .mooi geïllustreerd in Nederland waar de Oeverloper de laatste 

drie decennia heel langzaam in aantal is toegenomen (van 0-3 broedpa

ren in 1973-1977 tot 5-10 in 1998-2000) . Ze komen er vooral voo r in het 

Gelderse rivierengebied en langs de Maas, waar ze profiteren van het 

toenemend aantal natuurontwikkel ingsgebieden (ERHART 1994, 1997) . 

Het al dan niet broeden langs de Grensmaas wordt beïnvloed door een 

aantal factoren waarbi j de hoeveelheid regen in het voorjaar en tijdens 

het broedsei zoen van cruciaal belang is (ERHART 1997) . Wanneer hevige 

regenval zorgt voor het overstromen van de grindbanken tijdens het 

broedseizoen , worden hier geen territoria bezet. Omgekeerd leidt lang

durige droogte tot uitgestrekte, geschikte gebieden zoals werd vastge

steld in 1996 en 1998. Potentieel geschikte grindbanken langs de 

Grensmaas treft men aan te Hechter Bampd en Herbricht (Lanaken), te 

Kotem en Maaswinkel in Maasmechelen , langs de Kerkeweerd te Stok

kern en te Heppeneert (Maaseik) {MED. J. GABRIËLS) . De oorsprong van 

de broedvogels en territoria langs de Maas moet waarschi jnl ijk gezocht 

worden in Frankrijk waar in 1996 ongeveer 900 broedparen werden 

geteld en er een uitbreid ing werd vastgesteld langs de Maas in noorde

lijke richt ing (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT 1999) . 

In Wallonië broedt de soort sinds de jaren 40 sporadisch tussen Samber 

en Maas. In 1990 werd er een succesvol broedgeval vastgesteld op een 

kunstmatige vijver in Waals-Brabant (Bu LTEAU & VANGELUWE 1991). 

Hierbij werd terecht opgemerkt dat, gezien de onopvallendheid van jon

gen en oudervogels en gezien de habitat, het niet onwaarschijnlijk is dat 

jaarli j ks meerdere broedparen gemist worden. Ook in Nederland wer

den al broedparen gevonden op kunstmatige terreinen zoals in 2000 in 

Nederlands Limburg {CUSTERS & SCHERE S 2001) . 

GLENN VERMEERSCH 
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Zeker 0 

Waarschijnlijk 3 

Mogelijk 8 

% bezette hokken 1,8 

Populatieschatting 0-2 

Common Sandp iper - Summary 

The first attempted breeding by the Common Sandpiper in Flanders occurred as 

recently as 1996 a long the River Maas in the far east ofthe country (2 probable bree

ding pairs) . However, during the recent atlas period, nobreeding evidence wasfound, 

although a pair nested on the Dutch bank of the river. lt is probable though, becau

se of the difficulty in detecting this species during the breeding season, that the odd 

pair was missed. 
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ZwARTKOPMEEuw (LARus MELANOCEPHALus) 
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In de eerste helft van de zoste eeuw broedde de Zwartkopmeeuw nog vrijwel nergens in 
Europa. De overgrote meerderheid kwam toen voor langs de Zwarte Zee in Oekraïne. Na 
een enorme areaaluitbreiding die ee rst het Middellandse Zeegebied bereikte, maar ver· 
volgens ook merkbaar werd in geheel Noordwest-Europa is de soort nu tamelijk wijdver· 
spreid in Europa , hoewel het kerngebied nog ster.ds gevormd wordt door de eilanden in 
de Zwarte Zee. In de meeste Centraal-Europese landen en in België, Nederland, Frank
rijk, Groot-Brittannië, Denemarken en mogelijkerwijze in Italië worden momenteel nog 
verder toenemende aantallen gemeld. 
In hun oorspronkelijke biotoop broedde de soort bij voorkeur langs de kust of op kleine 
eilandjes en ook nu nog broedt het overgrote deel van de Europese populatie in allerlei 
zout- of brakwaterhabitats. Opvallend is dat de meeste grote kokflies, naar analogie 
met het Oekraïense kerngebted rond de Dnjepr, zich situeren in de onmiddellijke omge· 
ving van een delta: het deltagebied 'Zwin-Schelde-Maas' (België en Nederland), de 
Rhone-delta (Camargue, Frankrijk) en de Po-de lta (Italië). In de recent gekoloniseerde 
landen worden echter ook broedparen aangetroffen in zoetwatermilieus zoals heideven · 
nen, allerlei meren en plassen. In toenemende mate wordt gebroed op allerlei industrië
le sites zoals opgespoten terreinen waar ze vaak broeden in het gezelschap van Kokmeeu
wen en soms ook Stormmeeuwen. 
In de winter verplaatsen Zwartkopmeeuwen broedend in Vlaanderen en het Nederlandse 
Deltagebied zich in zuidwestelijke richting en overwinteren v.ooral langs de Atlantische 
kusten van Engeland, Frankrijk, Spanje en Portugal. Ook de kust van Marokko en delen 
van de westelijke Middellandse Zee worden bereikt (MEININGER et al. 200J). 

VERS P R EIDING EN AANTALLEN 

Tijdens de atlas periode kwam de soort op 16 verschillende locaties in 

Vlaanderen tot broeden. Veruit de hoogste aantallen werden genoteerd 

in het Antwerpse en Zeebru gse havengebied . Voo ral de kolon ie aan de 

Zandvli ets luis in Antwerp en nam in 2002 enorme proporties aan en 

tel de minst ens n oo pa ren (R . FLAMANT Pers. Obs.). Elders bleven de aan· 

tallen veel lager met o. a. 90 paren in de voorhaven van Zeebrugge 

(2000), 30-35 paren op een opgespoten terre in in de Gentse Kanaalzone 

(2001) , enkele 10-ta llen pa ren verspreid over 3 opgespoten terreinen in 

het Antwerpse haven gebied (2000) en 28-35 paren op een opgespoten 

terrein in Kwaadm echelen (2001). Ook langs de Midden- en de Westkust 

werden enkele pa ren gete ld en de soort broedde eveneens in het 

M olsbroek te Lokeren en en kele kleinere heideterreinen in de Antwerpse 

en Lim burgse Kempen . De totale Vlaamse populatie kan geschat wor· 

den op 200 paren in 2000, 270 in 2001 en nam sterk toe in 2002 toen 

1120 paren werden geteld . Na de atlasperiode vielen de aantallen aan de 

Zand vlietsluis sterk terug (2 paren in 2003, 195 paren in 2004, R. 

FLAMANT Pers. Obs.) en de totale schatting bedroeg minimaal 221 paren 

in 2003 en opnieuw m instens 673 in 2004. Een nieuwe grote kolonie 

ontstond in de Verrebreekse Plassen waar in 2003-2004 respectievelijk 

ongeveer 200 en 426 paren werden geteld (R . FLAMANT Pers. Obs .). 

VERANDERINGEN 

In Vlaanderen dateert het eerste broedgeval van 1964 in Lichtaart 

(BEKAERT 1988) . Tot 1976 kwamen daar tot 7 maal toe 1·2 paren tot broe

den . In 1967 broedde waarschijnlijk het eerste paar in het Zwin (LIPPENS 

1968), het begin van een succesvolle vestiging vanaf 1969. Sinds dat 

jaar kwam de soort er vrijwel jaarlijks tot broeden met o.a. 15 paren in 

1985, 13 in 1988 en 28 in 1996 om een hoogtepunt te bereiken in 1998 

met 82 broedparen (LIPPENS & WILLE 1972, BEKAERT 1988, MED. G. 

Bu RGG RAEVE, R. FLAMANT Pers. Obs.) . In 2001 kwamen hier voor het eerst 

sinds ruim 30 jaar geen Zwartkopmeeuwen meer voor. Tot 1990 kwam 

de totale Vlaamse populatie niet of nauwelijks boven 20 paren uit 

(BEKAERT 1988, MEININGER & BEKHUIS 1990). Van dan af ging het echter 

snel met de soort in Vlaanderen. In 1992 werden al 56 paren geteld 

waaronder 45 op de Hooge Maey te Antwerpen. In 1996-1998 telde men 

respectievelijk 123, 93 en 275 paren. Het zwaartepunt lag ook toen al 

duidelijk in het Antwerpse havengebied . Vanaf1999 werd de grote kolo

nie aan de Zandvlietsluis bezet (410 paren) die echter in 2000·2001 

terugviel tot respectievelijk 8 en 160 paren, om dan in 2002 het record

aantal van minimaalnooparen te bereiken. De aantallen tijdens en na 

de atlasperiode wijzen op een doorzettend toenemende trend , welis

waar met sterke jaarl ijkse schommelingen . 

BESPREKING 

Het is duidelijk dat de Zwartkopmeeuw, net als in grote delen van Euro

pa, nog steeds toeneemt in Vlaanderen. Toch kan de evolutie ervan niet 

los gezien worden van de populatie van het Nederlandse Deltagebied . 

Globaal genomen vertoont die binationale populatie een exponentiële 

toename (zie ook M EINI NG ER & FLAMANT 1999, MEINI NGER & 5TRUCKER 

2001 , VERM EERSCH et al. 2002) . 

Kleurringonderzoek heeft aangetoond dat de Zwartkopmeeuw een zeer 

mobiele vogel is wat de keuze van zijn broedgebied betreft: er vindt niet 

alleen een continue uitwisseling plaats tussen beide populaties 

(MEININGER & FLAMANT 1999). maar ook, zij het in mindere mate, met 

kolonies uit heel Europa (R . FLAMANT Pers. Obs.) . Zo bleek dat de Bel· 

gisch-Nederlandse populatie zich in 2002 vanuit vele verschillende 

kolonies bijna volledig naar de locatie aan de Zandvlietsluis had ver· 

plaatst, meteen de grootste kolonie ooit in Noordwest-Europa. Een opti· 

male geschiktheid van een bepaalde kolonie kan dus tot zeer hoge con· 

centraties leiden , wat de jaarlijkse schommelingen op nationaal vlak 

voor de Lage Landen kan verklaren. 

De groei van de populatie is waarschijnlijk te danken aan enerzijds de 

expansiedrang van de Zwartkopmeeuw, maar anderzijds vooral aan het 

gemiddeld hoge broedsucces en de hoge overleving die werd vastge· 

steld bij zowel oudere als jonge vogels (MEININGER & GRAVELAND 2002) . 

Alle Zwartkopmeeuwen in Vlaanderen broeden in Kokmeeuwkolonies 

met een duidelijke voorkeur voor niet al te vochtige gebieden , voor het 

merendeel gesitueerd in de havengebieden van Antwerpen , Zeebrugge 

en Gent. De sterk schommelende aantallen van de kolonie aan de Zand-
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vlietsluis zijn rechtstreeks gerelateerd aan de te hoge vochtigheidsgraad 

van het Scheldeslib in de bezinkingsputten . In vergelijking met Kok

meeuwen broedt een nog hoger percentage van onze Zwartkopmeeu 

wen in niet-natuurlijke habitats zoals opgespoten terre inen . In de toe

komst kan het behoud van de soort in Vlaanderen waarschijnlijk enkel 

verzekerd worden door een definitieve bescherming of inrichting van 

enkele opgespoten terreinen . In de laatste tien jaren zijn tijdelijke opge

spoten gebieden ongeschikt geworden als broedb iotoop (bv. Kallo , 

Kieldrecht en Lillo) . Op korte termijn zouden de grote kolonie aan de 

Zandvlietsluis en de meer recente kolonie in de Verrebreekse Plassen 

verdwijnen onder verdere havenu itbre iding (S PANOGHE et al. 2003) . 

Bovendien dringt zich in de bestaande kolonies ook een vorm van be

heer op aangezien opgespoten terreinen door natuurlijke successie ta

melijk snel ongeschikt worden . Daarnaast heeft de verdere expansie van 

de Vos in Vlaanderen er waarsch ij nlijk toe gele id dat enkele van de oo it 

attractieve Kokmeeuwenkolonies verdwenen zijn, met name de kolonies 

van Solvay (Lillo , Antwerpen) , Sint-Kru is-Winkel , Kwaadmechelen en 

zelfs van het Zwin (R . FLAMANT Pers. Obs., MED. V. GEE RS , M . CLERCKX & 

K. STRUYF) . Hiermee rekening houdend , kunnen Kok- en Zwartkop

meeuw er in de toekomst toe gedwongen worden zich in bepaalde 

gebieden nog enkel op al dan niet kunstmatig gecreëerde eilanden te 

vestigen, zoals de kolonie van Verrebroek of het sternenschiere iland in 

de voorhaven van Zeebrugge. 
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Dé beperkende factor van de Vlaamse broedpopulatie blijkt dus de be

schikbaarheid te zijn van geschikte, niet te vochtige broedbiotopen die 

voor de Vos ontoegankelijk zijn. De toekomst van de soort, die op de Bij

lage 1 van de Europese Vo gelrichtl ijn werd opgenomen , is, ondanks de 

fors positieve trend , verre van zeker in Vlaanderen en onlosmakelijk ver

bonden met de aanwezigheid van geschikte broedgebieden , besch ikbaar 

dan kzij havenuitbreidingen of specifieke inrichtin g enjof beheer. 

RENAUD FLAMANT & GLEN N VERMEER SCH 

Mediterranean Culi- Summary 

In 1964, the first breeding record of the Mediterranean Gul/ was documented in 

Fla nders. Si nee the 1970s the species has regularly bred intand and near the coast, but 

only since the 1990s has the popu/ation increased significantly. Ou ring the 2000-2002 

atlas period totals of 200 , 270 and 1120 breeding pairs we re recorded respectively. The 

vast majority of birds occur on industrial sites near harbours and they breed in mixed 

colan ies with 8/ack-headed Cu/Is. Colour-ring projects have shown that our popuiati

on is closely linked with the Dutch Delta population. 
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KoKMEEUW (LARus RIDIBUNDus) 
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In Europa is de Kokmeeuw één van de meest versp reide en talrijke meeuwensoorten . Ze 
komen in alle landen voor, maar zijn erg schaars in de Middellandse Zeeregio . De hoog
ste aantallen worden bereikt in de landen ron d de Noo rd- en Oostzee en langs de 
Botnische Golf De populaties namen bijna overa l sterk toe na WO 11 om in het begin 
van de jaren 70 een maximum te bereiken. Tegen het einde van de jaren 70 namen ze 
bijna overal terug af, in sommige streken ze lfs specta cu lair. 
Kokmeeuwen zijn echte koloniebroeders die voo rkomen in allerlei water- en m oerasgebie
den zoals heideterreinen, grote meren en overstromingsvlaktes. Va ak komen ze ook tot 
broeden in meer kunstmatige biotopen zoa ls decantatiebekke ns van suikerfabrieken, in 
de omgeving van rijstvelden en op opgespoten terreinen in industriegebieden. Ze f oe ra 
geren het meest op pas gemeste en geploegde weilan de n waa r ze z:-h voeden m et aller
lei ongewervelden zoals regenwormen en insectenlarven. Broedvoge ls va n ku stregio's voe
den zich tevens met allerlei slikbewonende schelpdieren en wadpie ren. De broedplaa tsen 
worden al in maart-april bezet en in juni vliegen de meeste jo nge n uit. 
Onze Kokmeeuwen zijn deels trekvogels die zich in het winterhalfJaar verspreiden over de 
kustgebieden var~ Noordwest-Europa, tot het westelijke Midde llandse Zeegebied en 
Noord-Afrika. Vogels uit het noorden en het oosten overwinteren in onze streken. Bekend 
zijn de dagelijke voedselvluchten die de soort onderneemt. 's Morge ns kunn en dan grote 
overtrekkende groepen worden waargenomen die meestal in de richt ing van stortp laat
sen, weilanden of stadscentra vliegen. 's Avonds keren ze teru.g naar gemeenschappelijke 
slaapplaatsen. Eind januari-begin februari komt de voorjaarstrek reeds op gan g. 

VERSPRE IDI NG EN AA NTALLEN 

Kokmeeuwen kolonies werden va stgeste ld in 5 % van de atlashokken ver

spreid over alle Vlaamse provincies . De enkele wa arschijnl ijke broedge

val len betreffen stellig een te precieze in terpreta ti e van de broedzeker

he idscriteria. De be langrijkste gebieden voor de Kokmeeuw in Vlaan 

deren zijn de havengebieden van Zeebrugge, Gent en Antwerpen alsook 

de grote militaire domeinen in Lim burg en enkele andere Kempense hei

deterreinen. 

De grootste kolonies (meer dan 1000 broedparen) situeren zich in de 

voorh aven van Zeebrugge (2390 paren in 2001) , op de opgespoten ter

re inen van Sidmar te Sint-Kru is-Winke l (3000 paren in 2001) , in het 

Mo lsbroek te Lokeren (ca . 2000 paren in 2000-200 2) , in de omgeving 

van de Zandvli ets luis ten noorden van Antwerpen (1500-2000 paren in 

2001) , in het Antwerpse Linkeroevergeb ied (3 000 -4000 paren in 2000) 

en op de mi lita ire terreinen van Leopo ld sburg (1500-1700 paren in 

2001) en Ho uthalen -Helchteren (2165-2500 paren in 20 0 1) . De totale 

Vl aam se popul atie ka n word en geschat op 15.300-19 -300 paren in 2000, 

19 .900- 22. 200 i n 2001 en 20.500-23.000 in 2002. 

VERANDERINGEN 

In 1952 werd het Belgische broedbestand op amper 3300 paren geschat, 

maar omstreeks 1970 was dat al opgelopen tot ongeveer 32.000, vooral 

door de spectaculaire toename van de toenmalige kolonie op de Snep

kensvijver te Lichtaart waar toen tot 25 .500 paren werden geteld 

{LIPPENS & WILLE 1972) . In 1978 telde die kolonie nog maar 1400-4500 

paren {CUYPERS 1979). In 1973-1977 werd de totale Vlaamse populatie 

geschat op ongeveer 86oo broedparen waarvan de overgrote meerder

he id in he idegebieden in de An twerpse en Limburgse Kempen . Aan de 

Kust kwam de soort enkel voor in het Zwin. Een nieuwe schatting in 

1979 en 1980 leverde voor Vlaanderen respectievelijk 14.239-15 .550 en 

12.108-13 .568 paren op (PAULUSS EN & DE BONT 1982) . In de periode 1985-

1991 liepen de aantallen terug op tot 20 .000-25.00o paren (VAN VE SS EM 

& MEIRE 1990, AN SELIN & DEVOS 1992) . Sinds 1994 beschikken we dank

zij het BBV-project over jaarl ijkse schattingen van het bestand . In de 

perioçle 1994-1999 vielen de aantallen geleidelijk terug van 20 .000 tot 

15.000 paren. Sindsdien trad een licht herstel in dat zich nog steeds lijkt 

door te zetten , maar mogelijk ten dele veroorzaakt wordt door een gro

tere inventarisatie-inspanning. 

De aantallen in natuurl ijke broedgebieden (heideterreinen, Zwin, e.a.) 

zijn sinds 1978-1981 geleidelij k afgenomen. In 2001 broedde nog slechts 

19% van de populatie in een natuurlijke omgeving (VER MEERS CH et al. 

2002) . Kokmeeuwen geven steeds meer de voorkeur aan voor industri

ële doeleinden gecreëerde biotopen zoals opgespoten terreinen , vuil

storten en bezi nkingsbekkens van suikerfabrieken . Enkel in de Lim

burgse heideterreinen lijkt de soort stand te houden en ze nam er zelfs 

(mits fluctuaties) nog toe in de periode 1994-2003 (van 2000 paren in 

1994 tot 3635 in 2003) . In het Zwin , waar in 1987 nog 9000 broedparen 

werden geteld , verdween de soort nagenoeg compleet (25 broedparen in 

2001) . De voor- en achterhaven van Zeebrugge winnen nog steeds aan 

belang en in 2002 werden hier reeds 4399 paren geteld . 

BESPREKING 

De populatie Kokmeeuwen in Vlaanderen is onderhevig aan sterke 

schommelingen . Het verdwijnen van de soort uit vele traditionele he ide

gebieden is mogelijk te wijten aan een combinatie van verzuring van 

vennen , bestrijding door de mens en toegenomen predatie door Vossen . 

Een stud ie in Nederland toonde aan dat het broedsucces van kolonies 

in het binnenland vaak dramatisch laag was t .o.v. kolonies gelegen 

langs de Waddenkust of in het Deltagebied (STIENEN et al. 1998) . Kok

meeuwenkolonies in de Kempense heideterreinen waren nooit erg ge

liefd bij de beheerders omwille van de eutrofiëring van vennen door de 

uitwerpselen . In vele gevallen werden ze fel bestreden door het rapen of 

schudden van de eieren of door het actief verstoren van de kolonies tij 

dens de broedtijd . Door de lagere voedselbeschikbaarheid stierven 

bovendien steeds meer (oudere) jongen . Het verminderd voedselaan

bod op graslanden door verdroging en mestinjectie speelt hierbij moge

lijk een hoofdrol. Kokmeeuwen doen er langer over om hun voedsel bij 

een te zoeken waardoor jongen ook meer blootgesteld worden aan pre

dateren . De vermelde oorzaken hebben de verschuiving naar niet

natuurlij ke terreinen waarschijnlijk in de hand gewerkt. Toch is het niet 
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geheel duidelijk of die verschuiving enkel kan worden toegeschreven 

aan verslechterde lokale condities . Net als in vele andere Europese lan

den is het erg moeilijk te bepalen welke (combinatie van) factoren pre

cies aan de basis liggen van de achteruitgang van bepaalde kolonies . 

Wanneer de bestaande monitoringsprogramma's worden aangevuld 

met een luik dat ook het reproductief succes van alle kolonies meet, kan 

hier misschien meer duidelijkheid over verschaft worden . 

In Nederland telde men in 1998-2000 132 .000-137·000 paren en is de 

populatie stabiel (VAN DIJ K et al. 2001). Dit is nog steeds een aanzienlijk 

aantal in vergelijking met het Vlaamse broedbestand, maar betekent 

niettemin een halvering van de populatie in minder dan 20 jaar tijd 

(ongeveer 250.000 paren in 1980-1985) . Het dieptepunt viel er in 1993 

(132.000 paren, VAN DIJ K et al. 1996) . In Frankrijk bestond de totale 

populatie in 1998 uit 38.ooo-4o.ooo paren wat een stabilisatie beteken 

de sinds 1988. De laatste jaren wordt evenwel een nieuwe, lichte afna

me gemeld (YÉSOU & ISENMANN 2001) . In Duitsland daalt de populatie 

langs de Baltische kust, maar neemt ze toe langs de Noordzee 

(H!ILTERLEIN et al. 2000) . 

Het is niet duidelijk hoe de Kokmeeuwenaantallen zullen evolueren in 

Vlaanderen . Net als bij andere meeuwen- en sternensoorten kan uitwis

seling met kolonies gelegen in Nederland (bv. Deltagebied) bij ons 

soms resulteren in plotse sterke toe- of afnames. Daarenboven is de 

soort door de vastgestelde verschuiving naar o .a. opgespoten terreinen 

nog meer onderhevig aan grote schommelingen aangezien dergelijke 

gebieden over het algemeen geen lang leven beschoren zijn . 

GLENN VERMEERSCH 
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8/ack-headed Gul/ - Summary 

The 8/ack-headed Gul/ reached its highest numbers in Flanders during the early 1970s 

when a bout 32, ooo pairs we re counted. Si nee then, numbers have dropped to 2 0 , ooo 

in recent years. Nowadays, more than 75 % of the popu/ation breeds on industrial 

wasteland such as in harbours, while numbers in natura/ habitats ha ve dropped by 

more than 8o %. Habitat deterioration and increased predation by Foxes are possible 

causes for the changing habitat preference. Ou ring the atlas period a slight increase 

in numbers was noted (maximum of2J,OOO pairs in 2002) . 
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sTORMMEEUW (LARUS CANUS) 

De Stormmeeuw komt enkel in de noordelijke helft van Europa voor. De overgrote meer
derheid van de populatie broedt in Noorwegen en Zweden. Ook in Finland, Schotland en 
Denemarken is de soort ta lrijk. Elders is de soort zeldzaam en bereikt ze in de Benelux 
de zuidwestgrens van haa r areaal. In grote delen van het verspre idingsgebied gaat de 
soort licht in aantal achteruit. 
Stormmeeuwen broeden meestal in de onmiddellijke omgeving van water. Het is een 
koloniebroeder die men zowellangs de kust als in het binnenland kan aantreffen. Allerlei 
moerasgebieden en eilandjes in grote meren genieten de voorkeur bij de vestiging van een 
kolonie. 
Ze voeden zich met allerlei ongewervelden, maar langs de kust eveneens met o.a. visaf 
val. Broedvogels uit de Benelux ondernemen zwerfbewegingen bij l!acht winterweer en 
trekken niet verder dan Noordwest-Frankrijk en Groot -Brittannië. Bij strengere winters 
trekken ze door naar het Ib erische Schiereiland. Noordelijke en oostelijke populaties 
overwinteren massaal in onze omgeving. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Storm meeuw is een zeldzame soort in Vla anderen die slechts op een 

handvol locaties werd aangetroffe n . Zekere broedgevallen werden vast

geste ld in de voorhaven van Zee brugge , lokaal in de Maasvallei en op 

enkele grote bedrijfsterreinen in Noord-Limburg (vooral Union-Minière 

in Overpelt en in Lommel) . In 2001 werd voor het eerst 1 broedgeval 

genoteerd in het Antwerpse Lin keroevergebied op de (stilgelegde) werf 

van het Deurganckdok. 

In 2000 werd de Vlaamse populatie geschat op 32-34 paren, in 2001 op 

36-43 en in 2002 op 39-40. Ongeveer 70-75% van de populatie broedde 

steeds in Zeebrugge. Na de atlasperiode vielen de aantallen in 2003 wat 

terug: 24 paren waarvan 10 in Zeebrugge en 14 in Limburg. 

VERANDERINGEN 

De Stormmeeuw broedde voor het eerst in Vlaanderen in 1924 toen 1 

paar werd gete ld in het Zwin te Knokke (LIPPENS & WILLE 1972) . Daarna 

was het wachten tot 1976 tot de soort opn ieuw in het Zwin tot broeden 

kwam. Ze broedde er sin d sd ien nage noeg jaarl ijks tot in het begin van 

de jaren go. In 1994 we rd voor het eerst 1 paar vastgesteld in de voor-
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haven van Zeebrugge . Sindsdien broedt de soort niet meer in het Zwin, 

maar namen de aantallen in de Zeebrugse voorhaven geleidelijk toe om 

in de huidige atlasperiode een (voorlopig) maximum te bereiken (res

pectievelijk 20, 21 en 24 paren in 2000-2002, zie ook SEYS et al. 1998) . 

Vanaf1997 kwam de soort ook in Overpelt tot broeden. Sindsdien werd 

de Stormmeeuw in Limburg al broedend aangetroffen op 6 verschillen

de locaties waarb ij de terreinen van Union-Minière steeds de hoogste 

aantallen herbergden . 

BESPREKING 

De Stormmeeuw broedt in Vlaanderen op de zuidwestgrens van zijn 

Europese areaal en de aantallen zijn hier steeds marginaal gebleven . Dit 

in tege nstelling tot Nederland waar de populati e 11 .000 paren telde in 

1985. Sin dsdien gaat de soort er, net als in Denemarken , Engeland en 

Schotland , achteruit . In de periode 1998-2000 telde men in Nederland 

nog s6oo-6soo paren . Gezien de gemelde terugval ten noorden van ons , 

lijkt het weinig waarschijnlijk dat de Stormmeeuw in de nabije toekomst 

nog veel vooruitgang zal boeken in Vlaanderen . Het lagere aantal in 

2003 was mogelijk al een eerste signaal. 

G L ENN VERMEERSCH 
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Camman Gul/ - Summary 

The Cammon Gul/ first bred in Flanders in 1924. From 1976 onwards it became a 

more regu/ar breeding bird but numbers have always remained low (maximum of ]6-

43 breeding pairs in 2001). Following recent declines in England, Scotland, Denmark 

and the Netherlands, numbers dropped to 24 in 2003. 
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KLEINE MANTELMEEUW (LARUS FUSCUS) 

Kleine Mantelmeeuwen broeden hoofdzakelijk in de kustgebieden van Noordwest
Europa , van ljsland in het noorden tot het Ib erische Schiereiland in het zuiden. Voora l 
in het noorden van het verspreidingsareaal komen ook broedkolonies dieper in het bin
nenland voor. In West-Europa is de broedpopulatie sterk toegenomen terwijl de aantal
len in Scandinavië, Estland en Rusland sinds eind jaren Go in het algemeen aanzienlijk 
gedaald zijn. 
De broedhabitat is vergelijkbaar met die van Zilvermeeuwen -ze komen immers vaak in 
gemengde kolonies voor - maar ruwe, rotsige en schaars begroeide terreinen zijn toch 
iets minder in trek. Ook artificiële broedgebieden zoals opgespoten terreinen en daken 
van gebouwen worden vlot in gebruik genomen. 
De soort is een meer uitgesproken viseter dan de Zilvermeeuw ho e • .''tl ook schelpdieren, 
regenwormen en afval deel uitmaken van het menu. 
Ringgegevens uit de Vlaamse kustpopulaties tonen aan dat de vogels zich in de herfst- en 
wintermaanden zuidwaarts verplaatsen naar de kusten van Zuidwest-Europa en 
Noordwest-Afrika (VAN WAfYENBERGE et al. 2002). 

VERS P RE I D I NG EN AANTALLEN 

De verspreiding in Vlaanderen bleef be perkt tot g hok ken waarvan 6 aan 

de Kust. De grote kolonie in de voorhave n va n Zeebrugge herbergde in 

de verschi ll ende atlasjaren g3 tot g6 % va n de Vla a mse populatie . Het 

aantal broedparen liep hier op va n n8o pare n in 2000 tot 3404 in 2002. 

Recente gegeve ns va n 2003 bevesti gd e n de aanhoudende groei (4164 

paren) . De veel kleinere ko lo nie in de achterhaven kende een parallelle 

toename tot in 2002 (145 paren) maa r vie l in het daaropvolgende broed 

seizoen plots terug naar 2g paren. In het Zwin te Knokke deed zich twee 

jaar eerder een gelijkaardi ge afname voo r: van 35 paren in 2000 naar 

volledige afwezigheid in 2001 en 2002 . 

In he t sted e lijk ge bi ed van Oostend e nestelde een klein maar toene

mend aantal broedparen op d ake n van ge bouwe n: 3 paren in 2000, 8 

paren in 2001 en 2002 e n reeds 16 pa re n in 2003. 

In he t binnen la nd werden solitaire broedgevallen enjofte rritoria vastge

stel d te O ve rpelt (2000, 2001, 2002), Boc holt -K aulille (2001) , 

Meeuwen- He lch tere n (2ooo) en op d e Mo lse Zandputten (2000) . 

De to ta le Vlaa m se po p u latie in de atl as periode bedroeg 1270 paren in 

2000, 2830 paren in 2001 e n 3558 pa re n in 2002. Met 4 223 paren in 

2003 werd ook d aarna de s t ijgende tre nd verder gezet . 

VERANDERINGEN 

Kleine Mantelmeeuwen broeden pas sinds 1g85 in Vlaanderen. In dat 

jaar kwamen in het Zwin te Knokke 1 zuiver paar en 2 gemengde paren 

met Zilvermeeuw tot broeden . In 1gg1 en 1gg2 vestigde de soort zich 

vervolgens respect ievelijk in de voor- en achterhaven van Zeebrugge , 

ma a r het totaal aantal broedparen aan de Kust bleef beperkt (minder 

dan 10 ) . In de tweede helft van de jaren go ging het zeer snel (STtENEN 

et al. 20 0 2) . De populatie in de voorhaven kende een explosieve groei 

e n steeg in minder dan 10 jaar tijd van 40 paren in 1gg5 naar 4164 paren 

in 2003 . Daartegenover was de toename in de achterhaven (max. 145 

pa ren in 20 0 2) en in het Zwin te Knokke (max. 40 paren in 1ggg) eerder 

besc he iden . Toen Zilvermeeuwen begonnen te broeden op gebouwen te 

Oostende bleef de Kleine Mantelmeeuw niet achter: in 1ggg werden de 

eerste dakbroeders vastgesteld (4 paren) (FRAN ÇOI S 2002) . In 2003 was 

dit aantal reeds opgelopen tot 16 . 

Sind s 1ggo is de soort een onregelmatige broedvogel op diverse plaat

sen in Limburg (Genk, Helchteren , Overpelt, Bocholt) met een maxi

mum van 4 broedparen of terri toria in 1gg5. 

BESPREKING 

Net a ls bi j de Zilvermeeuw kan de trend in Vlaanderen niet los gezien 

worden van ontwikkelingen in het buitenland . Vooral in het westelijk 

deel van het Europese verspreidingsareaal kende de soort in de loop van 

de 20ste eeuw een algemene areaaluitbreiding en explosieve populat ie

stijging, wellicht als gevolg van striktere beschermingsmaatregelen en 

een toegenomen voedselaanbod . Het lag dan ook in de lijn van de ver

wachtingen dat de Kleine Mantelmeeuw zich als nieuwe broedvogel in 

Vlaanderen zou vestigen (1g85) . De beperkte nestgelegenheid langs de 

Kust vormde in de beginperiode een belemmerende factor voor een ve r

dere toename. Dit veranderde toen in de jaren go in de haven van Zee

brugge grote opgespoten terreinen werden aangelegd die - zodra de ve

getat ie voldoende ontwi kkeld was- uitermate geschi kt waren als broed 

gebied voor meeuwen . Het valt op dat alle Vlaamse b roedgebieden eerst 

gekoloniseerd werden door Zilvermeeuwen en dat pas na enkele jaren 

de Kle ine Mantelmeeuwen volgden. 

De vestiging van Kle ine Mantelmeeuwen in Vlaamse kolonies werd wel 

licht in de hand gewerkt doordat aangrenzende populaties in Nederland 

en Engeland in de problemen kwamen. Door de toegenomen aantallen 

ontstond er enerz ijds een grotere competitie voor nestplaatsen terwijl 

anderz ijds een aantal grote traditionele broedkolonies te kampen kreeg 

met predatie door Vossen of met verdelgingsacties (SPAAN S 1gg8A, 

Mt TCHELL et al. 2004) . Hierdoor werden heel wat vogels gedwongen om 

nieuwe broedgebieden op te zoeken . Dat minstens een deel van de 

Zeebrugse broedvogels afkomstig is van Nederlandse en Engelse kolo

nies wordt bevestigd door ringgegevens (STtENEN et al. 2002) . 

Het is opvallend dat de populatiegroei van de Kleine Mantelmeeuw aan 

de Vlaamse Kust merkelijk groter is en aan een sneller tempo verloopt 

dan die b ij de Zilvermeeuw, iets wat ook werd vastgesteld in andere lan

den . Vermoedelijk is dit het gevolg van verschillen in voedselkeuze . De 

Kleine Mantelmeeuwen foerageren meer op zee waar visafval en ond er

maatse vis die door vissersboten overboord wordt gegooid een belang-
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rijke voedselbron vormen . Onderzoek in Zeebrugge heeft aangetoond 

dat de kuikens vri jwel uitsluitend met vis gevoerd worden (STIENEN et al. 

2002) . De soort is ook behendiger in het opvangen van overboord 

gegooide vis dan Zilvermeeuwen ( NooRDHUIS & SPAANS 1992) . 

Het blijft afwachten of de beschikbaarheid van voedsel dan wel de nest 

gelegenheid het niveau zal bepalen waarop de Vlaamse populatie uite in· 

delijk zal stagneren . Het zeer hoge broedsucces in de kolonie van 

Zeebrugge wijst vooralsnog op een buitengewoon goede voedselsitu at ie 

in de omgeving. Maar ook andere factoren kunnen een belangrij ke rol 

spelen in de verdere aantalsentwikkeling in Vlaanderen . Zo lijkt het er 

alvast op dat de komst van de Vos de toename in de Zeebrugse achter

haven en het Zwin een halt heeft toegeroepen . De voorhaven is welis

waa r minder toega nkel ij k voor grondpredatoren , maar hier worden de 

bestaande broedgebieden dan weer in hun voortbestaan bedreigd door 

de aanleg van bedrijventerreinen en containerkaden . Mogelijk zal dit lei

den tot het bezetten van nieuwe broedplaatsen zoals het nieuwe ster

nenschiereiland in de voorhaven en het natuurontwikkel ingsgebied aan 

de Ijzermonding te Nieuwpoort Ook het aantal dakbroeders kan nog 

sterk uitbreiden . 
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Lesser 8/ack-backed Gul/ · Summary 

Th e first breeding record fo r this gul/ species in Flanders was in 1985. Since then num· 

hers have increased enormously and du ring the present atlas period kept increasing 

from 1270 breeding pairs in 2000 to 3558 in 2 002. Over 4 000 breeding pairs were 

counted in 2003 . The species is distributed along the coast where it breeds on rooftops 

and at industrial locations. Howeve r, it remains vulnerobie since more than 90 % of 

the popu/ation breeds in one big colony in the Zeebrugge harbour area. 
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ZILVERMEEUW (LARUS ARGENTATUS) 

Het broedareaal van de Zilvermeeuw sterkt zich uit langs de kusten van Noordwest
Europa , met het zwaartepunt in Groot-Brittannië, de Sca ndinavische landen, Duitsland, 
Nederland en Fran krijk . Het aantal broedparen is in de loop van de 2oste eeuw sterk toe
genomen, maar neem t de laat ste jaren vooral in de noordelijke gebieden weer af 
Zilvermeeuwen nestelen zowel langs rotsku ste n als in meer zandige kustgebieden . De 
laatste decennia wordt meer en mee r ook op daken en in het binnenland gebroed. 
Het voedse l van de Zilverm eeuw bestaat vooral uit vis , zeesterren en allerhande sche lp
dieren. Ook regenwo rm en, insecten en jonge vogels kunnen op het menu staan. In het 
binnenland wordt op vuiln isstorten gef oerageerd, vooral door jonge vogels . 
De Vlaamse broedvogels en hun nakom elingen overwinteren voornamelijk langs de 
Belgische en Noord- Fran se kuste n en in het Nederlandse Deltag•bied. Onvolwassen 
vogels t rekken gemidde ld gez ien iets verder weg van de broedkolonies met soms een 
opvallende noordelijke verplaatsing tot het Duitse Waddengebied (VAN WAfYENBERGE et 
al. 2002) . 

VERSPREID ING EN AANTALLEN 

De belangrijkste broedkolonies situeerden zich langs de Kust. Meer dan 

8o % van de Vlaamse populatie broedde o p de opges poten terreinen in 

de voorhaven van Zeebrugge: 1070 paren in 2000, 1184 in 20or en g54 

in 20 02 . De terugval in het laatste atlasjaar bleek slechts tijdelijk , want 

in 2003 was er opnieuw een forse groei tot 147g paren . Een aanzienlijk 

kleinere broedkolonie in de Zeebrugse achterhaven bestond in de 3 

atlasjaren uit respectievelijk 107, 225 en 150 paren . Het Zwin te Knokke 

herbergde niet meer d a n enkele tientallen paren . 

Er was verder een d akbroedend e populatie aanwezig in Oostende die in 

2000 en 2001 respectievelijk 63 en 205 paren telde . In 2002 en 2003 

we rd de kaa p van 200 niet meer gehaald . Omd at niet alle daken even 

goed te overzien zijn, moeten de aantallen wel als een absoluut mini 

mum worden beschouwd . Ook in an dere Vlaamse kuststeden (Blanken 

berge , Zeebrugge) waren er al vermoedens van de aanwezigheid van 

dakbroedende vogels, maar dit kon niet bevestigd worden door het at

lasonderzoek . 

In het binnen la nd waren er broedgevallen in de Gentse Kanaalzone 

(resp . 17, 30 en 35 paren), in het Antwerpse Linkeroevergebied (3 paren 

in 2001), te Lommel (1 paar in 2002) en op de Molse Zandputten (1-2 

pa re n in 2000) . 

De total e Vlaamse populatie in de atlasperiode bedroeg 1302 paren in 

2000, 1647 paren in 2001 en 13gg paren in 2002. 

VERANDERINGEN 

Met zijn korte en sterk geürbaniseerde kustlijn lijkt Vlaanderen op het 

eerste zicht weinig aantrekkelijk voor broedende Zilvermeeuwen . Het 

Zwin te Knokke was trouwens lange tijd het enige broedgebied in Vlaan

deren . Na enkele solitaire broedgevallen in de jaren Go werd de soort er 

vanaf 1g72 een jaarlijkse broedvogel. Het aantal nesten steeg geleidelijk 

tot een maximum van 74 in 1gg1. In 1g84 werd voor het eerst gebroed 

buiten het Zwin (1 paar in de Gentse Kanaalzone) , maar de echte door

braak in Vlaanderen kwam er pas toen geschikte terreinen in de haven 

van Zeebrugge werden gekoloniseerd . In de voorhaven steeg het aantal 

broedparen van 2 in 1g87 naar 147g in 2003 . In 1gg1 ontstond ook een 

kolonie in de achterhaven maar die bleek iets minder succesvol en was 

meer onderhevig aan aantalsfluctuaties. De voorlopige piek werd bereikt 

in 2001 (225 paren) . Maar niet alleen haventerreinen werden in gebruik 

genomen . In 1gg3 werd te Oostende voor het eerst een broedgeval op 

het d~k van een gebouw vastgesteld . Sindsdien is het aantal dakbroe

dende paren hier toegenomen tot maximaal 205 in 2001 (FRANÇOI S 

2002). 

Het succesverhaal van de Zilvermeeuw bleef niet beperkt tot de kust

streek. In de jaren 8o en go vestigde de soort zich in kleine aantallen 

ook verder landinwaarts , meestal in of nabij Kokmeeuwenkolon ies . 

Vooral in de Gentse Kanaalzone heeft de soort inmiddels vaste voet aan 

de grond gekregen (30 tot 35 paren in de periode 2001-2003) . Op ande

re plaatsen is het nog wat afwachten of het om éénmalige broedgeval

len dan wel om definitieve vestig ingen gaat. In Limburg- waar een eer

ste broedgeval dateert van 1g85- blijft een doorbraak uit . 

BESPREKING 

In de loop van de 20ste eeuw is het aantal broedende Zilvermeeuwen in 

vrijwel het volledige verspreidingsareaal sterk gestegen. Betere bescher

mingsmaatregelen en een toegenomen voedselaanbod als gevolg van 

menselijke activiteiten speelden hierin een belangrij ke rol. Die expo

nentiële populatiegroei leek lange tijd aan Vlaanderen voorbij te zullen 

gaan. De grote doorbraak kwam er pas in de tweede helft van de jaren 

go en was wellicht het gevolg van twee factoren : een toegenomen aan

bod van nestgelegenheid en een immigratie vanuit buitenlandse kolo

nies . Opspuitingen in de voorhaven van Zeebrugge zorgden in de jaren 

go voor het ontstaan van uitgestrekte en relatief rustige broedterreinen. 

Terzelfder tijd kwamen aangrenzende popu laties in Nederland onder 

grote druk te staan als gevolg van de sterk toegenomen aantallen (en 

bijhorend tekort aan nestgelegenheid) en het verlies van belangrijke tra

ditionele broedgebieden . Vooral de opkomst van de Vos zorgde op veel 

plaatsen voor grote verschuivingen in de verspreiding (SPAANS 1gg8s) . 

Zo we rden de meeste duinkolonies in Nederland noodgedwongen verla

ten en waren de vogels verplicht om uit te wijken naar nieuwe en veili 

ger broedplaatsen . Ringgegevens bevestigen in ieder geval dat heel wat 

van de broedende meeuwen te Zeebrugge afkomstig zijn uit Nederland

se kolonies (STIENEN et al. 2002). In een later stadium is de snelle groei 

van de Zeebrugse _populatie waarschijnlijk mede het gevolg van een ho

ge jongenproductie en dus sterke aanwas met eigen rekruten . Het hoge 

reproductieve succes en de goede conditie van de kuikens wijzen op een 
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zeer goede voedselsituatie rond Zeebrugge (STIENEN et al. 2002). Daar· 

bij valt vooral het hoge percentage energierijke vis op dat aan de jongen 

wordt gevoerd, terwijl in buitenlandse kolonies afval een veel groter 

aandeel vormt van het voedselspectrum. De tijdelijke terugval in de Zee

brugse kolonie in 2002 was wellicht het gevolg van een minder goede 

voedselsituatie. 

Er lijkt voorlopig nog geen einde te komen aan de groei van de Zilver

meeuwenpopulatie in Vlaanderen. De kaap van 2000 broedparen is in 

zicht. Het blijft echter afWachten hoe de soort zal reageren op nieuwe 

ontwikkelingen zoals de vestiging van de Vos in de Kuststreek. Recente 

afnames in het Zwin te Knokke en de-Zeebrugse achterhaven lijken hier

mee verband te houden. Voorlopig blijven de belangrijkste broedgebie

den in de voorhaven buiten schot, maar ook hier zijn de toekomstper

spectieven alles behalve zeker. De komende jaren zal immers meer en 

meer van het huidige broedgebied de functie krijgen van bedrijfsterrein 

of havengebied. 

ERIC STIENEN &. KOEN DEVOS 
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Herring Gult - Summary 

First breeding records ofthis species in Flanders go back to the early 196os when soli

tary pairs bred near the coast. Only from 1972 onwards did the Herring Gul/ become 

a regu/ar breeding bird and numbers have increased ever since. The total popu/ation 

was estimated at 1302 breeding pairs in 2000, 1647 in 2001 and 1399 in 200 2. More 

than 8o % of the popu/ation breeds in the Zeebrugge harbour area and smaller num

bers are present on rooftops a long the co ast. A minority is found in a few intand sites 

where numbers have not increased as significantly as near the coast. 
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GEELPOOTMEEUW (LARUS MICHAHELLIS) 

Het verspreidingsareaal omvat het gebied rond de Middellandse Zee en de Atlantische 
kusten van het Ib erische Schiereiland en Frankrijk. Sinds de jaren 70 is de Europese 
popu la tie sterk toegenomen en heeft zich een opvallende noordwaartse uitbreiding voor
gedaan, vooral langs de Atlantische kust van Frankrijk maar ook diep landinwaarts via 
de riviervalleien van ondermeer Rh óne en Rijn. 
De broedhabitat varieert van rotskusten met kliffen tot zandstranden, duingebieden en 
eilandjes. Ook het brede voedselspectrum, variërend van vis tot afval, heeft de soo rt met 
de nauwverwante Zilvermeeuw gemeen. Opvallend is echter wel het groter aandeel van 
kleine zoogdieren in het dieet. 
Geelpootmeeuwen zijn grotendeels sedentair maar vooral in zomer en herfst zijn noord
waartse verplaatsingen tot in het Noordz eegebied niet ongewoon. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

In 2002 werd en in de grote meeuwenkolonie in de voorhaven van Zee

brugge 2 zuivere broedparen van de Geelpootmeeuw vastgesteld. De 

twee territoria grensden aan elkaar. Beide paren waren succesvol en heb

ben elk 3 jongen grootgebracht. Daarnaast kwamen in de onmiddellijke 

omgeving nog 2 gemengde broedparen voor met respectievelijk Kleine 

Mantelmeeuw en Zi lvermeeuw als partner (VERCRUIJSSE et al. 2002) . 

In 2003 waren er in de voorhaven 1 zuiver broedpaar en 3 gemengde pa

ren aanwezig, alle weinig succesvol. 

VERANDERINGEN 

In de jaren 70 en 8o was er in Vlaanderen een merkelijke toename van 

het aantal ple isteren de Geelpootmeeuwen , vooral aan de Westkust waar 

in de nazomer en herfst tot 700 ex . werden geteld (BuLTEEL 1983, DE 

MESEL 1990) . Sindsdien zijn de aantallen sterk teruggelopen , mogelijk 

als gevolg van de sluit ing van alle vuilnisbelten in de regio. 

Halverwege de jaren go vestigden zich de eerste broedvogels in de snel 

groeiende broedkolonie van Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen in de 

voorhaven van Zeebrugge. In de periode 1995-2002 broedde hier elk jaar 

een gemengd paar van mannetje Geelpootmeeuw en vrouwtje Kleine 

Mantelmeeuw. In 2002 werden voor het eerst zuivere broedparen vast

gesteld en had Vlaanderen er een nieuwe broedvogelsoort bij . 

BESPREKING 

De vestiging van de soort in Vlaanderen past in de steeds verdergaande 

noordwaartse uitbreiding van het broedgebied in Europa. Het gaat hier 

om de eerste zuivere broedparen langs de Noordzeekust (VERCRUIJSSE et 

al. 2002) . Ook in andere landen werd het broeden van zuivere paren 

meestal voorafgegaan door de vestiging van hybride paren met Zilver

en Kleine Mantelmeeuw. In dat verband is het opmerkelijk dat er in 

Nederland nog steeds geen zuivere broedgevallen werden vastgesteld 

ondanks de reeds lange aanwezigheid van heel wat mengparen (waaron

der jaarlijks 15-25 paren in het Rijnmondgebied bij Rotterdam) (VAN 

SWELM 1998) . 

Of de Geelpootmeeuw een duurzame toekomst heeft in Vlaanderen , 

moeten we nog afwachten en zal gedeeltelijk afhangen van de economi

sche ontwikkeling van het Zeebrugse havengebied die zo goed als zeker 

ten koste zal gaan van de aanwezige meeuwenkolonies . 

ERIC STIENEN & KOEN DEVOS 
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Yellow-legged Gul/- Summary 

Since the 1990s, hybrid pairings of Yellow-legged Gul/ with both Herring and 

Lesser 8/ack-backed Gul/ have been recorded in Flanders. In 2002 the 2 first 'pure' 

breeding pairs were discovered in the Zeebrugge harbour area. 

BROEDVOGELATLAS I HOOFDSTUK ]: SOORTENBESCHR I JVINGEN 





GROTE STERN (STERNA SANDVICENSIS) 

0 ,_ 
0 

De nominaatvarm broedt vooral langs de Atlantische kusten van Eu ropa, de No ordzee 
en de Baltische Zee. In het Middellandse Zeegebied en langs de Zwarte en Kaspische Zee 
is de soort schaarser vertegenwoordigd. De volledige Europese broedpopulatie werd begin 
jaren 90 geschat op JO. 000·95· ooo paren. De grote aantalsjluctuaties in verschillende 
koloniesmoken het moeilijk om een algemene trend te ontwaren. Na afnames in de 19de 
en de eerste helft van de 2oste eeuw heeft de soort zich in de meeste landen goed her
steld. 
Kolonies van Grote Sternen vinden we vooral in zandige en schaars begroeide kustgebie
den, meestal in associatie met Kokmeeuwen en andere sternensoorten. Eilanden en 
schiereilanden waar verstoring en predatie minimaal zijn, genieten de voorkeur. De nes
ten liggen zeer dicht bij elkaar en bevatten 1-2 eieren. 
Grote Sternen zijn uitgesproken viseters en gaan tot vele kilometers van de broedkolonie 
op zee foerageren op o.a. sprot, haring, zandspiering en smelt. 
Het zijn langeafstandstrekkers die in de nazomer en herfst via de Atlantische kusten 
zuidwaarts trekken naar West-Afrika. Een klein deel vliegt verder door naar zuidelijk 
Afrika. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Er is slechts één broed kolonie in Vlaanderen , gesitueerd op de opgespo

ten terreinen in de voorhaven van Zeebrugge. Het aantal broedparen tij

dens de atlasperiode fluctueerde sterk: 1550 paren in 2000, 920 paren 

in 2001 en slechts 46 in 2002. In d it laatste jaar waren in het begin van 

het broedsei zoen weliswaar gedurende korte tijd enkele duizenden balt

sende vogels aanwezig maar uiteindelijk bleven er slechts enkele tiental

len achter om er te broeden . Die terugval bleek echter naar tijdelijk want 

in 2003 en 2004 telde de kolonie respectievelijk 823 en 4067 paren . Tot 

en met 2003 bevond de broedkolonie zich steeds op de terreinen aan de 

westelijke strekdam . In 2004 verplaatsten de vogels zich naar het 

schiereiland aan de Oostdam . 

In 2000 was er tevens een broedpoging in het Zwin te Knokke maar het 

bleef bij een éénrnalig feit. 

VERANDERINGEN 

Het eerste (mislukte) broedgeval voor Vlaanderen dateert van 1988 en 

vond plaats op de nieuw aangelegde terreinen in de Zeebrugse voorha

ven (ORBIE 1991) . Sindsdien is de soort hier een jaarlijkse broedvogel 

geworden , zij het in zeer sterk fluctuerende aantallen. Aanvankelijk was 

er een snelle groei van de kolonie tot een piek van 1650 paren in 1993. 

In de daaropvolgende jaren vielen de aantallen aanzienlijk terug om in 

1998 een absoluut dieptepunt te bereiken (73 paren) . De soort herstel

de zich vlug maar ook nu werd een piek van 1550 paren in 2000 gevolgd 

door een tijdelijke crash in 2002. 

De vogels broeden hier telkens in één zeer compacte kolonie, meesta l 

middenin of in de directe nabijheid van een Kokmeeuwenkolonie. 

BESPREKING 

In heel wat Europese landen werd het populatieverloop van de Grote 

Stern in de 2oste eeuw gekenmerkt door opmerkelijke aantalsschomme

lingen die vaak het gevolg waren van menselijk ingrijpen. Zo zorgde ver· 

vuiling door pesticiden voor een dramatische crash in de Nederlandse 

kolonies waarbij de totale populatie terugviel van 30.000-46.ooo paren 

in de jaren 1930-1950 tot amper 875 paren in 1965 (BRENNINKMEIJER & 

ST/ENEN 1992) . Een onvolledig herstel bracht het broedbestand bij onze 

noorderburen opnieuw op 14.500 paren in de periode 1998-2000. Een 

parallelle toename in andere landen bracht de Europese populatie weer 

op het niveau van vóór de jaren 50. 

In Vlaanderen is de soort een relatief recente broedvogel. De afwezig

heid van geschikte broedbiotoop stond lange tijd de vestiging van een 

kolonie langs de Vlaamse Kust in de weg. De nieuwe opspuitingen in de 

voorhaven van Zeebrugge medio jaren 8o werden na enige vegetatieont

wikkeling zeer snel gekoloniseerd . De gelijktijdige vestiging van een 

Kokmeeuwenkolonie speelde hier in het voordeel van de soort . Grote 

Sternen broeden vaak in associatie met de agressievere Kokmeeuwen 

die gemakke lijker predatoren op afstand kunnen houden . 

De grote jaarlijkse fluctuaties in de aantallen zijn opvallend maar niet 

ongewoon. De Grote Stern is een zeer mobiele soort met een beperkte 

plaatstrouw aan de kolonie. Ringgegevens wijzen op een intense uitwis

seling tussen de Zeebrugse broedvogels en kolonies in het Nederlandse 

Deltagebied , Noord-Frankrijk en Zuid -Engeland . Van welke factoren de 

vogels hun uiteindelijke keuze van de broedplaats laten aflhangen, is 

niet steeds even duidelijk, maar voedselaanbod en verstoring spelen 

wellicht een belangrijke rol. 

Of we de Grote Stern als broedvogel in Vlaanderen zullen kunnen 

behouden, is moeilijk te voorspellen . Recente gegevens van 2004 lijken 

er alvast op te wijzen dat het kunstmatig aangelegde schiereiland aan de 

oostelijke strekdam kan uitgroeien tot een volwaardig alternatief voor 

het verdwijnen van de broedterreinen in de westelijke voorhaven. Maar 

ook voor een verplaatsing tot buiten onze landsgrenzen zit een soort als 

Grote Stern niet verlegen. 

ERIC STIENEN & KOEN DEVOS 
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Sandwich Tem - Summary 

The first breeding record for Sandwich Tern was in 1988. Si nee then, the species has 

been breeding annually in Flanders in fluctuating numbers. ft occurs in only one colo

ny in the harbour area of Zeebrugge, although during the atlas period one other pair 

attempted to breed in a nature reserve elsewhere along the coast. Between 2000 and 

2002 the popu/ation declined strongly with 1550 pairs in 2000, 920 in 2001 and only 

46 in 2002, but increased again in 2003 and 2004. 
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VISDIEF (STERNA HIRUNDO} 

De Visdief is een wijdverspreide, holarctische soort. Het zwaartepunt van de Europese 
verspreiding ligt in het noorden en oosten waar de soort ee n algemene broedvogel is 
langs de kusten van de Noordzee, Oostzee en Atlantische Ocea an. In de meeste landen 
broedt de soort ook landinwaarts, vooral langs rivieren of aan de oevers van meren. In 
het Mediterrane gebied is het voorkomen versnipperd. 
Visdieven broeden koloniegewijs en hebben een voorkeur voor open terreinen met een 
schaarse en lage vegetatie. De biotoopkeuze is meer gevarieerd dan bij andere sternen
soorten: zandplaten, rots- en kieze lstranden, oevers van rivieren, hoge delen van schorren 
en kwelders, opgespoten terreinen en zelfs kiezelrijke daken van gebouwen. Ve el kolonies 
zijn gevestigd op eilandjes en schiereilanden waar ze veilig zijn voor grondpredatoren. 
Vanaf midden april komen de broedvogels in de kolonie aan, maat de broedfase bereikt 
pas een hoogtepunt tussen half mei en half juni. Er is doorgaans één broedsel waarbij 2 

of 3 eieren de regel zijn . Bij verlies van het nest zijn vervolglegsels niet ongewoon. 
Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit vis maar ook kreeftachtigen, wormen en insecten 
worden gegeten. 
Na het broedseizoen trekken de voge ls via de Europese kusten richting Afrika, vaak nog 
in familieverband. De Vlaamse broedvogels blijken vooral in de West-Afrikaanse kustge
bieden te overwinteren. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Tij dens de drie atl asjaren werden in bij na 20 hokken zekere én waar

schijn l ijke broedgevallen vastgesteld , voornamelijk aan de Oostkust en 

in het Sch eldebekken tu ssen Antwerpen en Gent. De mogelijke broedge

va llen hebben wellicht betrekking op baltsende vogels . Ook het fe it dat 

Visdieven na het verlaten van de kolon ie in familieverband rondzwerven 

en de jongen blijven voeren , kan voor verwarring zorgen . 

De aantallenkaart toont duidelijk de grote verschillen in koloniegrootte 

waarb ij onmiddellijk het zeer grote aantal in het havengebied van Zee

bru gge in het oog springt. De honderden hectaren opgespoten terreinen 

in de westelij ke voorh aven vormen hier een uitgelezen broedbiotoop. 

Het geb ied herbergde in de atl asjaren telkens 91 tot 95 % van de volle

dige Vl aamse populatie : 2260 paren in 2000 en 2001, 2434 in 2002 en 

2278 in 2003. In de laatste twee jaren werden de eerste broedvogels 

vastgesteld op het recent aangelegde schiereiland aan de Oostdam 

(resp. 12 en 257 paren) . In de aangrenzende achterhaven bleef het 

broedbestand beperkt tot hooguit 28 paren in 2002. 

Een tweede verspreidingskern is gesitueerd in het Antwerpse Linker

oevergebied waar de soort haar hoogste niveau bereikte sinds de vesti

ging in de jaren 6o. In 2000 en 2001 werden respectievelijk 112 en 208 

paren geteld , verdeeld over verschillende kleine kolonies. 

In het binnenland broedde de soort op en nabij waterplassen, vaak op 

speciaal aangebrachte vlotjes of eilandjes . Met uitzondering van 9 nes

ten op de plas van Sint-Pieters bij Brugge in 2001 ging het telkens om 1 

tot 3 broedparen . 

Het totale broedbestand voor Vlaanderen schommelde in de periode 

2000-2002 tussen 2400 en 26oo paren. In 2003 was er een lichte stij

ging tot 2650 paren. 

VERANDERINGEN 

De populatieontwikkeling van de Visdief in Vlaanderen is goed gedocu

menteerd . In de vorige atlasperiode 1973-1977 schommelde de Vlaamse 

populatie tussen 130 en 220 paren met als belangrijkste broedgebieden 

het Zwin te Knokke (1 94 paren in 1 977) en de havengebieden ten noor

den van Gent (max. 16 paren in 1977) en te Antwerpen (6 paren in 1977). 

Er waren soms grote jaarlijkse schommelingen, maar tot 1989 bleek 400 

pare11 zowat de bovengrens van de Vlaamse populatiegrootte te zijn . 

Sindsdien is het aantal broedparen meer dan vervijfvoudigd hoewe! de 

belangrijkste broedgebieden van ruim 25 jaar geleden vandaag niet veel 

meer voorstellen . In het Zwin te Knokke kwamen in 2001 en 2002 voor 

het eerst in meer dan 40 jaar geen Visdieven meer tot broeden , en sinds 

2000 is de soort verdwenen uit de Gentse Kanaalzone. In het havenge

bied van Antwerpen wist de soort wel stand te houden en nam het 

broedbestand zelfs geleidelijk toe. Vanaf 1994 wordt de kaap van 100 

paren er geregeld overschreden . Het grootste deel van de populatiestij

ging in Vlaanderen komt echter op rekening van nieuw gekoloniseerde 

gebieden . In 1982 vonden de eerste broedgevallen plaats in de achterha

ven van Zeebrugge maar de aantallen bleven in de daaropvolgende 20 

jaar eerder beperkt (max. 75 paren in 1983) . Toen echter in 1987 de voor

haven werd gekoloniseerd, was dit het begin van een explosieve toena

me tot meer dan 2000 paren. 

In het binnenland zijn de veranderingen tijdens de laatste decennia 

minder opvallend. De Kempen en het Krekengebied in het Meetjesland 

zijn verlaten . Nu broedt de soort vooral in de buurt van rivieren zoals de 

Schelde en de Maas . 

BESPREKING 

In de meeste Europese landen blijken broedpopulaties de laatste decen

nia vrij stabiel te zijn of licht tot matig af te nemen {HUME & LEMMETYINEN 

1997) . De toename die hier en daar gemeld wordt, is vaak een (gedeelte

lijk) herstel van grote populatieinzinkingen in vroegere perioden . Zo 

kende de Nederlandse populatie in de loop van de 2oste eeuw opmerke

lijke aantalsdalingen als gevolg van vervolging en verstoring (rapen van 

eieren, schieten van vogels voor hoedenveren) of door vervuiling van de 

Nederlandse kustwateren met gechloreerde koolwaterstoffen aan het 

einde van de jaren 50 (STIENEN & BRENNINKMEIJER 1992). Tijdens het diep

tepunt in 1965 bedroeg het aantal broedparen nog amper 5000. Tegen

woordig is dit opnieuw opgelopen tot 18.000-19.500 paren, maar het 

niveau van de jaren 50 (3o.ooo-4o.ooo paren) is nog lang niet bereikt. 

In Vlaanderen wordt de aanwezigheid van Visdieven in hoofdzaak be

paald door het al of niet beschikbaar zijn van geschikte broedbiotoop. 

Het kunstmatig creëren van nestgelegenheid - gewild of ongewild -
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bleek in de meeste gevallen de initiële factor voor de vestiging van een 

kolonie. Het ontstaan van de Zwinkolonie in 1960 was het resultaat van 

de aanleg van schelpeneilandjes in uitgegraven vijvers. De aantallen 

namen snel toe tot 300 paren 1962. Tot 1988 zou het Zwin met ruime 

voorsprong het belangrijkste broedgebied in Vlaanderen blijven . Het 

begroeid geraken van de eilandjes veroorzaakte een terugval vanaf eind 

de jaren 6o, maar beheerswerken zorgden voor een tijdelijk herstel (tot 

maximaal 375 paren in 1982) . In het binnenland geeft het plaatsen van 

nestvlotjes op waterplassen vaak een positief resultaat op voorwaarde 

dat er voldoende foerageermogelijkheden in de buurt zijn. De aldus ver

kregen aantallen leverden echter nauwelijks een bijdrage tot de Vlaamse 

populatiegrootte . Veel belangrijker wäs het creëren van grote ·opgespo

ten terreinen in diverse havengebieden (VAN WAEYENBERGE et al. 2001). 

In de voorhaven van Zeebrugge leidde d it uiteindelijk tot één van de 

grootste Visdievenkolonies in West-Europa , goed voor ongeveer 4 % 

van de totale bicgeografische populatie . Het succes van de Zeebrugse 

kolonie ligt in de combinatie van geschikt broedbiotoop, de nodige rust, 

het grotendeels ontbreken van land predatoren en een hoog voedselaan

bod. In de meeste jaren is het broedsucces hoog, wat wijst op een hoge 

voedselbeschikbaarheid in de omgeving (VAN WAEYENBERGE & STIENEN 

2002) . Toch kunnen grote schommelingen optreden zoals in 2002 toen 

in Zeebrugge bijna geen jongen uitvlogen als gevolg van een voedselte

kort, een fenomeen dat toen in heel wat sternenkolonies langs de zuide

lijke Noordzee werd vastgesteld . Zolang dergelijke voedselschaarste 

niet structureel is, hoeft dit geen grote impl icaties te hebben voor de 

populatiegrootte. Ook andere externe factoren kunnen het broedsucces 

negatief beïnvloeden. VAN IMPE (1998) legde het verband tussen het lage 

aantal vliegvlugge jongen in het Antwerpse Linkeroevergebied en inten

se verstoring van de broedkolonies. In het Zwin te Knokke heeft de re

cente afname wellicht gedeeltelijk te maken met het 'aanzuigeffect ' van 

de grote kolonie te Zeebrugge, maar ook predatie en verstoring door 
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Vossen speelde mogelijk een rol. 

Het lijkt er echter op dat de toekomst van de Visdief in Vlaanderen niet 

in de eerste plaats door voedselaanbod of predatie zal worden bepaald , 

maar wel door de beschikbaarhei d van voldoende nestgelegenheid . 

Broedende Visdieven en natuur in het algemeen zijn in havengebieden 

maar een toevallig nevenproduct dat op termijn onherroepelijk moet wij

ken voor economische ontwikkeling en grote bouwwerken . Gezien het 

grote internationale belang van de kolonie in Zeebrugge voorziet de 

Europese Vogelrichtlijn dat er hiervoor com pensatiemaatregelen geno

men d ienen te worden . Een eerste stap in die richting was de aanleg van 

een schiereiland aan de oostelijke strekdam die in 2003 en 2004 zeer 

succevol bleek te zijn (respectievelijk 257 en 1832 paren). 

KOEN DEVOS & ERIC STIENEN 

Camman Tem - Summary 

Breeding colanies of Common Terns we re present in only 3 % of the atlas squares in 

Flanders. ft is mainly distributed over the harbour areas of Zeebrugge and Antwerp 

while odd breeding pairs were a lso found a long the River Scheldt. The /argest single 

colony consists of more than 2200 breeding pairs and is found in the Zeebrugge area. 

Ou ring the atlas period up to 95 % of the Flemish popu/ation was found in this colo

ny. Th e toto/ popu/ation is estimated at 2400-26oo breeding pairs. Especially since 

the second half of the 1990s, numbers have increased significantly. 
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DwERGSTERN (STERNA ALBtFRONs) 

Het verspreidingsgebied omvat grote de len va n Eurazië. Ho e wel de Dwergst ern in de 
Lage Landen voora l gekend is als een soort va n dynamis che kustgebieden, z ijn elders in 
Europa broedkolonies in het diepe re binnen land gee n uit zondering. Na eerdere afnam e 
lijkt het broedbestand sinds het m idden van de ja ren 70 weer to e te nem en . Begin jaren 
90 werd de volledige Europese popula tie geschat op ca. 37· ooo paren. De landelijke 
trends kunnen echter on derling ste rk versch illen en gaan van ee n aanzienlijke toen ame 
in Frankrijk tot een afname in ee n groot dee l va n Noord- en Oost-Europa . 
In april komen de eerste broedvoge ls aan ui t de overwinteringsgebieden. Er wordt bij 
voorkeur gebroed op kale en schaars begroeide te rreinen die bezaaid zijn met sch elpma
teriaal of steentjes. Die kunnen zowel van natuurlijke (st randen, rivierbanken) als kunst 
matige oorsprong (opgespoten terrein en) z ijn . De soort vormt m een.t/ losse en niet al te 
grote broedkolonies van enkele tientallen paren. Bij het verloren gaan van de 2 of 3 
eieren wordt vlot overgegaan tot vervolglegse ls. 
De Europese Dwergsternen ove rwinteren vooral in West- Afrika. 

VERS P R E IDIN G EN AANTALLEN 

Bro ed kolon ies werden vastgestel d in d e voorhaven van Zeeb ru gge en in 

het aa npalende natuurreservaat De Baai van He is t . In venta risat ies in 

2000 leverd en ee n totaal van 224 pare n op , een aan tal dat in 20 01 (184 

pa ren) en 2002 (145 paren) niet mee r ge haald we rd . Die aantalsdaling 

in de jare n van het at lason de rzoe k g ing gepaard met een aantal ver

sch uivinge n tu ssen de ve rsch illende kolonies in en ro nd het havenge

bied . In 2001 boette de westel ijke voo rh aven aan belang in (van 153 naar 

58 paren) te n gun ste va n het nieuw aa ngelegde s ternensch ie re il and aan 

de oosteli jke strekd am (va n 56 na a r 126 pa ren) . In 2002 hielden beide 

koloni e s elkaar in evenwicht (telke ns 70 paren) . Het aantal broedparen 

in de Ba a i van He ist varieerde van 15 in 2000 tot respectievelij k geen en 

5 in 2001 en 2002. 

VERANDERINGEN 

Na he t verdwij nen va n de laatste natuu rlijke broedkolonies aan de Kust 

beg in jaren 6o werd de Dwe rgstern ee n occas ionele broedvogel in 

Vl aandere n . In 1972 wa ren e r 2 broedpa ren te Nieuwpoort en in 1973 1 

paar in het Zwin . In 1979 kwamen 2 pa ren tot broeden te Zandvliet. Het 

bleef echter telkens bi j éénmalige pogingen . Dat veranderde in 1985 

toen een eerste broedgeval plaatsvond in de voorhaven van Zeebrugge. 

De daaropvolgende kolonisatie van het gebied was zeer succesvol en 

bereikte in 1997 een absoluut hoogtepunt met 425 paren . Hiermee werd 

dit de grootste kolonie van Europa . Naarmate de opgespoten terreinen 

in de westelijke voorhaven begroeid geraakten , verloren heel wat broed

plaatsen hun aantrekkeli jkheid voor deze pion iersoort. Kunstmatige 

ingrepen zoals het afschrapen van de vegetatie en het aanbrengen van 

schelpmateriaal brachten tijdelijk soelaas , maa r vanaf 2000 verplaatste 

een groot deel van de vogels zich naar het nieuw aangelegde sternen· 

sch iereiland aan de Oostdam . Ook het afsluiten voor recreanten van het 

eerste Vlaamse strandreservaat te Heist had in 1998 onmiddellijk suc

ces (25 paren) . In 1999 werden zelfs 84 nesten geteld , maar in de daar

opvolgende ja ren kende de soort hier een sterke terugval. 

BESPREKING 

In Vlaanderen was de Dwergstern oorspronkel ijk een broedvogel van de 

hogere zandstranden en duingebieden langs de Kust zoals uitgebreid 

beschreven in DE PUTIER & ÜRBIE (1990) . Broedkolonies waren aanwezig 

ter hoogte van Oostduinkerke-Koksijde (max. 30-tal paren in 1951 en 

1952) , Nieuwpoort-Lombardsijde (max. 11 paren in 1959) en Knokke

Heist (max. 75 paren in 1937) . In de loop van de jaren 50 kregen ze ech

ter te kampen met toenemende recreat iedruk en verstoring. De aantal

len namen af en in 1962 gingen de laats te natuurlijke strand- en du inko

lonies verloren . Beheerswerken in het natuurreservaat Het Zwin om de 

soort a ls broedvogel aan de Vlaamse Kust te behouden , hadden slechts 

tijde li jk resultaat (tot 15 paren in 1 962) . De laatste 4 paren kwamen er 

in 1964 tot broeden . 

De sterke urbanisatie van de kustlijn en het groeiende massatoerisme 

stonden een terugkeer van broedende Dwergsternen in de traditionele 

broedgeb ieden in de weg, enkele schuchtere pogingen buiten beschou

wing gelaten . De grote opspu it ingen in de voorhaven van Zeebrugge 

zorgden vanaf de tweede helft van de jaren 8o echte r voor een onver

wacht nieuw aanbod aan uitermate geschikte broedhabitat: grote, open , 

zand ige ter reinen met we in ig vegetat ie, weinig of geen grond predatoren 

en grotendeels gevrijwaard van menselijke aanwezigheid (mede dankzij 

afspraken tussen natuurbeschermers en havenautoriteiten) . In een 

t ij dspanne van iets meer dan 10 jaar ontstond een kolonie van meerde

re honderden paren die tot één van de grootste in Noordwest-Europa 

gerekend kon worden . Ringonde rzoek heeft aangetoond dat er een 

intense uitwisseling was met het Nederlandse Deltagebied , zelfs binnen 

hetzelfde broedsei zoen (gegevens databank KBI N). Aanvankelijk ging 

een toename in de Zeebrugse kolonie meestal gepaard met een even 

grote afname van de Deltapopulatie maar midden jaren go stegen de 

aantallen globaal over het volledige gebied . De grensoverschrijdende 

populatie bedroeg in 1997 en 1998 gemiddeld ca. 700 paren . De daarop

volgende geleidelijk afname tot iets meer dan 400 paren in 2002 kan 

grotendeels op rekening van Zeebrugge worden geschreven waar vooral 

vegetatiesuccessie een probleem vormt (MEININGER et al. 2003). In 

bepaalde jaren eist predatie een hoge tol onder de jongen. Zo bereikte 

in 1999 geen enkel jong van de ruim 8o nesten op het strand var Heist 

het vliegvlugge stadium als gevolg van predatie door Torenvalken (DE 
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e mogel ijk • waarschijnlijk • zeker 

BROED ZEKERHEID #HO KK EN 

Zeker 2 

Waarsch ij nlijk 0 

Mogelijk 0 

% bezette hokken 0 ,2 

Populatieschatting 145-224 

PUTTER & DE RUWE 2000) . 

Op langere termijn wordt de toekomst van de Vlaamse broedkolonie 

vooral bedreigd door het tijdelijke karakter van de broedterreinen die 

voorbestemd zijn voor verdere industriële ontwikkeling (containerka

den). Er dringen zich daarom specifieke maatregelen op om de soort 

langs de Vlaamse Kust als broedvogel te behouden . In 2002 broedde 85 

% van alle Dwergsternen in het Deltagebied in natuurontwikkelingsge

bieden {MEININGER & GRAVELAND 2002, M EININGER et al. 2003). Ook in 

Vlaanderen lijkt de toekomst van de soort steeds meer in actieve natuur

bouw te liggen . De aanleg van het sternenschiere il and in de voorhaven 

van Zeebrugge biedt in dat opzicht h"èel wat perspectieven , maar actie

ve beheersmaatregelen om de vegetatiesuccessie tegen te gaan en 

beperking van predatie (aanbieden van schuilgelegenheid) zullen nood

zakelijk zijn om de soort hier te behouden . 

KOEN DEVOS & ERIC STIENEN 
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Little Tern - Summary 

Ou ring the atlas period the total popu/ation of Little Terns in Flanders was estimated 

at 224 breeding pairs in 2000, 184 in 2001 and 145 in 2002, all on artificial breeding 

sites in the Zeebrugge outer harbour. Shortly after, the majority of the popu/ation shif 

ted toa peninsu/a constructed especially for tern species. Th e fa ct that the species only 

breeds at one locality makes it particularly vulnerable. Breeding colanies in natura/ 

habitat disappeared in the early 196os. From the second half ofthe 198os, the species 

utilized industrial terrain at Zeebrugge and numbers increased to a maximum of 425 

pairs in 1997- However, since then the popu/ation has been in decline. 
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sTADSDUIF (COLUMBA LIVIA} 

De Stadsduif is een afstammeling van in gevangenschap gehouden Rotsduiven die terug 
verwilderden en zich vaak weer vermengden met wilde populaties of ontsnapte gedomes
ticeerde duiven. In tegenstelling tot de huidige gedomesticeerde duiven (gehouden doo r 
duivenliefhebbers) vormen Stadsduiven echte wilde populaties in verstedelijkte gebieden . 
De natuurlijke verspreiding van de Rotsduif in Europa is onduidelijk doordat het in een 
aantal landen ondertussen moeilijk is geworden de wilde populaties van de Stadsduiven 
te onderscheiden. Men gaat er wel vanuit dat in zowat alle landen 'Stadsduivenpopula
ties' aanwezig zijn. In West- en Noordwest- Europa bestaan de populaties bijna uitslui
tend uit Stadsduiven. Grote wilde populaties van de Rotsduif vinden we nog plaatselijk 
in Groot· Brittannië en Ierland, in Spanje en Portugal en in een aantal bergzones van 
Centraal- en Zuidoost-Europa. De soort broedt op steile kliffen, zo~.o·tl in het binnenland 
als langs de kust. Stadsduiven broeden in of op allerlei types gebouwen en onder brug
gen. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Er we rden waarnemi ngen van Stadsdu iven doorgegeven in 64 % van de 

hokken , in het merendeel daarvan ging het om zekere broedgevallen . De 

soo rt lij kt verspreid voor te komen in geheel Vlaanderen en wordt ook in 

open, landelijke geb ieden waargenomen , wat eerder ve rwonderlijk is. De 

rela tieve dichtheidskaart geeft een verfijnder beeld waarbij hogere dicht

heden duidelijk tot uiting komen in steden en agglomeraties zoals 

Di ksmui de, Brugge, Tielt , Sint-Niklaas, Antwerpen , de westrand van 

Brussel en Leuven. De stadskernen va n bv. Kort rijk en Gent komen ech 

ter niet tot uiting. Wel vallen hoge dichtheden op in de Gentse Kanaalzo

ne, in de wijdere omgeving van Ninove, maar verrassend ook in zeer 

landelijke gebieden zoals het Heuve ll and ten zuiden van leper, delen 

van de Vlaamse Ardennen en de bosrijke streek te Bouwei-Herenthout 

ten zuiden van de Kleine Nete. De hoge dichtheden in de landelijke 

gebieden slaan naar alle waarschij nlij khei d deels op waarnemingen van 

gedomesticeerde duiven die verkeerde lijk als Stadsduif werden geno

teerd . De soort moest niet worden gete ld zodat een populatieschatting 

niet voorhanden is. 

VERANDERINGEN 

Het is de eerste keer dat een poging werd gedaan om het areaal van de 

soort in Vlaanderen in kaa rt te brengen . Vergelijkingen met vroegere 

verspreidingsgegevens kunnen niet worden gemaakt . Ook kwantitatieve 

veran deringen zijn onvoldoende gekend. 

BESPREKING 

De waarschijnlijke verwarring met gedomesticeerde duiven heeft ertoe 

geleid dat het huidige kaartbeeld deels onbetrouwbaar is. Het is bij 

Stadsduiven in Nederland bekend dat ze niet noodzakelijk alleen hoge 

dichtheden bereiken in steden, maar ook in grote aantallen kunnen voor

komen langs kanalen waar bv. veevoederoverslagbedrijven te vinden zijn . 

Dit is echter niet het geval in onze landelijke regio 's waar hoge relatieve 

dichtheden werden genoteerd . De hogere dichtheden in de Gentse Ka

naalzone (graansilo's) zijn hier waarschijnlijk wel door te verklaren. De 

lage dichtheden in stadscentra zoals Kortrijk en Gent zijn allicht het ge

volg van een weinig nauwkeurig noteren van de soort: in Kortrijk wordt 

door de stadsdiensten de totale populatie geschat op 200-250 vogels 

{MED. Y. BAPTI ST). Een dergelijk aantal (dat zeker veel hoger zalliggen dan 

in de randgemeenten) zou toch op de relative dichtheidskaart tot uiting 

moeten komen . In verstedelijkte gebieden worden Stadsduiven regelma

tig bestreden omwille van hygiënische redenen, waarbij meer en meer 

gestreefd wordt naar diervriendelijke oplossingen zoals het aanleggen 

van een beperkt aantal gecontroleerde voederplaatsen en het plaatsen 

van aangepaste en controleerbare broedhokken, zoals dit o.a. in Kortrijk 

is gepland (MED. Y. BAPTIST). Hoewel we voorlopig niet beschikken over 

een trend , is het mogelijk dat de soort in de toekomst zal afnemen door 

vermindering van nestgelegenheid (vervanging oudere gebouwen door 

minder voor de soort geschikte nieuwbouw) , hermetischer vervoer van 

veevoeders en graan als gevolg van strengere hygiënische voorschriften 

en toenemende verdelging in de steden. 

ANNY ANSELIN 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZEKERHEID #HO K KEN 

Zeker 

Waarschijnlijk 97 

Mogelijk 16 

% bezette hokken 

Populatieschatting 
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Feral Rock Dove - Summary 

During the recent atlas inventory a first attempt was made to produce distribution 

and relative density maps for this species. The distribution range seems very extensive 

and the density maps showsome rather strange concentrations. However high densi

ties centred on several towns and urban areas can be clearly detected. Maps are pro

bably a mix of real feral Rock Dove data and observations of domesticated pigeons. 



HOLENDUIF (COLUMBA OENAS) 
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De Holenduif bezet een erg groot areaal in Europa. Ze komt voor van Ierland tot 
Rusland en van Zuid-Spanje tot erg noordelijk (zij het schaars) in Z weden en Fin lan d. 
Holenduiven ontbreken op Corsica en Sa rdin ië en in grote de len van Ita lië en z ijn erg 
zeldzaam in Noorwegen. De hoogste dichtheden worden bereikt in N oo rdwes t -Europa. 
De aantallen in Europa zitten in duidelijk stijgende lijn en de toenam e wordt op 
Europese schaal vooral toegeschreven aan de expansie in de landbouwgebieden, meer 
nog dan in de bosgebieden. 
Van oorsprong is de soort als holenbroeder een typische broedvogel van oude bossen met 
veel nestgelegenheid op voorwaarde dat de bossen in de buurt van geschikt foerageerge
bied gelegen zijn, zoals uitgestrekte akkers en graslanden m et veel onkruidvegetatie. 
Holenduiven zijn zaadeters die, meer nog dan de Houtduif (k le in ~ re sna vel), een voor
liefde vertonen voor verschillende zaden van akke ronkruiden . De laatste decennia brei
den ze zich in Europa meer en meer uit in het zuivere wituurlan dschap m et verspreide 
bomen en bosjes. Ze broeden zodoende steeds meer in oude landbouwschuren en verval
len hoeves. Plaatselijk treft men hen aan in nestkas ten voor o.a. Kerk uil en Torenva lk. 
De noordelijke populaties zijn t rekvogels die in het najaar ook bij ons op de verschillen
de telposten worden genoteerd, zij het in veel lagere aantallen dan de Houtduif O nze 
Holenduiven zijn in het algemeen standvogels die in de winter groepen vorm en en rond
zwerven in geschikte voedselgebieden. Groepen tot enke le honderden worden da n_ ge re
geld waargenomen. 

VER SP R EID IN G EN AANTALLEN 

Holenduiven komen voor in rui m 94 % van al le a tlashokken en z ijn erg 

algemee n in Vlaa nd eren. De e n kele ho kken waar de soort niet werd vast

gesteld, werd e n moge lijk niet voldoe nde onderzocht. Het relatief hoge 

aandeel waarschijnlijke broedgeva lle n in het westen van Vlaanderen valt 

o p . 

De relatieve d ichthe id skaart toont een enigszins verrassend beeld. De 

hoogste re latieve d ichtheden worden genoteerd in tamelijk bosarme 

regio's zoa ls de Markval lei in het uiterste noorden , grote gedeelten van 

het Centra le He uvell a nd , het westen en z uidwesten van de 

Za ndl ee m streek, grote del e n va n de Kust- en Scheldepolders , lokaal in 

de va ll ei van de Grote Nete, in de o mgeving van Oud-Turnhout, de noor

d e lij ke Maasval le i en in het ui ters te noorden van de provincie Limburg. 

De grote bosgeb ied e n va n d e Ke mpen , zoa ls d ie ten zuidoosten van 

An twe rpe n, ko m e n op d e dichthe ids kaart helemaal niet tot uiting. 

Opva ll en d zij n ook de e rg lage dichtheden in het z uiden van 

Has pen gouw en in delen van het Ke m pens Plateau . Het West-Vlaamse 

He uve ll a nd blijkt o ok erg ka rig bed eeld met Holenduiven (omgeving 

Dra no uter, Westo uter) . 

VERANDERINGEN 

Het verspreidingsgebied van de Holenduif in Vlaanderen is gedurende 

de laatste 25 jaar slechts we inig veranderd , hoewel vergelijkingen omwil

le van de verschillende schaal niet eenvoudig te maken zijn . Plaatseli jk 

werden nieuwe atlasho kken ingenomen zoals aan de Kust en in het 

uiterste noorden (regio Markvallei) . De verspreidingskaart geeft echter 

mogelijk een vertekend beeld van de reële situatie . Na het bekijken van 

de relatieve dichtheidskaart en het vergelijken ervan met de aantals 

schattingen van de vorige broedvogelatlas , va lt op dat het accent veel 

meer naar het westen van Vlaanderen is verschoven , terwijl in de van 

oudsher bosrijke regio ' s geen echt hoge aantallen werden doorgegeven 

(een bosarm hok in het Antwerpse Linkeroevergebied bevat 60-90 

broedparen terwijl een bosrijk hok ten zuidoosten van Antwerpen 

s lechts 4-10 broedparen zou tellen) . Hoewel het niet altijd eenvoudig is 

relatieve met absolute dichtheden te vergelijken , staan de erg hoge rela

t ieve dichtheden in de Centrale Heuvels toch in sterk contrast met de 

lage (absolute) aantallen van ongeveer 30 jaar geleden . In Zuid-West

Vlaanderen verviervoudigden de aantallen in de peri ode 1986-1990 t .o .v. 

1973-1977 en breidde de soort zich zowel in de bos- als in de landbouw

gebieden uit. In Klein-Brabant kwam de toename (van 217 broedparen in 

1988 tot 275-300 in 2001) vooral op rekening van de open agrarische 

cu ltu u ria nd schappen . 

In de periode 1973-1977 werd al melding gemaakt van het feit dat de 

Holenduif haar oorspronkelijke biotoop (oude bossen met veel nesthol

ten) aan het verruimen was en dat ze steeds meer werd aangetroffen in 

meer door mensen beïnvloede gebieden zoals (kasteel) parken met vele 

holle bomen . De voorbije decenn ia heeft die uitbreiding van de biotoop

keuze zich verder doorgezet en tegenwoordig stellen we vast dat hoge 

aantallen tot broeden komen in landbouwgebied met verspreide (oude) 

bomenrijen en bosjes . Ook de nestplaatskeuze is verder verruimd: een 

groter wordende fractie broedt momenteel in oude gebouwen, land

bouwbedrijven en nestkasten . 
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mogelijk waarschijnl ijk zeker 

BROEDZEK ERHEID #HOK KEN 

Zeker 460 

Waa rschijnlijk 122 

Mogel ijk 8 

% bezette hokken 94.6 

Populati eschatting 

BESPREKING 

De opmars van de Holenduif in Vlaanderen kan worden verklaard door 

een aantal factoren . 

De aanpassing van de vogels aan het buitengebied en de veranderende 

landbouwactiviteiten is zonder twijfel de sleutel tot het succes van de 

soort. Die aanpass ing werd mogelijk gemaakt door het oude r worden van 

bosjes en bomenrijen waardoor meer broedplaatsen ter beschi kking kwa

men . Bovendien werden oude gebouwen en sch uren zonder probleem 

aanvaard als nestplaats . Ook de geleidelijke uitbreiding van de maïsteelt 

heeft , hoewel nefast voor tal van a n~e re soorten , de aanpassing in de 

ha nd gewerkt door een verbeterde voedsels ituat ie in de wi nter. 

De uitbre iding in Vlaanderen slu it mooi aan bi j die in Nederla nd waa r 

ook een forse toename wordt gemeld die zich vooral in de landbouwge

bieden van Oost- en Zu id-Nederland s itueert. 

De voorafgaand aan de vorige atlasperiode gemelde forse daling van de 

aa ntallen (vooral in de jaren so en 6o) blijkt een t ijdelijk fenomeen te 

zijn geweest dat slechts in enkele ande re Europese landen door mon ito

ringsprogramma 's werd vastgesteld . In Nederland wordt het grootscha

lige gebruik van zaadontsmettingsmiddelen aangehaald als de oorzaak 

van de t ij delijke , massale sterfte onde r Ho lenduiven . In Groot-Brittan

nië, waar de soo rt al sinds 1966 wordt opgevolgd , heeft die afname zich 

eveneens voorgedaan , maar de soort neemt er sindsd ien al bij na 40 jaar 

onafgebroken toe en d ie toename is de laatste jaren nog verscherpt 

(O'(O NNOR & MEAO 1984, SIR IWARD ENA et al. 20006 , ( RIC K et al. 2004) . 

De toename wordt er genoteerd in zowel landbouw- als bosgeb ied . Het 

is onduidel ij k of dit ook in Vlaanderen het geval is . Regionale gegevens 

wi jzen alvast op een stabilisatie of zelfs een lichte afname in de bosge

bieden . De uitbreid ing van de Zwarte Specht zou nochtans in het voor

deel van de Holenduif moeten spelen . De u:tbreid ing van zowel Sperwer 

0 

al s Havik beteke nt echter een toegeno men predatiedruk en mogelijk 

heeft d it ten mins te lokaa l tot een afname geleid . Het is ook niet duide

lijk in hoeve rre de re la tieve dichtheidskaart de realiteit weergeeft aange

zi en Ho lend uive n in bosgeb ieden heel wat minder opvallend zijn dan in 

landbo uwgebied. Broedvo gels uit bosgebieden werden wellicht vaa k tij

dens het steekp roefh okon derzoek foeragerend genoteerd in landbouw

geb ied wat resulteert in plaatselijk vertekende gegevens . Verdere moni 

to ri ng moet du idelijk maken hoe de (deel) populaties evolueren. 

GLE NN VERMEERSCH 

Stock Dove - Summary 

The Stock Dove is widely distributed in Flanders occurring in a/most 95 % of the atlas 

squares. Com pared to the 1973-1 977 atlas period, highest numbers are now found in 

agricultural are as whereas 30 years a go it was found mainly in forested regions. Th e 

species has a lso broadened its nest site requirements and breeding pairs are increasin

gly fo und in old buildings, barns and nestboxes. Overa ll, the popu/ation has increased 

although no monitoring data are avai/able to document the exact size of this. 
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HOUTDUIF (COLUMBA PALUMBUS) 

Houtduiven komen overal voo r in Europa m et uitzondering van het extreme noorden en 
ljsland. Zowat overa l worde n in de loo p van de 2oste eeuw sterk toenemende aantallen 
gemeld, ondanks de meestal zeer hoge ja chtdru k. De massale aanplant van Fijnsparren 
(nestgelegenheid) en de verhoogde graan product ie (voedse l in winter en zom er) worden 
gezien als belangrijke factoren verantwoo rde lijk voor de to enam e. 
Ooit was de Houtduif een typische bosvogel. Mom enteel worden de hoogste dichtheden 
bereikt in landbouwgebieden met verspreide bosjes en bom en. Broeden doen ze bij voor
keur nog steeds in dichte, j onge sparrenaanpla nten waa r ze vaak in kolonieverband voor
komen. De hoogste dichtheden worden genoteerd in delen van N oordwest- en Centraal
Europa en ze nemen af in zuidelijke en oost elijke richting. 
Houtduiven kunnen tot G legsels per jaa r grootb rengen en nes tele.,de vogels kunnen in 
bijna alle maanden van het jaar worden waargenom en. De piek in de broedperiode valt 
in de nazomer wanneer gra angewassen worden geoogst en er een overvloed aan voedsel 
beschikbaar is. 

N oordelijke populaties zijn trekkers die vooral in Zuid- Europa overwint eren . In onz e 
omgeving zijn Houtduiven over het algemee n sedentair h oe wel in de winter vaak enorme 
rondzwerve nde groepen gevormd worden die overnachte n op gezam enlijke slaapplaatsen. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Houtdu ifbehoort zonder twijfel tot de ta lri jkste broedvogels jn Vlaan 

deren . Met een percentage van ruim gg % bezette atlashokken is er na

genoeg geen plek in Vlaanderen waar je ze niet ka n aantreffen . Ook de 

relatieve dichtheidskaart toont een uniforme, maximale dichtheid over 

het gehele Vlaamse grondgebied . De puntrelatieve dichtheden kunnen 

het beeld iets differentiëren . 

Een voorzic htige interpretatie van de kaart toont aan d at de Houtduif 

mogelijk iets minde~ talrijk is in de Ij zerva lle i en delen van de Kustpol

ders , ten noorden van Gent, lokaal in het z uidelijke Waasland , rond Ant

werpen en op het Kempens Plateau en in aansluitende beekvalleien zo

als die van de Gete . We moeten er rekening mee houden dat , zeker ti j

dens het puntonderzoek, de trefkans lager is in bosrijke gebieden dan in 

meer open streken . Bovendien kan het kaartbeeld vertroebeld worden 

doordat Houtduiven vaak lange foerageervluchten afleggen tussen hun 

broedplaatsen en voedselgebieden en zodoende mogelijk foutiefwerden 

genoteerd . 

Houtduiven dienden niet geteld te worden tijdens de atlasperiode. Hoe

wel ve le tellers toch een poging gedaan hebben de aantallen (ruw) te 

schatten, lijken de gegevens niet voldoende betrouwbaar om een goede 

Vla amse schatting op te leveren . 

VERANDERINGEN 

Houtdu iven zijn alomtegenwoordig in Vlaanderen en hebben een bewo

gen geschiedenis achter zich. Op een eeuw tijd evolueerden ze, in grote 

mate dankzij de mens , tot éen van de talrijkste broedvogels . Dat zijn ze 

nog steeds , maar toch lijkt de piek alweer een tijd achter de rug. 

Een vergelijking met de periode 1g73-1g77 is niet evident. Houtduiven 

waren toen al erg algemeen en door het verschil in schaalniveau tussen 

beide atlasperiodes komen eventuele subtielere verschuivingen niet tot 

uiting. Opvallend is dat de dichtheden in bosrijke geb ieden wat zijn ach 

teruitgegaan . Bij gebrek aan een Vlaams mon itoringsprogramma moe

ten we , om trends te bepalen voor de tussenliggende periode, terugval

len op regionale gegevens . Voorafgaand aan de vorige atlas was de 

Houtduif al aan een opmars bezig sinds het begin van de 2oste eeuw. 

Op het einde van de jaren 70 zouden de aantallen gestabiliseerd zijn of 

lokaal nog licht toegenomen. De stabilisatie in de jaren 70 wordt beves

tigd door de trend in Limburg. Na 1g85, maar waarschijnlijk al iets eer

der, nam de soort er niet langer toe en leek hier en daar zelfs af te ne

men in het begin van de jaren go. De onlangs vastges telde lagere dicht

heden in de bosrijke gebieden van het Kempens Plateau sluiten hierbij 

aan . In Klein-Brabant, een veel minder bosrijke regio, wordt een forse 

toename gemeld in de periode 1g88-2001 (van ongeveer 8oo naar meer 

dan 2000 paren). De toename situeert zich vooral in grotere tuinen in 

het stedelijk gebied . In de Duinen evolueerde de soort in de jaren 8o en 

go plaatselijk tot één van de talrijkste broedvogels (LusT et al. 1ggs, 

BONTE et al. 2001) . In het zuidwesten van Oost-Vlaanderen ten slotte, 

nam de soort eveneens sterk toe in de loop van de jaren 70-go. 

Naast de opvallende aantalsveranderingen lijkt plaatselijk ook het ge

drag van de Houtduiven veranderd te zijn. Meer en meer worden Hout

duiven aangetroffen in allerlei tuinen en zijn ze steeds minder schuw. 

BESPREKING 

Een verklaring voor de stabilisatie tot afname in de bosgeb ieden ligt niet 

voor de hand, maar kan niet los gezien worden van de evolutie in onze 

landbouwgebieden . De hoogste dichtheden bereikten Houtduiven in 

pas aangeplante, kleine naaldhoutbossen bij voorkeur in sparrenaan-
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planten . De periode van massale aanplanten is voorbij en de jonge aan

planten evolueerden tot oude, structuurrijke bossen die broedgelegen

heid bieden aan toppredateren zoals de Havik. Ongetwijfeld oefent die 

soort, vooral in de grotere bosgebieden in de Kempen een hoge preda

tiedruk uit op de aanwezige Houtduiven . In de omliggende landbouwge

bieden veranderde tegelijk ook heel wat. De geleidelijke intensivering 

van de landbouw in de loop van de 2oste eeuw zorgde in eerste instan

tie voor een enorm voedselaanbod : massale verbouwing van granen die 

bovendien 'slordig' geoogst werden zodat ook in de winter voedselte

korten ondenkbaar waren . Die surplus aan voedsel is door de opkomst 

van de maïsteelt, de efficiëntere oogstmethodes en het verdwijnen van 

stoppelvelden in de nazomer (vaak direct na de oogst ondergeploegd) 

definitief verleden tijd en de Houtduif kreeg het lokaal waarschijnl ijk 

moeilijk. BIJLSMA (1 g8o) vermeldt dat aan een verhoogde predatiedruk 

enkel succesvol het hoofd kan worden geboden wanneer er een over

vloed aan voedsel aanwezig is. Mogelijk gedreven door de moeilijkhe

den in de bosgebieden begonnen meer en meer Houtduiven hun heil te 

zoeken in de mensel ij ke omgeving waar ze in allerlei tuinen tamelijk 

eenvoudig voedsel kunnen vinden en die bovendien vaak veel geschikte 

nestplaatsen bieden. Allerlei massaal aangeplante naaldhoutsoorten be

reiken in de Vlaamse tuinen en tuintjes momenteel een geschikte leef

tijd . Naast voedsel en geschikte nestplaatsen biedt de stedelijke omge

ving wellicht ook meer bescherming tegen predateren. De uitbreiding in 

de Duinen is waarsch ijnlijk te verklaren door de verstruweling ervan 

waardoor nieuwe broedplaatsen ontstonden. Tegelijk zijn ook predato

ren als de Havik er nog niet echt talrijk en bieden de iets minder inten

sieve landbouwgebieden in de Kustpolders mogelijk voldoende voedsel. 

In Nederland is de neerwaartse trend in de bosgebieden beter gedocu

menteerd. In sommige regio's werd een afname van meer dan go% ge

meld (BIJLSMA et al. 2001) . Vooral op de Veluwe kreeg de soort rake klap-

0 

pen . In Groot-Brittannië tonen de monitoringsprogramma' s een nog 

steeds doorzettende toename sinds de jaren 70 en wordt de Houtdu if 

als een pestsoort beschouwd in de landbouwgebieden . Vooral de massa

le verbouwing van Koolzaad zou er in de kaart hebben gespee ld van de 

soort (GIBBON S et al. 1993, CRICKet al. 2004). 

GLENN VE RMEERSCH 

Wood Pigeon - Summary 

During the twentieth century, the Wood Pigeon became one of the most abundant 

species in Flanders due to the increase in all kinds of pine plantations. ft is still one of 

our cammanest species but si nee the 197os, following an increase in Goshawk num

bers and changes in agriculture (a switch from cereal growing to maize) , numbers 

have stabilized or dropped in large woodlands on sandy soils. More recently, the dec

rease evident in woodlands was partly compensated for by the species becoming more 

widespread in urban areas. 
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TURKSE TORTEL (STREPTOPELIA DECAOCTO) 
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Oorspronkelijk kwam de Turkse Tortel voor van Klein-Azië tot in Indië, Zuid-China en 
Korea. In het begin van de vorige eeuw verscheen de soort voor het eerst in Europa, maar 
tot ongeveer 1925 bleef ze bepe rkt tot de Balkan. Nadien heeft de soort een van de meest 
spectacu laire expansies in de Europese faunageschiedenis gerealiseerd met ee n uitbrei
ding in noordwestelijke richting tot in Schotland en Zuid-Scandinavië. In ee n periode 
van ongeveer 40 jaar werd 2,5 miljoen km 2 nieuw gebied ingenom en. De expansie gaat 
momenteel nog door op het Ib erische Schierei land, in Scandinavië, in Italië en zelfs tot 
in ljsland. In vele landen van Centraal- en Noordwest- Europa is de Turkse Tortel in min
der dan een halve eeuw een heel talrijke broedvogel geworden. 
De Turkse Tortel is ee n opportunist en typische cultuurvolger. Hij is niet kieskeurig wat 
biotoop betreft en komt vooral voor in de buurt van menselijke utbouwing waar ee n 
overvloed aan voedsel te vinden is. Enkel in grote, dichte bossen en boomloze landschap
pen worden weinig Turkse Tort els aangetroffen. Broedgeva llen zijn beke nd uit alle maan
den van het jaa r en de meeste paartjes verzorgen meerdere legsels per jaar (J-6, soms tot 
9) die elkaar snel opvolgen: een nieuw nest wordt vaak reeds begonnen wanneer de jon
gen van het vorige nest nog gevoederd worden. j ongen van 3-4 maanden oud kunnen zelf 
reeds tot broeden komen. 
Turkse Tortels zijn doorgaans uitgesproken standvoge ls, maar een kleine fractie (vooral 
jonge vogels) vertoont zwerven de bewegingen, soms over grote afstanden . In het najaar 
wordt soms gerichte trek naar het zuidwesten waargenomen . In de winter vormen ze 
groepen die same n foerageren op plaatsen met een overvloed aan voedsel zoals stoppe l
velden en graanove rslagbedrijven. Ze vormen dan tevens gezamenlijke slaapplaatsen. 

V E RS PR E IDING EN AANTALLEN 

De Turkse Torte l komt als broedvogel overal voor in Vlaanderen . De soort 

werd aa nget roffen in ruim g7 % van de atlashokken en is een talrijke 

broedvoge l. De re lat ieve dichtheid skaart toont iets lagere dichtheden in 

de grote bosge bieden van de Kempen en in de open Kust- en Schelde

po ld ers. 

Turkse Tortels d ie nden niet gete ld te worden gedurende de inventarisa

tiepe ri ode , maar in go atlas ho kken gebeurde dit toch . De mediaan van 

de gesc hatte dic htheid per hok was 50 parenfatlashok. In 38 % van de 

hokke n werd het aantal op minstens 100 paren geschat en in 13 % op 

mee r dan 200 (bv. in het Antwerpse havengebied). De aantalsopgaven 

zijn echter te ruw en te fra gmentari sch om een betrouwbare Vlaamse po

pulatieschatting op te bas eren. 

VERANDERINGEN 

In Vl aand e ren werd de Turkse Tortel voor het eerste waargenomen in 

1g52 en het eerste gedocumenteerde broedgeval dateert van 1g55 in 

Knokke. In 1g58 broedde ze met zekerheid in Brabant, Limburg en Ant

werpen en wellicht kwamen ze rond 1g6o voor in alle provincies. Dan 

ging het razendsnel: ongeveer 10 jaar later werd het broedbestand in 

België reeds geschat op 40.000 paren. In het begin van de jaren 8o liep 

dit aantal verder op en werd de Belgische populatie geschat op 6o.ooo 

paren . De soort ontbrak enkel in de beboste delen van de hoge Arden

nen . Momenteel lijken de aantallen tenminste plaatselijk nog toe te ne

men, hoewel globaal gezien sprake lijkt van een stabilisatie, vooral 

vanaf de tweede helft van de jaren go. Vermoedelijk zijn de aantallen in 

de periode tussen 1g8o en 1gg5 nog eens verdubbeld waarna de toena

me plaatselijk stilviel, een stelling die ten dele ondersteund wordt door 

enkele meer gedetailleerde, regionale onderzoeken. In Limburg nam het 

totaal aantal bezette kilometerhokken af in de periode 1g85-1gg2 met 

ongeveer 7,5 %. Tussen 1g88 en 2001 werd bijna een verdubbeling van 

het aantal broedparen vastgesteld in Klein-Brabant, terwijl de versprei

ding ongeveer gelijk bleef. Monitoringsgegevens tonen er een lichtda

lende trend aan sinds 1gg6. In Zuid -West-Vlaanderen werd het bestand 

in 1g86-1ggo geraamd op 1000 paren waarna de soort niet langer zou 

zijn toegenomen . Om voor een zo talrijke soort in de toekomst de 

trends beter te documenteren zal een uitgebreid monitoringsprogram

ma nodig zijn . 

BESPREKING 

Turkse Tortels zijn opvallend en mak en kunnen vooral in het voorjaar, 

wanneer de aantallen nog niet vertroebeld worden door uitgevlogen jonge 

vogels , goed geteld worden . De inventaris kan derhalve als volledig 

beschouwd worden . Het lijkt erop dat de toename van de soort na een 

spectaculaire explosie in de jaren 6o niet meteen is stilgevallen zoals in 

de jaren 8o werd gedacht. Mogelijk hebben strenge winters in die perio

de voor een tijdelijke afremming gezorgd , maar nadien is er blijkbaar een 

volledig herstel en misschien zelfs verdere groei geweest tot tenminste 

halverwege de jaren go . In de ons omringende landen is eerder sprake 

van een stabilisatie en zelfs van een lichte afname dan van verdere toena

me. In Nederland werd een piek bereikt in het midden van de jaren 8o. 

Nadien meldde men er een afnemende trend, waarbij de soort aan het 

verdwijnen is uit marginale (bos)gebieden . In Wallonië neemt de Turkse 

Tortel nog steeds toe en wordt de populatie geschat op 30.ooo-5o.ooo 

paren. Mogelijk is de eens zo kenmerkende expansiedrang van de soort 

stilaan aan het verdwijnen. Het is dan ook het vermelden waard dat dis

persie over langere afstanden (tot 1 ooo kilometer, zoals vroeger vaak 

werd geconcludeerd uit ringonderzoek) recentelijk minder wordt vastge

steld (HAGEMEIJER & BLAJR 1997). Hoe noordelijker de soort voorkomt, hoe 

sterker de verliezen in strenge winters zijn . 

MARC HERREMANS 
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Collored Dove - Summary 

The Collored Dove occurs throughout Flanders. lt is less common in open polder areas 

in the west and in forested zones in the Campine region. Th e species first bred in 1955 

and increased exceptionally rapidly within the first 30 years of colonization. The 

growth slowed down after the 1970s and duringa series of severe winters in the 198os 

there was probably a slight decfine. Afterwards, the popu/ation recovered, but appears 

a/most stabie in recent years. 
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ZOMERTORTEL (STREPTOPELIA TURTUR} 
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De Zomertortel komt verspreid voor in Europa, maar ontbreekt vrijwel volledig in 
Denemarken en Scandinavië, Schotland en Ierland. Spanje en Frankrijk herbergen de 
grootste aantallen in Europa, terwijl ook in Oost-Europa hoge dichtheden wo rden geno
teerd. In de meeste Europese landen wordt sinds de jaren 70, maar voora l sinds halfweg 
de jaren Bo, een felle terugval van de populaties gemeld. 
Zomertortels komen voornamelijk voor in het laagland en ontbreken boven 1500 meter 
hoogte. Men kan ze vooral aantreffen in gefragmenteerde landschap pen met tal van ver
spreide bosjes, houtkanten, boomgaarden en losse bomenrijen . In verboste duinge bieden, 
verruigde moerassen, extensieve landbouwgebieden met een afwisseling van hooilanden 
en graanakkers en langs randen van grotere bosgebieden worden vaak hoge dichtheden 
bereikt. Zomertortels zijn strikt vegetarisch en voeden zich voonamelijk met allerlei 
onkruidzaden en granen. Ze produceren jaarlijks twee legsels die goed verstopt worden in 
de dichte begroeiing. De typische zang van de Zomertortel is moeilijk lokaliseerbaar en 
draagt niet zo ver, wat tellers wel eens parten speelt. 
Onder de Europese duiven vormt de Zomertortel een uitzondering: het zijn de enige lan
geafstandstrekkers en onze broedvogels overwinteren voornamelijk in West- Af rika. Ze 
trekken op tamelijk lage hoogte en moeten jaarlijks langs een bataljon Franse j agers op 
hoogzitten passeren wat steeds opnieuw een hoge tol eist. De overlevenden keren weer 
vanaf eind april. 

VERSPRE IDING EN AANTALLEN 

De Zomertortel is een ta lrijke soo rt in Vlaa ndere n d ie werd vastgesteld 

in bijna 8o % van de hokken . Het erg hoge aandeel waarschijnlijke 

broedgeva ll en wee rspiege lt de ve rbo rgen levenswi jze van de soort en 

het feit dat m aar hoo gst ze lden nesten of jonge vogels worden waarge

nome n. Uit d e verspre idings kaart blijkt dat het Vlaamse areaal niet 

on o nderbro ken is . Zomertortels ontbreken volledig of gedeeltelijk aan 

d e Mi dd e nkust wa ar ze geconfronteerd worden met een nagenoeg 

boomloos la nds cha p e n waa r de duingeb ieden ongeschi kt zijn . In delen 

van het intensi eve lan dbouwgebied va n Zandlemig en Zandig Vlaan

de ren is de soort eve neens afwezi g. De ope n delen van het Waasland , 

met ui tzo nde ring va n he t Antwerpse Lin keroevergebied , moeten het 

m et erg weinig Zome rtortel s ste llen . Langs de as Antwe rpen-Mechelen 

Bru ssel li jken ze bijna compleet weggevaagd en ook in delen van de 

Noordeli jke Kempen en de Ooste lij ke Kempen z ijn hiaten in het ver

spreid ings beeld z ichtbaa r. Grote, aaneengesloten gebieden worden aan 

getroffen langs de Wes t- en Oostku st, in de ljzervallei, het Meetjesland, 

in de val le ien van Dender, Le ie, Mark, de beide Netes en de Demer, in 

Ha-geland-Haspengouw, in de Maa sval le i en de Voerstreek. 

De relatieve dichtheidskaart en de aantallenkaart verfijnen het beeld en 

leggen nog meer de nadruk op de Ijzervallei en delen van het Meetjes

land en de aangrenzende Oostkustpolders , Klein-Brabant, de vallei van 

het Merkske ten noorden van de Mark, moeras- en bosgebieden in het 

noorden van Limburg en Haspengouw. De totale Vlaamse populatie kan 

door optelling van de atlasgegevens geschat worden op 3000-4500 

broedparen . Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal dichter bij de bo

vengrens omwille van de lage trefkans tijdens het broedseizoen . 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de nagenoeg gebiedsdekkende kaart uit de periode 

1973-1977 vallen de huidige hiaten meteen op . Mogelijk worden de ver

schillen deels veroorzaakt door de meer nauwkeurige huidige inventari

satie , maar de soort lijkt toch op vele plaatsen niet of nauwelijks meer 

voor te komen waar 30 jaar geleden nog hoge dichtheden werden geno

teerd . Dit is vooral opvallend in grote delen van de Centrale en Zuide

lijke Kempen . Halverwege de jaren 70 werd het al duidelijk dat de 

Zomertortel geleidelijk in aantal was achteru itgegaan. De totale 

Belgische populatie werd toen geschat op ongeveer 29 .000 paren . In de 

periode 1989-1991 werd de Vlaamse populatie nog geschat op 5500-

7000 paren . Wanneer we de Waalse en de Vlaamse schatting van de 

periode 2000-2002 samentellen leidt dit tot een Belgische schatting van 

amper 6oo0-9500 paren, een afname van minstens 70 % t.o .v. de jaren 

70. Voor Vlaanderen is de terugval bovendien nog dramatischer dan 

voor Wallonië aangez ien een lichte meerderhe id van het aantal broedpa

ren in 1973-1977 hier werd genoteerd . Regionale gegevens bevestigen 

zonder uitzondering de Vlaamse trend . In 1993 werden nog 125 ter rito

ria geteld in de duingebieden langs de Oostkust (Lu sT et a l. 1995) . 

Hoewel de aantallen er ook nu nog opvallend hoog zijn (bv. 49-58 paren 

in het atlashok met de Zwinbosjes) , wordt toch een afname van onge

veer 50 % vastgesteld . En dan lijkt het in de Duinen t.o.v. andere regio ' s 

nog mee te vallen . Ook in Zuid-West-Vlaanderen bleef de schade 

beperkt: in de periode 1986-1990 zouden nog 200-250 paren hebben 

gebroed . Anno 2002 is dat aantal teruggevallen op o ngeveer 150 paren . 

In het zuidwesten van Oost-Vlaanderen wordt een 'constante afname ' 

gemeld sinds 1940, maar het is onduidelijk hoe groot die precies is. In 

Klein -Brabant was de Zomertortel in het begin van de jaren 70 nog een 

algemeen voorkomende soort. In de tweede helft van dat decennium 

was echter al sprake van een achteruitgang. In 1988 werden er nog 194 

paren geteld, maar in 2001 blijkt de populatie nog veel forser te zijn 

teruggevallen tot een geschatte 75 paren . Ten slotte wordt in Limburg 

gewag gemaakt van een populatiecrash . In de periode 1985-1992 ging de 

soort er achteru it in elk bodemdistrict en werd het aantal in 1992 nog 

geschat op 1500-2000 paren t.o .v. 6ooo in de jaren 6o. Momenteelleert 

een optelling van de Limburgse atlashokken ons dat de populatie nog 

verder is afgenomen tot ongeveer 700-11 oo paren, wat opnieuw een hal

vering zou betekenen in het voorbije decennium . 

BESPREKING 

Zomertortels z ijn niet zo eenvoudig te inventariseren . Door de late aan

komstdatum bestaat bovendien de kans dat ze in de eerste rortde van 

het steekproefhokonderzoek op grote schaal gemist werden waardoor 
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de relatieve dichtheidskaart een wellicht iets te negatief beeld ophangt. 

Uit onderzoek is gebleken dat 70% van de zangposten enkel in de eer

ste twee uren na zonsopgang kan worden geregistreerd. Later op de dag 

vermindert het percentage geleidelijk tot 30 % (CALLADINE et al. 1 999) . 

Nochtans spreken de huidige cijfers voor zich en kan een eventuele lich

te onderschatting door inventarisatieperikelen niet verhullen dat het 

dramatisch gesteld is met de Zomertortel in Vlaanderen . Er zijn heel wat 

factoren die in het nadeel spelen van de soort. Een eerste is de voedsel

beschikbaarheid . Zomertortels zijn ook in het broedseizoen volledig 

afhankelijk van allerlei onkruidzaden en granen . Door een toegenomen 

gebruik van herbiciden en de omvorming van graanakkers in maïswoes

tij nen verdwenen heel wat akkeronkr_uiden . Intensivering van de land

bouw zorgde ervoor dat akkerranden zelfs in vele gevallen verdwenen , 

waardoor ook daar geen foerageermogelijkheden meer overbleven . Zo

mertortels foerageren erg graag in zadenrijke hooilanden , wat bena

drukt wordt door de hoge relatieve dichtheden in verschillende valleige

bieden . Die hooilanden staan onder zware druk door intensieve bewei

ding, veranderend maaibeheer en te frequente en te vroege maaibeur

ten . Omvorming tot monotone raaigraslanden draagt bij tot een vermin

dering van het voedselaanbod . Een tweede belangrijke factor is de nest

gelegenheid . Die komt in het gedrang in vele landbouwgebieden door 

het in het kader van ruilverkavelingen verdwijnen van tal van kleine land

schapselementen zoals oude houtkanten en kleine bosjes. De veroude

ring van de bosgebieden en het verdwijnen van de structuurrijke over

gangen tussen bossen en meer open gebieden speelt hierbij ook een rol. 

Zomertortels nestelen graag in lage , dichte bosjes en die worden in ons 

landschap stilaan schaars. Slechts lokaal weet de soort te profiteren van 

o.a. het verruigen van moerasgebieden en heides . 

Nochtans kan de vastgestelde afname niet enkel worden verklaard door 

de lokale omgevingsfactoren en er is waarschijnlijk nog een externe fac

tor in het spel. Zoals vele andere langeafstandstrekkers is de Zomertor-
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tel van en naar de overwinte ringsgebieden erg kwets baar voor de jacht 

in Zuid-Europa en Afri ka, waar de soort zelfs in het voorjaar massaal 

wordt geschoten (TU CKER & H EATH 1 994). Bovendi en worden acaciabos 

sen, belangrijk als rustplaats in het ove rwinterin gsgeb ied, in toenemen

de mate gekapt (jA RRY & BAI LLON 1991) . De afn ame in de jaren 70 en 8o 

werd voor een belangrijk dee l toegeschreven aan de droogte in de Sahel , 

een factor die nu van minder belang lijkt . Ook elders in Europa gaat de 

Zomertortel in snel tempo achteruit zoals in Nederland (afn ame met 

gemiddeld 70% in de periode 1985-2000) en Groot-Brittan nië (con stan 

te afname sinds 1970 , CRICK et al. 200 4) . 

Voorlopig lij kt aan de terugva l van de Zomertortel nog gee n einde te 

komen en past ze perfect in het rijtje van soorten van het agra ris che ge

bied die de voorbi je decennia de raakste klappe n hebben geïncasseerd. 

Het valt nog af te wachten of lokale projecten rond akkerran dbeheer, 

zoals die in Zuid-West-Vlaanderen onlangs werde n opgesta rt (DoCHY 

200 3) , in de toekomst een pos itieve invloed kunnen hebben op de popu

latie . 

GLENN VERM EERSCH 

Turtle Dove - Summary 

The Turtle Dove is one of those species closely linked to agricultural practices that 

have shown marked declines in the last three decades. In Fla nders, at least 70 % of 

the popu/ation has been lost compared to the previous atlas period in the 197os. 

lntensification of agriculture, toss of copses and hedgerows, declining seed-producing 

herbs and maturing woodlands resulting in fewer nest sites have all had an adverse 

effect. Ho wever, extern al causes must be responsible for at least part of the problem 

as wel/. Hunting pressure and habitat toss in wintering sites are the most important. 

During the 2000-2002 period the Flemish popu/ation was estimated at J 0 00-4500 

breeding pairs. 
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HALSBANDPARKIET (PSITTACULA KRAMER/) 

De Halsbandparkiet is een in delen van Europa verwilderde soort die oorspronkelijk 
afkomstig is uit de savannegordel van Afrika en uit het Indisch subcontinent. De onder
soort barea/is wordt al jaren buiten haar verspreidingsgebied als kooi- en voliè revogel 
gehouden en is zeer in trek bij vage/liefhebbers. Hoewel een subtropische voge l, heeft de 
Halsbandparkiet zich op vele plaatsen in de wereld, waar hij uit gevangenschap kon ont
snappen of in vrijheid werd gesteld, aangepast en als broedvogel gevestigd. In Europa 
broedde de soort in Groot-Brittannië in 1969 voor het eerst in het wild (LEVER 1987, 
PITHON a( DYTHAM 1999), in Nederland in 1968 {LfNSINK 1996), in Duits la nd aa n het 
eind van de jaren 6o (ERNST 1995) en in België in 1966 (HERROELEN 1995). De Euro pese 
populaties nemen nog bijna overal toe hoewel de toename zich niet weerspiege lt in een 
forse uitbreiding van het areaal. Ook in enkele Zuidwest-Euro/Ji!Se landen werden 
onlangs toenemende aantallen gemeld (DuBOIS et al. 2ooo). De Halsbandparkiet is een 
holenbroeder en komt in grote concentraties voor in stedelijke agglomeraties waar 
gebroed wordt in stadsparken, grote tuinen en boomgaarden. Hun voedsel bestaat uit 
allerlei vruchten, zaden, bloemen en knoppen. In Europa zijn het standvogels en gedu
rende de wintermaanden worden artificiële voederplaatsen overvloedig bezocht. Volge ns 
HAWKES (1986) is dit allicht de reden waarom de subtropische soort erin slaagt het ko ude 
seizoen te overleven. 

V ER SPREIDI N G E N AA NTALLEN 

De Halsbandparkiet is een vri j schaarse broedvogel die voorkomt in 7 % 

van de atlashokken . De vers preid ing is bijna vo lledig geconcentreerd rond 

de hoofdstad en haar wijdere omgeving in Vlaams-Brabant, tot Leu ven in 

het oo.sten en noordel ij k tot Meche len en Klei n-Braba nt (o.a . Ruisbroek en 

Boom) . In meerd ere hokken werden hier tenmin ste 10 broedparen geteld , 

maar er zij n uitschieters aan de noordra nd van Bru ssel met respectievelijk 

45-50 paren (Meise) en 30-50 paren (Grimbergen) . Ten zuidoosten van de 

stad werden o.a. 20-40 paren gete ld in Tervuren en omgeving. Daarnaast 

zijn er nog broedgeva llen gemeld in drie aaneensluitende hokken in de 

Centrale Kempen , samen goed voor een 10-ta l broedparen . De 2 broedpa

ren opgegeven voor de omgevin g van Zandhoven betreffen waarschijnl ijk 

een du bbeltel ling (rondzwervende exem plaren van de nabijgelegen 'kolo

nie' nabij Bouwel , M ED. I. LEDECEN. Net ten zuiden hiervan werd 1 broed

paa r opgegeven voor de Bo ssen van de Merode te Herenthout. De totale 

broedpopul atie van de Halsban dparki et in Vl aanderen wordt geschat op 

260-430 broedparen . 

VERANDERINGEN 

Tijdens de vorige atlasperiode kwam de Halsbandparkiet als broedvogel 

beperkt voor in het Brusselse en zeer lokaal te De Panne aan de 

Westkust. Sindsdien heeft het Brusselse kerngebied zich in alle wind

rich ti ngen uitgebreid . Mogelijk los daarvan is er een kleine concentrat ie 

ontstaan in de Centrale Kempen . De populatie te De Panne was van tij

delij ke aard (1974-1976) en was afkomstig van losgelaten vogels uit het 

nabijgelegen Meii -pretpark te Adinkerke . De evolutie van de Brusselse 

populatie Hal sbandparkieten werd goed gevolgd . Het eerste gekende 

broedgeval werd al genoteerd in 1966 in het Park van Tervuren 

(HERROELEN 1995) . In het begin van de jaren 70 zou de soort in het noor

den van Brussel verschenen zijn . De defin itieve doorbraak als broedvo

gel kwam echte r in de periode 1974-1975 toen een aantal exemplaren uit 

de voormal ige Mei i-zoo te Laken werd losgelaten (M . SECERS in DE 

RI DDE~ 1983). Kort hierna werden op tal van nieuwe locaties in het Brus

selse H alsbandparkieten ges ignaleerd en werden broedgevallen geregi 

streerd. Er was sprake van 'enkele tientallen ' broedparen . In de jaren 8o 

en go werden waarnemingen (veelal van rondzwervende solitaire vo

gels of kleine groepjes) verricht in alle Vlaamse provincies. Populatie

schatt ingen voor die periode zijn echter zeer schaars en steeds onvolle

dig of ruw. RABOSÉE (1995) geeft voor de periode 1989-1991 voor het 

Brussels Hoofdstedel ijk Gewest 120-130 broedparen op. Ook via het 

BBV-project kwam we inig in formatie binnen . In 1994 werd melding ge

m aakt van 4 broedgevallen in kasteelparken in het Leuvense, respectie

veli jk te Neerijse (2 paren), te Huldenberg (1 paar) en te Leefdaal (1 

paar) . Ook erna waren er 'minimaal enkele broedparen' aanwezig. In 

1995 werd een eerste melding van een broedgeval gemaakt in de Cen

trale Kempen , namelijk 1 paar te Herenthout. Sindsdien broedt de soort 

er jaarlij ks. In Meise (Nationale Plantentuin) broedden in 1995 en 1996 

m inimaal 10 paren (S ECERS 1997) en nam de soort duidelijk in aantal 

toe . In Klein-Brabant was de soort broedverdacht vanaf1997 nabij Ru is

broek (Hof Ter Ziel beek) . De meest nabije broedplaats was toen het park 

van Boom waar de soort zich in die periode als broed vogel vestigde. 

BESPREKING 

De Halsbandparkiet is een moeilijk te tellen broedvogel en het inventari 

seren van paren is een tijdrovende bezigheid . De meest efficiënte manier 

om te weten hoe een populatie evolueert, is het uitvoeren van tellingen 

op slaapplaatsen (P ITH ON & DYTHAM 2002) . In het Brusselse is men dan 

ook vanaf het begin van de jaren 8o begonnen met het regelmatig tellen 

van dergeli j ke locaties . In 1983 en 1984 bevond de slaapplaats zich te 

Laken wa ar er respectievelijk tot 140 en 250 exemplaren werden geno

teerd (DE RIDDER 1g8g) . In 1990 verhuisde vermoedelijk deze slaapplaats 

naar Sterrebeek waar 553 exemplaren geteld werden (RABOSÉE 1995) . Vanaf 

de winter 1992-1993 gingen de vogels slapen in en rond het NAVO 

domein te Brussel. De overnachtende populatie evolueerde er van 8oo

goo vogels in de beginperiode naar 4500 in 2001-2002 tot zelfs 5560 in 

juni 2002 (MED. A. WEISERBS, SECERS in prep.) . Onlangs werd een tweede 

slaapplaats ontdekt in het Elizabethpark te Koekelberg. HERROELEN & DE 

RIDDER (1998) stellen dat de getelde populatie ongeveer voor 50 % uit 
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broedvogels zou bestaan en dat de rest van de groep samengesteld is uit 

eerstejaarsvogels en niet broedrijpe tweedejaars- enjof oudere vogels die 

niet (meer) tot broeden komen. In Nederland bepaalde men voor Den 

Haag een broedpopulatie van 100 paren aan de hand van slaapplaatstel

li ngen van 650 exemplaren , wat neerkomt op 30 %. Indien we beide stel

regels toepassen op het maximaal getelde aantal, dan zou de totale 

Vlaamse en Brusselse populatie 675-1125 paren bedragen. Recente aantal

len van de hoofdstad en Wallonië zijn echter nog niet beschikbaar (MED. 

A. WEISERBS). 

Op verschillende plaatsen in hun natuurlijk verspreidingsgebied zijn 

Halsbandparkieten een pestsoort die d-elen van de oogst kunnen vernieti

gen . Een inleidende studie naar de voedselecologie van de soort en de 

mogelijke schadeproblematiek in Vlaams-Brabant (CLAES 2002) toonde 

aan dat de parkieten foerageren op vruchten , zaden en knoppen van een 

grote variatie boomsoorten , waaronder veel exoten. Vooral Beuk en 

Paardekastanje waren zeer in trek. Een beperkt schadeonderzoek wees 

(met uitzondering van plaatselijk beschadigen van knoppen van Paarde

kastanje) geen duidelijke schade aan. Tegenwoordig ontvangt het Brus 

selse Instituut voor Milieubeheer echter regelmatig klachten over schade 

aan (fruit) bomen (MED. 0 . BEeK) . WEISERBS et al. (2002) suggereren dat er 

bij stijgende aantallen Halsbandparkieten uiteindelijk concurrentie om 

nestholen zou kunnen optreden met inheemse holenbroeders. Onder

zoek hiernaar en naar het nestgebruik van de Halsbandparkiet (BLUEKENS 

2002) wees uit dat ze doorgaans broeden in spechtenholen op relatief 

grote hoogte. De geprefereerde nestholkenmerken van de parkieten over

lappen grotendeels met die van Boomklever en Spreeuw en veel minder 

met bv. Kauw of Holenduif. Het percentage nestholen dat hergebruikt 

wordt is vrij hoog: tot 65 %. Gedurende het onderzoek werd geen agres

sie tussen parkieten en andere holenbroeders waargenomen . Een aanvul

lende studie wees echter uit dat in gebieden met veel Halsbandparkieten 
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minder Boomklevers en Grote Bonte Spechten worden waargenomen , wat 

mogelijk toch competitie om nestholen tussen die soorten impliceert 

(STRUBBE 2004) . 

ÄNNY ÄNSE LIN & MAURICE SEGER S 

Rose-ringed Parakeet - Summary 

The feral Rose-ringed Parakeet is a rather scarce breeding species. Th e majority of the 

popu/ation occurs in and around Brussels, extending north to Mechelen and east to 

Leuven. Highest densities are reached at the northern and southern town limits, with 

squares of up to 40 breeding pairs. The species breeds in parks, large gardens and 

orchards. The first feral breeding was recorded in 1966 at Tervuren near Brussels but 

the parakeet did nat start its expansion until the mid-1970s. Regu/ar censuses at win

ter roosts since the 198os show a remorkabie increase from 8oo individuals in 1982, 

to 5560 in 2002. The Flemish breeding popu/ation is estimated at 260-430 pairs but 

the reliability of this number is difficult to evaluate. 



KoEKOEK (CucuLus CANORus) 
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De Koekoek komt zowat overal in Europa voor en is enkel afwezig op enkele kleine 
eilandjes. De dichtheden vertonen weinig schommelingen in de verschillende Europese 
landen , hoewel ze licht afnemen in het uiterste noorden en zuiden van het verspreidings
gebied. Er zijn weinig aantalsschattingen beschikbaar voor de Koekoek, maar algemeen 
wordt aangenomen dat de soort gedurende de laatste decennia overa l in Europa licht tot 
matig in aantal is achteruit gegaan. 
De Koekoek is één van de weinige broedparasitaire vogefsoorten in Europa en parasiteert 
ca. 100 vogelsoorten, met sterke variaties tussen verschillende regio's. In onze streken 
zijn vooral verschillende soorten riet- en struweelvogels (o.a. Rietzanger, Kleine Karekiet, 
Bosrietzanger en Zwartkop) 'in trek', maar ook Graspiepers, kwikstaarten , Roodborsten 
en Winterkoningen worden geparasiteerd. Elk vrouwtje heeft een voorkeur voor een 
bepaalde waardsoort waardoor zogenaamde 'stammen' ontstaan van vogels met dezelf 
de waardkeuze. Het vrouwtje gaat gedurende het broedseizoen actief op zoek naar ver
schillende gastheren en legt er één ei per nest. In tegenstelling tot de Zuid-Europese 
Kuifkoekoek, werkt het Koekoeksjong de eieren van de gastheer uit het nest en wordt dan 
als enige jong grootgebracht door de waardouders. 
Men kan Koekoeken overal aantreffen op voorwaarde dat er voldoende potentiële gast
heren in het gebied aanwezig zijn en dat de voedselvoorziening (bij voorkeur grote , hari
ge rupsen zoals die van beervlinders) gegarandeerd is. De territoriumgrootte kan sterk 
variëren en is afhankelijk van de gastheer: van _30 ha ( rietvoge ls als gastheer) tot meer 
dan 300 ha (gastheer o.a. Graspieper). 
De Koekoek is een langeafstandstrekker die in augustus-september onze streken inrui lt 
voor gebieden ten zuiden van de Sahara waar hij aankomt aan het begin van het regen-
seizoen. De terugkeer vindt plaats in april-mei. · 

VERSP REIDING EN AANTALLEN 

De Koekoek is een vrij talrijke broedvogel in Vlaanderen die werd opge

tekend in ruim 90 % van de atlashokken. Het feit dat de soort eenvou

dig vast te stellen is , maar men door de aparte levenswijze erg moeilijk 

tot broedbewijs kan komen, resulteert in een hoog aandeel waarschijn

lijke broedgevallen (meer dan 50 %) . De relatieve dichtheidskaart toont 

een genuanceerder beeld hoewel dit plaatselijk enerzijds kan zijn over

schat door de grote territoria en anderzij ds onderschat door het vroeg 

in het seizoen aflopen van de eerste steekproefronde (vogels nog niet 

terug uit de overwinte ringsge bieden) . Kerngebieden werden o.a . vastge

steld in moerassige gebieden zoals de Blankaart te Woumen en de aan

grenzende ljzervallei , delen van de Dendervallei , de Scheldevallei in 

Klein- Brabant, grote delen van de vallei van de Grote Nete, de Getevallei 

in de omgeving van Zout leeuw, delen van het Midden-Limburgs 

Vijvergebied en de uitgestrekte moerassen in het noorden van Limburg 

(o .a. Hageven , Stamprooierbroek, de Luysen). Ook in bosrijkere gebie-

den w.orden concentraties vastgesteld , zij het in mindere mate . Zo wer

den tamelijk veel Koekoeken genoteerd in de bosrijke gebieden ten zuid

oosten van Brugge, ten oosten van Antwerpen en ten noorden van Turn

hout. Ook in meer open landbouwgebieden zoals in Haspengouw wer

den soms belangrijke concentraties genoteerd . 

De Koekoek diende niet geteld te worden , niet in het minst omdat aan

talsschattingen voor deze soort erg moeilijk te maken zijn (HELLEB RE KERS 

2002). 

VERANDERINGEN 

Het is nagenoeg onmogelijk de huidige gegevens te vergelijken met die 

van 1973-1977. Het verspreidingsgebied omvatte ook toen geheel 

Vlaanderen , maar de dichtheden kunnen niet vergeleken worden omwil

le van de verschillende methodiek. Nochtans wordt al enkele decennia 

lang gesuggereerd dat de Koekoek is achteruitgegaan wat zich mogelijk 

eerder uit in lagere aantallen dan in een inkrimping van het versprei

dingsgebied . 

Regionale gegevens bevestigen de vermoedens . In Zuid-West-Vlaan

deren gaat de soort achteruit sinds 1950, maar stabiliseerden de aantal

len blijkbaar in de periode 1986-1990 (ca . 70 territoria) wat mogelijk te 

wijten zou zijn aan de toenemende bebossing. In Klein-Brabant trekt de 

soort zich meer en meer terug in de alluviale gebieden en is ze er t .o.v. 

1988 met 30 % afgenomen (80-130 territoria in 1988 t.o.v. 75-80 in 

2001). In Limburg werd de populatie in 1992 geschat op 1000 territoria, 

wat een afname betekende van maar liefst 50 % in de laatste 20 jaar. De 

daling lijkt zich er ook nu nog door te zetten. 

BESPREKING 

De aantallen van de Koekoek worden , wanneer geïnventariseerd wordt 

volgens bepaalde standaardmethoden (bijvoorbeeld territoriumkarte

ring) , stelselmatig fel overschat (tot 6o %, HELLEBREKERS 2002) . De ter

ritoria kunnen, naargelang de waardsoort, erg groot zijn en oplopen tot 

meerdere honderden hectaren (vooral in landbouwgebied waar Gras

pieper en Gele Kwikstaart de voorkeur 'genieten') . Mannetjes kunnen in 

enkele minuten tijd honderden meters verder vliegen en daar opnieuw 
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beginnen roepen. Vrijwel alle inventarisaties zijn gebaseerd op roepen 

de mannetjes, maar het zou beter zijn de vrouwtjes te inventariseren. 

Dit is echter nog moeilijker aangezien die niet of nauwelijks roepen , veel 

heimelijker zijn dan de mannetjes en ook erg grote afstanden kunnen 

afleggen op zoek naar nesten van waardsoorten. 

Het bepalen van de trend wordt dus bemoeilijkt aangezien het onduide

lijk is in hoeverre de overschatting varieert tussen de verschillende on

derzoeksperioden. 

Er bestaan nochtans vermoedens dat de soort in Vlaanderen is afgeno

men. Dit wordt bevestigd door verschillende regionale onderzoeken en 

door trends in Nederland en Groot-Brittannië (afname met 25 % in de 

jaren 90, CRICK et al. 2004) . De achter,uitgang van de Koekoek kan wel

licht niet los gezien worden van de trend van de waardsoorten en van de 

vlinderfauna. In het algemeen lijkt de terugval het sterkst in landbouw

gebieden. Veranderende teelten, intensiever maaibeheer van graslanden 

0 

en verhoogd pesticidengebru ik hebben een negatief effect gehad op 

populaties van belangrijke waardsoorten als Graspiepe r en Gele 

Kwikstaart. Toegenomen pesticidengebu ik wordt algemeen gezien als 

één van de belangrijkste oorzaken voor het ineenstorten van verschillen 

de vlindersoorten (MAES & VA N DYCK 1999) . Dat hoge relatieve dichthe

den vooral in vallei- en moerasgebieden werden genoteerd , houdt moge

lijk verband met de toename van Kleine Karekiet en Bosrietzanger en het 

lokale herstel van de Rietzanger. Het lijkt er in ieder geval op dat het 

belang van rietvogels voor het voortbestaan van de Ko ekoe k in 

Vlaanderen is toegenomen . Koekoekstammen die o .a. Roodborst enjof 

Heggenmus verkiezen, zo uden kunnen profiteren van het feit dat die 

soorten zich hebben aangepast aan het stedelijke milieu, maar doen dit 

niet. De schuwe Koekoek mi jdt het verstedelijkte mil ieu . Het is ten slot

te onduidelijk in hoeverre de omstandigheden in de overwinteringsge

bieden een rol spelen bij de afname. 

GLENN VERMEERSCH 

Cuckoo - Summmary 

Although Cuekoos are very widespread in Flanders, occurring in over 90% of alf squa

res, numbers have dec/ined dramaticaffy in the last 30 years. Although there is no 

national monitoring scheme, several regionat studies revea f declin ing numbers. The 

highest concentrations are now found in severa/ river volleys and marshlands sugge

sting that specifically reed dwelling bird species may be the key hosts for the Cuckoo 

in Flanders. One of the most important reasans for the decfine is red u eed butterfly 

and moth diversity due to increasing u se of pesticides. 
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KERKUIL (TYTO ALBA) 

De Kerkuil, de meest verspreide landvogel ter wereld, broedt in alle Europese landen be· 
halve in Groenland, Ma lta en Fennoscandinavië. Hij is algemee n in Zuid-Europese la n
den waar de wintertemperaturen mild zijn en wordt zeldzamer meer naar het noorden. 
Op Europese schaal wordt gewag gemaakt van een sterke achteruitgang in het grootste 
deel van het Europese areaal sinds de jaren 50. 
De Kerkuil broedt voor het overgrote dee l in gebo uwen (boerderijen, kerktorens, kastelen), 
soms in holle bomen (Groot-Brittann ië, Ierland) of op kliffen (Schotland). Op vee l plaat
sen is de aanwezigheid van geschikte rust· en nestplaa tse n de beperkende fa ctor van de 
populatiedichtheid. De Kerkui l aanvaardt gem akkelijk ku nstmatige nestkasten . Doo r het 
plaatsen van nestkasten kan lokaal zo wel de popula t iedichtheid als het broedsucces ver· 
hoogd worden. In de onmiddellijke buurt van de nestplaa ts moe t ee t, geschikt j achtterrein 
voorhanden zijn . De Kerkuil jaagt in open terreinen met gra slanden, weilanden, akkers, 
afgewisseld met veel kleine landschapselementen (h outkanten, houtwallen, hagen, bos· 
jes). Het kleinschalige cultuurlandschap is zijn idea le biotoop. Hier vindt hij als gespeci
aliseerde predator zijn voornaamste prooien: echte m uizen, woelmuizen en spitsmuizen. 
De Kerkuil is zeer gevoelig voor strenge winters. Zijn geringe vetlaag beschermt hem niet 
zo goed tegen extreme koude en langdurige sneeuwbedekking verhindert hem vo ldoe nde 
voedsel te bemachtigen. Zijn broedsucces wo rdt sterk bepaa ld door het cyclisch ve rloop 
van zijn prooienaantallen. 
De Kerkuil is een standvogel. jonge individuen kunnen we l dispersie verton en over grotere 
afstanden. Dankzij de activiteiten van de Kerkuilwerkgroep, reeds meer dan 25jaar actief. 
is de Kerkuil één van de best opgevolgde en beschermde vogelsoorten van Vlaanderen. 

VERS P R EID ING EN AA N T ALLEN 

De Ke rkui l wa s t ij dens de at lasperiode een vr ij talrijke broedvogel in 

Vl aanderen die in ru im 65 % van de at las hokken werd genoteerd . 

Vooral in de oostelijke helft van Vl aa nderen is de verspreiding nagenoeg 

on onderbroken. In de weste li jke helft z ij n er grote hiaten in het areaa l. 

Hier komen ook de meeste hokken voor met onze kere broedgevallen. In 

de oostelij ke helft ontbreekt de soort in enkele ho kken met ui tgest re kte 

bosgebieden . In de weste lij ke helft va n Vlaa nderen lij ken grote lacunes 

aanwezi g in het Antwerpse Linkeroevergebi ed en het Waasl and , ten 

noorden en ten zuiden van Antwerpen , in een strook t ussen Brussel en 

Gent, tussen Sche lde en Leie , in het Krekengebied in het Meetjesland en 

in grote delen van de Kustpo lders en het westelij ke Heuvell and . 

De aanta llenkaa rt toont dat in de meeste atl asho kken niet meer dan 3 

pa ren broeden. In een 30-tal hokken ligt het aantal broedparen tussen 4 

en 10. Die atl as hokken zijn all emaa l ges itu eerd in het oostel ij k deel va n 

Vlaanderen : in de Kri jt-Leem regio, in Has pengouw, de Zu idelijke en 

Centra le Kem pen (het gebied van de Grote en de Kleine Nete), in de 

Noordelijke Ke mpen (omgeving Beerse) en ten oosten van Brussel. 

De totale Vlaamse populatie wordt op bas is van optelling van de atlas 

gegevens geschat op minimaal 555 en maximaal 621 broedparen. Op ba

sis van gegevens van de Kerkuilwerkgroep was de soort in 2002 als volgt 

verdeeld over de verschillende Vlaamse provincies : 4g broedparen in 

West-Vlaanderen , 48 in Oost-Vlaanderen , 154 in Antwerpen , g6 in 

Vlaams-Brabant en 114 in Limburg. 

VERANDERINGEN 

De Belgische Broedvogelatlas schatte het aantal Kerkuilen in de periode 

1g73-1g77 voor geheel België op iets meer dan 1000 broedparen , maar 

met een duidelijk dalende trend . In Vlaanderen zouden toen 250-300 pa

ren hebben gebroed . Wellicht bereikte de Kerkuil sinds 1g73-1g77 zijn 

m inimumaantal halverwege de jaren 8o. De soort was blijkbaar de grote 

verliezen van de strenge winter 1g78-1g7g nog niet te boven gekomen . 

In de periode 1g85·1g88 werd de Vlaamse populatie geschat op 150-250 

broedparen . In 1g8g-1gg1 liep de populatie verder op tot 400-500. Van· 

af de broedsei zoenen 1g88 en 1g8g zou de Kerkuil aan een herstel zi jn 

begonnen . Het aantal door de Kerkuilwerkgroep geregistreerde broed

gevallen nam toe van 54 in 1g87 naar gg in 1g88 en 256 in 1g8g (SMETS 

1gg1) . 

In Limburg stelde men tussen 1g74-1g83 en 1g8g-1gg2 een duidelijke 

stijging van het aantal broedgevallen vast . De aangroei was het sterkst 

in de Leemstreek en de Zandleemstreek en het kleinst in de Kempen . 

Het aantal we rd in 1g74-1g83 op ongeveer 70 en in 1g8g-1gg2 op 225 

broedparen geschat (GABRIËLS 1gg2) . 

In Antwerpen werd het aantal in de periode 1g74-1g83 geschat op m in· 

der dan 50 broedparen en in 1g8g-1gg2 op maximaal150, in Vlaams-Bra

bant op respectievelijk 10-15 en 6o broedparen . 

Vanaf het begin van de jaren go beschikt de Kerkuilwerkgroep over 

nauwkeu rige gegevens van geregistreerde broedgevallen in geheel 

Vlaanderen . Hieruit blijkt dat de populatie (althans het aantal geregi· 

st reerde broedgevallen) tussen het begin van de jaren go en de atlaspe· 

ri ode geleidel ijk toenam , wel iswaar met sterke scho mmel ingen . Zo was 

1ggo een topjaar, 1gg1 een daljaar, 1gg3-1gg6 waren opn ieuw topjaren 

en 1gg7 was opnieuw een daljaar. Na 1gg7 steeg het aantal geregistreer· 

de gevallen gestaag tot 3g7 in 2000, 4g7 in 2001 en 461 in 2002. Ge· 

middeld broedde 65 % van de populatie in nestkasten , lokaal kan dit op· 

lopen tot g2 % in de Zuidelijke Kempen (SMETS 2002). 

BESPREKING 

De Kerkui l is een soort van de bebouwde omgeving waar geschikte nest· 

plaatsen moeten aanwezig zijn . Daarnaast heeft hij een kleinschalig cul· 

tuurland nod ig om te foerageren. Vanuit die behoeften kunnen we de 

verspre iding van de soort in Vlaanderen grotendeels begrijpen. Typische 

kleinschalige landschappen zoals het Hageland, de Zuidelijke en Cen· 

trale Kempen , en (delen van) Haspengouw en de Krijt-Leemregio ken· 

nen de grootste dichtheden. De industriële driehoek in centraal Vlaan· 

deren (Antwerpen -Brussel-Gent) huisvest zeer weinig Kerkuilen . In de 

Kempen ontbreekt hij plaatselijk in grote boscomplexen . In Oost· en 

West-Vlaanderen zijn de dichtheden plaatselijk zeer laag door groot 

schalige , monotone groenten· en bloementeelt (serres) . Bovend ien is 
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uit voedselonderzoek gebleken dat de prooid iersoorten er in vee l lagere 

aan tallen voorkomen (VAN NIEUWEN HUYSE et al. 2000). Sedert een 10-tal 

j aren is het probleem van het tekort aa n nestgelegenhei d (zeker gedeel 

telij k) verholpen door het massaal ophangen van nest ka sten door de 

Kerkuilwerkgroep. Momenteel we rden al zo ' n 2000 nestkasten ver

spre id over Vlaanderen opgehangen . Was oorspronkel ij k broedgelegen 

he id de beperkende factor, dan is dat nu het voedselaanbod. De toena

me sedert 1988-1989 is bi j na uitslu itend aa n de nestkasten te dan ken. 

Het voedselaanbod is bepalend voo r de d ichtheden . Met andere woo r

den laat het 'overaanbod ' aan nestkasten toe dat onder gu nst ige voed 

selomstand igheden hogere dichtheden worden bere ikt. 

De Europese afname sedert de jaren so wordt toegesch reven aan ver

schi llende oorzaken . Schaalvergroting in de landbouw verniel t de kl ein

schalighe id van het foerageergeb ied . Mechan ise ren va n de graa noogst 

laat minder voedsel achter voor kleine knaagdieren , de noodza kel ijke 

proo ien om de winter door te komen . Het gebruik van herb icid en en 

pesti ciden zorgt nog steeds voor een opstapelin g van vergi f in de proo i

dieren van de Kerkuil , zi j het in mindere m ate dan in de jaren 6o en 70 . 

Door meer en sneller autoverkeer steeg het aantal verkeersslachtoffe rs 

in ve le landen dramatisch , mede door het fe it da t Ke rkuil en m eer langs 

wegbermen zijn gaan foerageren tengevolge van het ve rdwij nen va n hun 

natuurli j ke foerageergebieden . Restauraties va n oude gebouwen zorgen 

voor een afname van de nestgelegendhe id terwij l nieuwe cons truct ies 

over het algemeen evenm in geschikt zijn . Daarn aast werd de Kerkuil tot 

enkele decennia geleden nog beschouwd als een gevaar lij k dier, dat ze

ker geen bescherm ing verdiende . 

In Vlaanderen werden sinds 1978 sens ibil isatiecampagnes opgezet voor 

de bescherming van de soort door de Kerkuilwerkgroep. Het herstel 

vanaf de broedse izoenen 1988 en 1989 met een topjaar in 1990 zou het 

gevolg zijn van enkele zachte winters en goede muizenjaren . In Neder-

1-3 • 26-50 • 101 -150 

• 4-10 

• 11-25 • 151 -500 • 51-100 

land vie l een aantal piekjaren in de jaren go samen met piekja re n in 

Vlaanderen . In Nederland zouden de piekaantallen verband houden met 

goede jaren in de veldm uizencyclus. In grote delen van Vl aanderen is de 

Vel dmuis echter schaars en zouden de populaties van Aardmu is en in 

mi ndere mate van Bosmuis regulerend werken . 

M ede door een bescherming van de soort, een groe iend aanbod aan ge

schikte nestplaatsen en gunstige klimatologische en proo iomstandighe

den kon de Kerku i l zijn populatie herstellen tot op een niveau van de 

grootteorde van de Belgische Broedvogelatlas (1 973-1977). Lokaal gun

stigere omstand igheden in het landbouwgebied door braa kleggin gen , 

agrarisch natuurbeheer, akkerrandbeheer en het herstel van kle ine land

schapselementen kunnen zeker de geschiktheid van het landeli j k gebied 

voor de Kerkuil in Vlaan deren nog vergroten . 

j AN ST EVENS&. LUDO SMETS 

Barn Owl - Summary 

The Barn Owl is a reasonably common breeding bird in Flanders (in 65 % of all squa

res) . The present breeding popu/ation is estimated at 555-621 pairs. Numb ers have 

now reached the 1973-1977 level, mainly as a result of better protection, placing of 

nestboxes and favourable elirnatic and prey conditions. In 2002, 65''/o of the popu/a

tion bred in nestboxes. lmproving farmland habitat quality (more fields left fallow, 

uncultivated field margins and restoring hedgerows) has a positive effect on the spe

cies. 
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STEENUIL (ATHENE NOCTUA) 

De Steenuil komt in Europa voor tussen 2o•-ss• N. B. , uitgezo nderd in Zweden, noorde
lijk Rusland, Ierland en grote delen van Schotland. Hij is vrij algem een en wijdverspreid 
rond de Middellandse Zee, in Roemenië en Rusland. De verspreiding is weinig homogeen 
ongeacht de habitat. Concentraties worden aangetroffen naast onbezette ogenschijnlijk 
gunstige habitats (GtNOT et al. 1997). Dit sugge reert andere factoren dan habitat (zoals 
bv. sociaal gedrag) als bijkomende factor voor de verspreiding (VAN NJ EUWENHUYSE a[ 

BE KAERT 2001) . De soort verkiest warme en halfdroge omstandigheden en is vooral ge
voelig voor strenge vorst en langdurige sneeuw (Exo 1992), wat de verspreiding in Europa 
beperkt. 
De aantallen fluctueren en vooral in het noorden neemt de soort af na strenge winters. 
Sinds kort gaat ze in gans Europa, vaak uitgesproken , achteruit. AJcnames worden meest
al toegeschreven aan veranderingen in habitat, gekenmerkt door een systematische ver
groting van de schaal van het landschap met verlies aan nestge legen heid. Essentiële voor
waarden voor geschikte habitat zijn prooibeschikbaarheid gedurende het hele jaar, prooi
bereikbaarheid, verticale /andschapsstructuren met holtes en een beperkte predatiedruk. 
Goede habitats bevatten typisch open jachtgronden rijk aan kleine prooien, jachtposten , 
rust- en nestplaatsen en een gunstig klimaat met ee n stabie l landschapsbeheer op lange 
termijn (GtNOT a[ VAN NJEU WENHUYSE 2002). Die vereisten vindt de Steenuil in een veel
heid aan natuurlijke en antropogene landschappen, maar de recente afnames in aantal 
en verspreiding tonen aan dat de grenzen van fl exibiliteit wellicht tenminste lokaal over
schreden zijn. De soort is een uitgesproken siandvogel die hoogstens lokale bewegingen 
(meestal korter dan 10km) onderneemt (Exo a[ HENNES 1980). 

VERSPR EID I NG EN AANTALLEN 

De Steenuil is een talrijke broedvogel in Vlaanderen: hij werd aangetrof

fen in 87 % van de at lashokken en op de meeste plaatsen werd broedze

kerheid verkregen. Ongeveer 40 % van de populatie is te vinden in de 

Leemstreek en 46% in de Zand-Zandleemstreek. De Kempen en de Pol 

ders herbergen slechts een beperkt deel va n de populatie. Belangrijke 

concentraties werden o.a. aanget roffen in de omgeving van Oudenaar

de-Zottegem , in het Pajotte nland , het Hout land en de Vlaamse Vallei . 

Oo k in het West-Vlaamse Heuvelland , de Vlaamse Ardennen , het Krijt

land van Millen en in de Voerstreek kome n hoge aantallen voor (VAN 

NIEUWENHU YS E et al. 2001A) . 

Steenuilen diende n niet geteld te worden tij dens de at lasperiode , maar 

in 191 atlashokken ge beurde di t toch : extrapolatie van die tell ingen geeft 

voor Vlaanderen 5000-7700 broedparen . Het werkelijke aantal kan op 

basis van een gedetaillleerde studie kort voor voor de atlasperiode op 

6ooo-1o.ooo broedparen worden geschat (VAN NIEU WE NHU YS E et al. 

2001 A) . Gemiddeld werden 10 broedparen geteld per atlashok, waarbij 

in 15 hokken minstens 50 paren en in 4 hokken zelfs 95-100 paren wer

den vastgesteld. 

VERANDERINGEN 

Op het einde van de jaren 6o werd de populatie in België op 4000 paren 

geschat. Tijdens de vorige atlasperiode (1973-1977) sprak men reeds van 

ongeveer 7300 paren waarvan 4300 in Vlaanderen . Tijdens enkele op

eenvolgende strenge winters in de jaren 8o kreeg de soort over geheel 

Europa rake klappen te verwerken . In 1985-1988 werd de populatie in 

Vlaanderen op 2000 paren geschat en in 1989-1991 op 2500-3000, wat 

in beide periodes wellicht een forse onderschatting betekende. De onze

kerheid over de voorgaande schattingen maakt het moeilijk een uit

spraak te doen over de huidige trend van de soort in Vlaanderen. De re

cente schatting, wellicht de meest correcte tot op heden, wijst op een 

duidelijke en gevoelige toename. Het is echter de vraag in hoeverre de 

vastgestelde toename gemaskeerd wordt door de te lage schattingen in 

het verleden aangezien de meeste regionale studies een voortdurende 

afname aantonen sinds 1970. 

In een lokale studie te Meulebeke (West-Vlaanderen) werd tussen 1988 

en 1994 een toename vastgesteld van 92 %, terwijl de populatie er tus

sen 1996 en 2000 vrijwel stabiel bleef (VAN NIEUWENHU YS E et al. 2001B). 

In Klein-Brabant ging de soort in de periode 1988-2001 met 15-20 % ach

teruit terwijl in Limburg in de periode 1985-1992 sprake was van een sta

tus-quo. In de regio Schelde-Leie wordt een felle terugval van ongeveer 

50 % gemeld in de periode 1970-1990 en dit vooral in de Vlaamse 

Ardennen . Halfweg de jaren 90 bestond ook in Zuid-West-Vlaanderen 

het vermoeden dat de populatie afnam . Verschillende tellers uit de 

Ke mpen melden ook daar sterk dalende aantallen op basis van niet 

gepubliceerde telreeksen uit de jaren 8o en go. 

BESPREKING 

Sinds 1986 heeft Vlaanderen geen echt strenge winters met veel sneeuw 

meer gekend en hebben zich waarschijnlijk geen massale sterftes meer 

voorgedaan. De soort lijkt echter ten minste lokaal te hebben geleden 

onder de intensivering van de landbouw met het verdwijnen van vele 

knotwilgenrijen en andere heggen en houtkanten tot gevolg. Vooral na 

de strenge winters midden jaren 8o en tijdens de relatief warme periode 

die daarop volgde, kon de populatie zich mogelijk herstellen. Omwille 

van de sterk gefragmenteerde landschappen in Vlaanderen en het toch 

nog steeds talrijke voorkomen van knotbomen en bouwvallige hokjes , 

schuren en stallen lijkt broedgelegenheid voorlopig nog niet zo'n funda 

menteel probleem . Uit een studie van de belangrijkste componenten van 

een Steenuilterritorium in Vlaanderen bleek dat bebouwing negatief was 

en dat bomenrijen en een kleinschalige mozaïek met veel randen tussen 

ve rschillend landgebruik een positief effect hadden . De soort bleek meer 

voor te komen op vochtige bodems en minder op te droge of te natte 

bodems. Leembodems worden verkozen boven zandbodems en gesloten 

bosgebieden worden gemeden. Nestkastenacties kunnen een plaat

selijke toename in de hand werken . Voedsel is zelden een probleem 

aangezien veel regenwormen worden gegeten . De vermesting van de 

bodems met organische mest creëert goede omstandigheden voor veel 
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regenwormen waardoor de Steenuil , tenminste wanneer het niet te koud 

of te droog is, over een vrij constant voedselaanbod kan besch ikken (VAN 

NIEUWEN HU YS E et al. 20018). Somm ige bronnen wijzen echte r op het 

gevaar van besmetting met pcb 's en zware metalen via regenwormen 

waardoor populaties gevoelig kunnen afnemen (G ROEN et al. 2000) . 

Om de mortal iteit van ad uiten (35 %) en juvenielen (70 %) op te vangen 

moet elk paar Steenui len gemiddeld 2.34 uitvliegende jongen per jaar 

kri jgen (Exo & HENNES 1980) . Abstractie makend van het aantal paren 

dat niet of zonder succes broedt (een cruciale facto r waarove r we inig in

formatie is), lijken we in Vlaanderen in de meeste streken met 2,5-3, 8 

jongen per nest boven d ie norm uit te, komen (VAN N IEUWENHUYSE et al. 

20018). 

In Nederland, Fran krijk en Dui t sland werd een duide lij k afnemende 

trend vastgesteld sinds 1975 en lijkt het einde van de afname nog niet in 

zi cht. De terugva l wordt er verklaard door grootschal ige ru i lverkavel in

gen , intensivering van het grondgebru ik, veranderde teeltkeuze, het ge

bru ik van pesticiden , verstedelijking en uitbre iding van de infrastruc

t uur. Ook in Wallon ië wordt een afname van de populatie gemeld en 

zouden er nog 2500-4000 paren broeden . 

Sommige studies tonen dat de dens iteit begrensd wordt door nestgele

genheid en landgebru ik (Exo 1983, LOSKE 1986) of door klimatologische 

omstandigheden zoa ls strenge winters (KNöTZSCH 1988) . In dit laatste 

geval zal een overmaat aan nestkasten geen toename van de populatie 

tot gevolg hebben . De populatiegroe i die kan worden bereikt door het 

ophangen van nestkasten neemt af bij toenemende dichtheden tot er 

een drempelwaarde bere ikt wordt waarbij de populatie zichzelf den

siteitsafhankelijkheid gaat regelen . In Wallonië heeft men bv. reeds aan

getoond dat op sommige plaatsen met hoge densiteiten kleinere legsels 

geproduceerd worden ( BULTOT et al. 2001) . 

De areaaluitbreiding van Steenmarters in Vlaanderen (VAN DEN BERGHE 

1998) zorgt mogel ijk vooral in het oosten voor een verhoogde pre

datiedruk op Steenu ilennesten . Waar de Steen marter voo rkomt, d ienen 

Steenuilennest kasten voorzien te worden van beveiligingen, anders kun 

nen ze de oorzaa k worden van grote sterfte onder zowel volwassen als 

jonge Steenuilen . 

DRIES VAN N I EU WENHU YSE 

Litt/e Owl - Summary 

The Little Owl is a widespread breeding bird in Flanders. A deta iled inventory in the 

second half of the 1990s revealed higher numbers than previously assumed. 

Nevertheless, the species is declining in several regions due to habitat loss. The high

est concentrations are found in the less intensively farm ed landscapes of southern 

Flanders and the total popu/ation is now estimated at 6ooo-1 o, ooo breeding pairs. 
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BosuiL (STRIX ALuco) 
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Het grootste deel van de wereldpopu latie van de Bosu il komt voor in Europa en dit voor
al in Spanje, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Polen. In Scandinavië breidt de 
soort haar areaal uit in noordelijke richting, elders zijn de populaties stabie f of nemen ze 
lichtjes toe. 
De oorspronkelijk habitat van de Bosuil is oud, open loofbos, maar de soort heeft zich ver
spreid weten te vestigen in vrijwel alle soorten bos m et geschikte nestplaatse n. De groot
ste dichtheden komen voor in oude loof- en gemengde bossen en in kastee lparken, maar 
de soort doet het ook goed in popu lierenbossen en stee ds meer in kleine bosjes in open 
gebieden. In optimale habitat is 10-12 hectare bosge bied nodig voor een territorium. 
Territoriale activiteit en paarvorming beginnen reeds in de nazomer, vanaf augustus-sep
tember, wanneer de mannetjes beginnen te roepen. De hoeveelhe;c/. voedsel beïnvloedt 
zowel de zangactiviteit van het ma nn etje als het aantal eieren dat het vrouwtje produ
ceert . Er wordt gebroed aan het einde van de winter, doorgaans vanaf februari, met jon
gen die het nest verlaten vanaf maart. Als gevolg van de reeks zachte winters in het laat
ste decennium wordt steeds meer gebroed vanaf januari, soms verlaten de jongen het 
nest al in februari. Als nestplaats dienen grote holen in bom en, oude nesten van kraai
achtigen, gebouwen, konijnenpijpen of soms zelfs de grond aan de voet van een boom . 
Aangepaste nestkasten worden vlot bezet. In tegenstelling tot elders in Europa wonen in 
Vlaanderen weinig Bo su ilen in steden. 

De Bosuil is een uitgesproken standvogel: paartjes blijven doorgaan s binnen éénze lfde 
territorium levenslang trouw aan elkaar. Jonge vogels zwerven rond op zoek naar een ves
tigingsplaats en kunnen dan uitzonderlijk tot op een paar honderd kilometer van de 
geboorteplaats geraken, meestal vestigen ze zich slechts op een paar kilometer van het 
geboortenest. 

VER SPREIDING EN AANTALLEN 

De Bosuil is in Vlaan deren een vrij ta lri jke broedvogel en kent een ruime 

vers preid ing, voo ral in het oosten en het zuiden. In 62 % van de atlashok

ke n werd de soort genoteerd. Enke l in de Kustpolders, het Meetjesland , 

de Scheldepolders en het zuid en van West-Vlaanderen zi jn er grotere ge

bieden waar geen Bosui len voo rkomen . Opmerkelij k is dat ook het groot

ste deel van de open landbouwgebieden van Haspengouw bezet is . 

Bosuilen d ienden niet geteld te worden als onderdeel van de atlas, maar 

in 183 atlas hokken gebeu rde d it toch. Voor de bezette hokken wa s de 

mediane geschatte den site it 4 broedparenj25 km 2. In 63 % va n de be

zette hokken was de dens iteit lager dan 10 paren , maar er waren ook 7 

hokken waar het aantal geschat werd op m in stens 25 paren . 

VERANDERINGEN 

De Bosuil is de laatste decen ni a in Vlaa nderen spectaculair in aantal 

toegenomen , met tevens een forse uitbreid ing van het broedgeb ied . Tot 

het midden van de vorige eeuw was de soort in Vlaanderen vrijwel be

perkt tot en kele grote bossen in Brabant en ook hier was de Bosu i l zeld

zaam . Mogelijk kwamen Bosuilen toen ook al voor in de Vlaamse Arden

nen (ME NSCHAERT 1991) , maar werden ze over het hoofd gezien . Rond 

1950 werden ze voor het eerst gemeld in de Kempen . In de periode 1973-

1977 kwam de Bosuil vooral voor in Brabant en het oosten van Limburg, 

en lokaal in de ru ime omgeving van Gent en het West-Vlaamse Heuvel

land . In het noorden kwam de soort zo goed als niet voor en de noord

grens van de verspre iding lag bij de lijn Puurs-Heist-op-den-Berg. On

dertussen heeft de Bosuil heel de Kempen, het Hageland , Haspengouw, 

en ook het grootste deel van Oost- en West-Vlaanderen ingepalmd, be

halve de open poldergebieden . De soort heeft zich als broedvogel geves

t igd in de Duinen (Zwinbosjes) . Halfweg de jaren 70 werd het aantal in 

België geschat op 2600 broedparen , minder dan 200 hiervan in Vlaan

deren en de overgrote meerderheid ten zuiden van Samber en Maas. In 

de periode 1985-1988 werden de aantallen in Vlaanderen geschat op 400-

500 broedparen en in 1989-1991 op 66o-88o. In Lim burg is het aantal 

broedparen bijna verdrievoudigd tussen 1985 en 1992 (300 broedparen 

in 1992) . Sinds het begin van de jaren go is het aantal Bosuilen in Vlaan

deren bl ijven toenemen en de laatste 10-15 jaar is de broedpopulatie mo

gelijk nog eens verdubbeld tot verdrievoud igd . 

Het lijkt erop dat de Bosu i l niet langer een typische vogel van grote bos

sen is. Onderzoek in Oost-Vlaanderen heeft aangetoond dat zelfs min ie

me bosjes kunnen volstaan voor vestiging {MED. W. FAVEYTS & D. VAN 

NIEUWEN HU YS E) . 

BESPREKING 

De Bosuil is uitsluitend 's nachts actief, wat inventarisatie bemoeilijkt. 

Broedterritoria worden door luid en veelvuldig roepen afgebakend , wat 

het opsporen dan weer vergemakkelijkt . Het broedseizoen van de Bosuil 

situeert zich grotendeels buiten de klassieke inventarisatieperiode en 

waar de tellers geen extra inspanningen leverden om de soort op te spo

ren, kan ze hier en daar gemist zijn . Bosuilen bezetten bovendien een 

vrij klein territorium : 15-25 ha is voldoende als kerngebied in geschikt 

habitat. In minder geschi kte geb ieden hebben ze go-225 ha nodig. In 
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Wallonië beslaan territoria gem iddeld 75 ha {DELMËE et al. 1978) . Ze voe

den zich in hoofdzaak met muizen , maar schakelen makkelijk over op 

alternatieve prooien , zoals vogels, amfibieën, grote insecten, regenwor

men en soms zelfs vissen. Het broedsucces blijft echter vooral afhanke

lijk van het aantal muizen. In jaren met minder voedsel neemt de roep

activiteit af en komen heel wat wijfjes niet tot broeden. Bijgevolg kan het 

aantal Bosuilparen dan onderschat worden. Gedurende de atlasinventa

ris was 2001 een jaar met hee l veel jonge Bosuilen (gemiddeld 3 jongen 

per onderzocht nest, maar 2002 was zeer zwak (2,1 jongenfnest) {MED. 

H . BERGHMANS) . Mogel ijk geeft de verspreidingskaart nog een minimaal 

beeld van de verspreiding. 

Er is geen afdoende studiemateriaal beschikbaar dat de grote opmars 

van de Bosu il in Vlaanderen kan verklaren . Er worden een aantal moge

lij k verklaringen genoemd. Zo wordt het ouder wo rden van zowel aange

plante popul ieren- en naaldbossen als meer natuurlijke loofbossen 

genoemd, wat een toename inhoudt van gesch ikte broedplaatsen . Nog 

extra nestplaatsen komen ter beschikking door de areaaluitbreid ing van 

soorten als Zwarte Specht, Ekster en Kraai. Een gewijzigde mentaliteit 

en daa rdoor sterk afgenomen vervolging door jacht- en boswachters 

speelt mogelijk ook een ro l. 

De Bosuil kende in geheel Europa in de vorige eeuw een uitbreiding en 

toename, maar op de meeste plaatsen werd de populatiegren s reeds 

lang geleden bereikt waardoor de aantallen elders in Europa nu meer 

stabiel zijn. In Groot-Brittannië was er geen wezenlijke verandering tus

sen 1970 en 1990. In Nederland nam de populatie nog wel fors toe tus

sen 1975 en 2000. Mogelijk profiteerden de populaties in de Lage 

Landen van een toename in het Centraal-Europese kernareaaL In 

Wallonië wordt het aantal broedparen van de Bosuil momenteel geschat 

op 500o-6ooo. Dit betekent eveneens ruim een verdubbeling ten 

opzichte van de periode 1973-1977. Veel Bosuilen sneuvelen als ver

keersslachtoffers , maar dat kan de opmars van de soort bli jkbaar niet 

tegenhouden . Het aantal jonge Bosuilen per nest ligt in Vlaanderen vrij 

hoog in vergelijking met de ons omrj ngende landen : 2.4 jongen per 

geslaagd legsel (steekproef van 306 nesten gedurende de laatste 15 jaar, 

MED. H . BERGHMANS) . Zelfs in het slechtste jaar (1997) bedroeg het 

broedsucces nog gemiddeld 2 jongen per nest. Bosuilen vallen ook wel 

eens ten prooi aan Havik, maar er is geen invloed merkbaar op het 

niveau van de verspreidingskaarten . 

Bosuilen zijn vrij agressieve vogels en ze worden ervan verdacht (echter 

zonder afdoende studie- of bewijsmateriaal in Vlaanderen) om een 

negatieve invloed te hebben op andere soorten zoals Ransuil en 

Steenuil {MI KKOLA 1983, SCHÖNN 1986, LENSIN K & KWINT 1989, AB EL & 

STOOPENDAAL 1990, ZUBEROGOITIA & CAMPOS 1998) . Daarom is het wel

licht onverstandig om op dit ogenblik zonder opvolging en studie de uit

breiding en toename van de Bosuil nog verder te steunen door op grote 

schaal nestkasten te plaatsen die geschikt zijn voor de soort. 

MARC H ERREMANS 

• mogelijk • waarschijn lijk • zeker 

B RO EDZEK ERHEID #HOKK EN 

Zeker 285 

Waarschijnlijk 91 

Mogelij k 13 

% bezette hokken 62 ,3 

Populatieschatting 

Tawny Owl - Summary 

The Tawny Owl is widespread in Flanders, except in the very open farmland areas in 

the west and north. Numbers are still increasing although no exact popu/ation esti

mate is avai/ab/e. Compared to the 1973-1977 period, the occupied range has more 

than doub/ed. lt has expanded its habitat toleranee from a stereotypie preferenee for 

old broadleaved forests to any type of woodland or smal/ woodlots (inc/u ding esta 

blished, we/1-p/anted gardens) in otherwise open agricultural areas. Reasans for the 

increase are unknown and probably multiple. Breeding success is high in Flanders: on 

average 2,4 youngfledge per successful nest (N= 306 nests over the last 15 years), and 

even in the worst years an average of 2 young fledge . 

. . . D EZE SOORT WERD GESPO N SORD DOOR : F AMILIE V ANDEYENNE / M ILIEURAAD M ERELBEKE : : : 259 



RANSUIL (As1o orus} 

De Ransuil is een van de meest verspreide uilensoorten van Europa. Enkel in het uiterste 
noorden en op ei landen als Sardinië en Kreta broeden ze niet . De hoogste dichtheden 
worden bereikt in landen met een gematigd klimaat in West- en Centraal- Eu ropa. De 
meeste landen melden stabiele populaties sinds 1970 hoewel hier en daar on langs dalen
de trends werden vastgesteld. 

Ransu ilen broeden in allerlei bosrijke gebieden met ee n voorkeur voor naaldhout. Ze 
ko m en eveneens voor in moerasgebieden met verspreide, dichte bosjes, in grotere tuinen 
en in landbouwgebieden op voorwaarde dat er voldoende brede houtkanten aanwezig 
zijn. Ransu ilen zijn geen holenbroeders en hergebruiken meestal oude nesten van kraai
achtigen waarbij ze een hoge plaatstrouw vertonen. N et zoals andere uilen is de Ransuil 
gevoelig voor fluctuerende muizenaanta llen. Bij lagere aantallen muizen schakelen ze 
vooral over op allerlei kleine zangvoge ls. Jagen doen ze over het algemeen 's nachts, 
enkel wanneer de jongen al groot zijn en steeds hongeriger worden , kan men soms in de 
schemering of zelfs overdag jagende Ransuilen waarnem en. 

In onze streken zijn Ransuilen sedentair terwijl jonge voge ls in de winter beperkte 
omzwervingen maken . Typ isch zijn de gemeenschappelijke winterslaapplaatsen van enke
le tot meerdere tientallen vogels in o.a. wilgenstruwelen langs rivieren en plassen, maar 
ook in parken en tuinen. Door hun uitstekende schutkleur zijn de voge ls er verra ssend 
mo eilijk te ontdekken. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Ransui l is een wijdverspre id e broedvoge l in Vlaanderen die in 76 % 

van de ho kken werd vastgeste ld . In een verrassend hoog aandeel daar

van ging het om zekere broedgevallen . Hoewel het areaal heel Vlaan 

deren bedekt, ontbreekt de soo rt lokaal in de meest open delen van de 

Kustpolders , in de inten s ieve landbouwgebieden rond Roeselare, het 

ope n lan dbouwgebied rond Maldegem, ten noorden van Gent en in de

len van het Waasland, in de ruime omgeving van Brussel (o .a. afwezig in 

het Zoniënwoud), in de sterk verstedelijkte zuidrand van Antwerpen en 

lokaal in de open landbouwgebieden van de Noordelijke Kempen . Elders 

in de Kem pen en aansluitend in het Hageland en Haspengouw is het ver

spreidingsgebied nagenoeg ononderbroken . 

De soort diende niet geteld te worden. Hoewel sommige tellers toch 

schatti ngen opgaven, zij n die te fragmentarisch en te ruw om een lan

delijke schatting op te baseren . Gemiddeld werden 4-10 paren per hok 

geschat met lagere aantallen in de Kustpolders (gemiddeld 1-5 paren) , 

het Waasland en in intensieve landbouwgebieden verspreid over geheel 

Vlaanderen (2-4 paren) . Hogere aantallen werden genoteerd in bosge

bieden zoals in de Vlaamse Ardennen (meerdere hokken met 10-15 pa

ren) . Ten slotte ontvi ngen we nog hoge schattingen uit de omgeving van 

Gingelom-Sint-Truiden waar in 3 aangrenzende hokken telkens meer 

dan 15 paren werden doorgegeven . 

VERANDERINGEN 

We beschikken over erg weinig landelijke gegevens over de Ransuil en 

ook de vergelijking met het kaartbeeld uit de periode 1973-1977 maakt 

ons niet veel wijzer. De verspreiding en de schaarse dichtheidsgegevens 

wijken niet opvallend af, maar verschillen worden waarschijnlijk gemas

keerd door de andere schaal en methodiek van het atlaswerk. In een po

ging om toch een betrouwbare trend te bepalen , moeten we voor een 

groot deel terugvallen op meer gedetailleerde en vergelijkbare regionale 

gegevens . In Zuid-West-Vlaanderen was de soort in de periode 1986-

1990 duidelijk toegenomen in vergelijking met de jaren 70, wat wellicht 

ten dele kon worden verklaard door de hogere inventarisatie-inspannin

gen op het eind van de jaren 80. In de regio Schelde-Leie was de soort 

op het einde van de jaren 8o de talrijkste van de grotere uilensoorten , 

maar werd geen uitspraak gedaan over een eventuele trend . In Klein

Brabant werden in 2001 40-45 broedparen geteld t .o.v. 30-50 in 1988. 

Ook hier werden in de laatste periode hogere inspanningen geleverd en 

besluit men dat de aantallen waarschijnlijk stabiliseren . In Limburg, tra

ditioneel een goede ' Ransuilenprovincie' breidde het bestand flink uit in 

de loop van de jaren 8o en in 1992 werd de soort vastgesteld in bijna 

400 kilometerhokken t .o.v. 281 in 1985. De toename situeerde zich in al

le bodemdistricten behalve in de Kempen, waar de soort achteruitging. 

BESPREKING 

Ransuilen zijn tamelijk moeilijk te inventariseren uilen. In het voorjaar 

zijn ze veel minder opvallend dan bv. Bosuil en Steenuil en bovendien 

reageren ze niet of nauwelijks op afgespeelde geluiden . Waarschijnlijk 

de beste manier om ze te tellen is het bepalen van het aantal kraaien- en 

eksternesten in de winter en die nesten tijdens het broedseizoen te con

troleren op broedende Ransuilen. Vooral in juni kunnen de luid bedelen

de jongen helpen bij het lokaliseren van paren , maar men telt dan enkel 

de geslaagde broedgevallen en bovendien bestaat de kans dat de vlieg

vlugge jongen al een hele afstand van de broedplaats hebben afgelegd 
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e mogelijk • waarschij nl ijk • zeker 

B ROEDZE KERHEID #HO KKEN 

Zeker 357 

Waarschij nlijk 

Mogel ijk 26 

% bezette hokken 76,0 

Populat ieschatti ng 

zodat de locatie fout wordt ingeschat. 

De regionale trends , die vooral van het eind van de jaren 8o dateren , 

wi jzen niet op dalende aantallen , eerder op een stabi li satie of zelfs een 

toename van het bestand . 

Nochtans werden al een aantal potentiële bedreigingen voor de soort 

genoteerd . Zo heeft de Ransuil lokaal ongetwijfeld geleden onder de 

toenemende concurrentie van de in Vlaanderen erg succesvolle Bosu il. 

De evolutie van ons bosareaal lijkt gunstiger voor de Bosui l aangezien 

d ie beter ged ijt in oudere bossen . Ook de toename van de Havi k wordt 

gemeld al s een bedreiging voor de soort , vooral in de Kempen . In ve r

sch i llende delen van Nederland lijdt de Ransuil onder de aanwezigheid 

va n de Havik en dat niet al leen door rechtstreekse predatie, maar even

zeer door predatie van belangrijke 'nestleveranciers ' zoals Ekster en 

Zwarte Kraa i (KONING 2002) . De gemelde afname in de Kempen kan 

m ogel ijk ten dele hierdoor verklaard worden . Ook de Buizerd is fl ink in 

aant al toegenomen en mogelijk ondervindt de soort hiervan een zekere 

con currentie aangezien Buizerds ook vaak oude nesten van kraa iachti 

gen inpalmen . Ten slotte is mogeli j k een verslechterde voedsels ituatie 

(m uizen) ontstaan door intensivering en schaalvergrot ing in de land

bouw (omzetten van graslanden in maïsakkers , verdwijnen van hout

ka nten bij ruilverkavelingen) . 

Er spelen zeker ook een aantal zaken in het voordeel van de soort. De 

gem elde toename van kraaiachtigen in het hele land zorgt voor een toe

nemend aantal nesten dat door Ransuilen in gebruik kan worden geno

men . Het lijkt erop dat het zwaartepunt van de verspreiding van de 

Ransuil, mogeli j k gedreven door predatiedruk van Havik en concurren 

t ie van Bosuil , meer en meer buiten de bosrijke omgeving komt te l ig

gen . In het buitengebied is het immers niet allemaal kommer en kwel. 

In vele gebieden zorgen verouderende houtkanten , toegenomen erfbe

planting en een verbossing en verstruweling in het algemeen voor 

gesch ikte locati es . De gemelde (en doorzetten de) toename in o .a. Has

pengouw past in dat beeld. De verschuiving vastgeste ld bij de Ransuil 

verloopt en igszins paralle l aan die van de Boomvalk . 

Hoewel overt uigende gegevens on tb reken en er d ringend nood is aan 

nader onderzoek, lijkt de si t uat ie in Vlaan deren niet zo problem ati sch 

als aanva nkelijk werd gedacht . In Nederla nd daaren tegen gaat de soort 

blijkbaar ste rk achteruit (7000-10 .000 pa ren op het einde van de jaren 

70 t. o .v. sooo-6ooo in 1998-2000) , maar er wordt eveneens vermeld dat 

de soort te n minste lokaal profi tee rt van de aanleg van bosjes in open 

land schap, golfbanen en recreati eterreinen . 

GLEN N VE RMEERSCH 

Long-eored Owl - Summary 

Long-eared Owls are quite common birds in Flanders although no recent popu/ation 

estimate is available. Although a few threats are clear and present such as the increa

se of Goshawks and Tawny Owls, the species seems to adapt wel/ to the more open 

countryside where it benefits fro m the increase of species as Crows and Magpies pro

viding it with extra nesting locations. 
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NACHTZWALUW (CAPRIMULGUS EUROPAEUS) 
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De Nachtzwaluw komt in Europa voor van Ierland tot Rusland en van het Middellandse 
Zeegebied tot de 63ste breedtegraad in het zuiden van Scandinavië. Veruit de grootste 
aantallen komen voor in Oost-Europa en het Midde llandse Zeegebied. Sinds de jaren 50 
gaat de soort in grote delen van Europa in aantal achteruit. De terugval is vooral opval
lend in het westen van het areaal. 
De soort vertoont een duidelijke voorkeur voor overgangszones tussen verschillende habi
tats of mozaïeklandschappen zoals open bosgebieden en bosranden, kapvlakten, struc
tuurrijke heideterreinen en zandverstuivingen met gediversifleerde overgangen naar open 
bos. Kunstmatige habitats, zoals zandgroeves, verlaten industriële sites, afvalterreinen 
en spoorwegtaluds, kunnen eveneens (tijdelijk) geschikt zijn. 
Nachtzwaluwen voeden zich met allerlei grote vliegende insecter; zoals nachtvlinders, 
kevers en muggen . Het voedsel wordt laagvliegend over de vegetatie bemachtigd, zelden 
boven de kruinen van bomen. Met het typische snorrende ge lu id bakene n de mannetjes 
vooral op warme, zwoele avonden hun territorium af Het broedse izoen duurt van eind 
mei-begin juni tot half augustus. 
De Nachtzwaluw is een trekvogel die in Afrika ten zuiden van de Sahara gaat overwin
teren. Ze trekken weg vanaf september en eind apnl, begin mei arriveren de mannetjes 
terug in de broedgebieden, enige weken later gevo lgd door de vrouwtjes. 

VERSP REIDING EN AANTALLEN 

De Nachtzwaluw is in Vlaanderen een vrij talrijke broedvogel die in ruim 

7% van de atlashokken voorkom t. De verspreidingskaart toont de ster

ke gebondenheid aan de Kem pense zandgronden . De aaneengesloten 

verspreiding van de soort valt in de Ooste lijke Kempen samen met het 

Kempens Plateau en dit vanaf het Bergerven in Neeroeteren tot in 

lutendaal via Genk naar Lommel. In de Noordelijke Kempen is de soort 

aanwezig in de Kalmthoutse He ide , het Klein en Groot Schietveld te 

Brasschaat-Brecht en verder lokaal in de omgeving van Meerle , Turn 

hout, Lichtaart en Moi-Postel. In Oost- en West-Vlaanderen werden 

snorrende Nachtzwaluwen enkel gehoord in het Heidebos te Wachte

beke en in de omgeving van Bee rnem . Meldingen uit het duinreservaat 

de Westhoek werden niet bevestigd. 

Ruim go % van de gekarteerde Nachtzwaluwen werd geteld op en langs de 

stei lran d van het Kempens Platea u waar een aantal grote bolwerken aan

wezig is . Enkele van de belangrijkste gebieden zijn hier het Pijnven (59 ter

ritoria) , het Schietterrein va n de luchtmacht (82 territoria) , de Mechelse 

Heide met aans lu itend de mijnterril van Eisden en de Sibelco-groeve (77 

territoria), en de Vallei van de liepbeek en Kikbeekbron (72 territoria). In 

de Noordelijke Kempen waren de Kalmhoutse He ide en het Klein en Groot 

Schietveld van Brasschaat samen goed voor 25-44 territoria . 

In 40% van de atlashokken werden 1-3 territoria opgetekend, in 32% 4-

10, in 13 % 11-25, in 8 % 26-50 en in 1 % zelfs meer dan 50. Dergelijke 

hoge dichtheden per atlashok werden genoteerd in de Vallei van de 

liepbeek en Kikbeekbron (6o territoria) en op het Schietterrein van de 

luchtmacht (54 territoria). Dichtheden van 10 territoriaj10o ha werden 

in 5 kilometerhokken genoteerd, in één 12 territoriaj10o ha en in één 

zelfs 14 territoriaj10o ha. 

Het overgrote deel van de gekarteerde Nachtzwaluwen in Vlaanderen 

bevindt zich in staatsnatuurreservaten, domeinbossen en op militaire 

domeinen . 

De totale Vlaamse broedpopulatie bedraagt op basis van de som van de 

atlasgegevens 500-550 broedparen . 

VERANDERINGEN 

In de eerste helft van de vorige eeuw was de Nachtzwaluw in België en 

zeker in de Kempen een algemene broedvogel (VAN HAVRE 1928, SEGERS 

1948). Vanaf 1930, maar zeker na 1950 zou het bestand sterk afgenomen 

zijn , vooral in de Ardennen (LIPPENS & WILLE 1972). In de jaren 6o telde 

Vlaanderen ongeveer 500 broedparen. In de jaren 70 nam de soort ver

der af en telde men over geheel België nog slechts 480 paren waarvan 

de meerderheid in Vlaanderen. Na 1977 kromp het areaal verder in en in 

1982 verdween de soort aan de Kust en zouden nog minimaal 207 paren 

gebroed hebben in Vlaanderen (MATTHÉ 1982) . Enkel in Limburg leek de 

soort stand te houden. De populatie werd er in de periode 1974-1983 ge

schat op ruim 200 broedparen. In de jaren 8o wordt de Nachtzwaluw 

een vrij schaarse broedvogel in Vlaanderen met 208- 281 paren (MATTHÉ 

1982) . Hij bl ijft in hoofdzaak beperkt tot de provincies Antwerpen en 

Limburg en komt elders slechts plaatselijk voor. In Antwerpen werden 

27-35 paren geteld en de populatie nam er nog steeds af. 

Grootschalige inventarisaties in het kader van de tweede Limburgse 

broedvogelatlas toonden een grote areaalinkrimping, maar de totale po

pulatie zou niet drast isch afgenomen zijn in de periode 1985-1992. De 

huidige populatieschatting komt overeen met die in de jaren 6o. 

BESPREKING 

Het karteren van Nachtzwaluwen is geen gemakkelijke klus en vraagt 

van de waarnemer heel wat ervaring. Om te weten hoeveel paren in een 

(groot) gebied voorkomen , zijn frequente bezoeken aan potentieel ge

schikte terreinen in juni en juli noodzakelijk. Uit een onderzoek in Lim

burg bleken mannetjes vooral in de schemering te zingen tussen 22 .00 

en 23.00 u. Dit betekent dat per avond slechts een beperkt deel van het 

terrein kan worden onderzocht en dat men in gunstige gebieden gemid

deld een afstand van 1,5 km aflegt , zelden meer tenzij het snorren lan

ger aanhoudt. Op 'gunstige avonden ' wordt spontaan gezongen en is 

het toepassen van geluidsopnames niet nodig. Toch is het gebruik ervan 

een aanrader omdat het begrip 'goed weer ' voorzichtig dient te worden 

geïnterpreteerd (I NDEHERBERGH et al. 2002). 

Onderzoek van de habitatkenmerken in twee verschillende gebieden 

(tamelijk gesloten naaldbos met brede, zandige brandgangen in het 
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e mogeliJk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 32 

Waarschijnlijk 12 

Mogelijk 2 

% bezette hokken 7.4 

Populatieschatting soo-sso 

Pijnven en structuurrijke heide op het Schietterrein van de luchtmacht) 

bracht aan het licht dat Nachtzwaluwen een voorkeur hebben voor 

plaatsen waar droge , witte dekzanden of ijzerhoudende, gele zanden 

dagzomen . Hoge populatiedichtheden blijken eveneens afhankelijk van 

de oppervlakte dagzomende dekzanden (opvallende relatie met zandwe

gen als brandgangen in bossen) . In heidegebieden werden Nachtzwa

luwen vooral aangetroffen wanneer er 10 tot 30 % boomopslag in voor

kwam (INDEHERBERGH et al. 2002). 

Het is weinig waarschijnlijk dat het huidige , hoge aantal Nachtzwaluwen 

in Vlaanderen te wijten zou zijn aan een spectaculaire toename van de 

soort in Limburg (250% ten opzichté' van 1992). De soort werd tijdens 

de atlasperiode, in het kader van een soortbeschermingsplan , systema

ti sch geteld in vooraf geselecteerde gebieden (INDEHERBERGH et al. 

2002). Hierdoor werden bepaalde terreinen nu pas voor het eerst gron

dig geïnventariseerd . Nochtans lijkt de soort tenminste lokaal terug te 

zijn toegenomen in de loop van de jaren go . Op het Groot Schietveld 

verscheen de Nachtzwaluw na jarenlange afwez igheid pas opnieuw in 

1997. In 1999 werden al 7 territoria gekarteerd. Sindsdien zijn de aantal

len er stabiel (BuLTEEL et al. 2000) . Plaatselijk profiteerde de soort van 

natuurinrichtingsprojecten zoals in de Mechelse Heide en de Kikbeek

bron. 

In Wallonië en rond Brussel nam de populatie van de Nachtzwaluw ver

der af in de jaren 8o (DE WAVRIN 1990) en ook in de periode 1995-2002 

blijft de soort er zeldzaam (15-30 paren) Rond 1900 begonnen de aantal

len in Groot-Brittannië te kelderen en de soort nam er in de jaren 70 en 

8o met meer dan 56 % af (LESLIE 1993). Momenteel wordt een licht her

stel gemeld (MORRIS et al. 1994) . In Nederland werd het bestand in de 

periode 1973-1977 geraamd op 1000 paren wat waarschijnlijk veel te laag 

was. Het aantal bezette atlasblokken nam sindsdien met 30 % af en in 

1-3 • 26-50 • 101 -150 
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• 11-25 • 151 -500 • 51-100 

1998-zooo omvatte de populatie 950-1150 paren . De oorzaken van de 

afname zijn niet echt duideli jk hoewel de meeste auteurs biotoopverl ies 

door natuurlijke successie, veranderingen in bosbeheer, intensieve recrea 

tie, versnippering van habitat , verminderd voedselaanbod en klimatol ogi

sche omstandigheden opgeven als mogelijkheden. 

jAN GAB RI ELS 

Nightjar- Summary 

The Nightjar is restricted to sandy soils and occurs only in the north-eastern part of 

the country where it is found e5pecially in heathlands and open pine forests. In the 

west, only 2 localities are occupied regularly. The toto/ popu/ation con be estimated 

at 500-550 breeding pairs, the majority of which occurs in the eostem province of 

Limburg. Due to the loek of detailed counts in the past, it is difficult to assess a trend, 

but the species seems to have increased at least locally. A species proteetion plan has 

been written which wil/ be applied in the near future. 
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GIERZWALUW (APUS APUS) 
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Gierzwaluwen broeden in vrijwel gehee l Europa, maar de grootste aantallen broeden in 
de warmere en drogere regio's zoals in het Middellandse Zeegebied, maar ook in Duits
land. De soort broedt niet op Ijstand en in Noordwest-Schotland, maar wel tot boven de 
poolcirkel in Scandinavië. De aantallen zijn zeer moeilijk op een betrouwbare manier in 
te schatten en er zijn geen recente trends bekend in Eu ropa. 
Oorspronkelijk was de Gierzwaluw wellicht een rotsbewoner, maar nu zijn nestplaatsen 
in rotsen zeldzaam in Europa . In Vlaanderen nestelen Gierzwaluwen vooral in spleten en 
holten in hoge , oude gebouwen die ook elders in het verstedelijkte Europa fungeren als 
'kunstmatige rotswanden'. Het is, vooral 's avonds wanneer ze soms laag en luid roepend 
door de straten scheren, één van de meest opvallende vogels in de oude centra van onze 
grote steden. Gierzwaluwen leven lang (soms 10-20 jaar) en broed~ 'lren zijn uitzonder
lijk honkvast. Eventuele nestpiraten als Huismuss en en Spreeuwen die nesten inpalmen 
vóór de terugkeer van de Gierzwaluwen in de lente, worden bij aankomst met nest en al 
letterlijk op straat gegooid. Er wordt doorgaans gebroed in los kolonieverband. 
Gierzwaluwen brengen bijna hun hele leven (ook slapen) door in de lucht en voeden zich 
met allerlei vliegende insecten en spinnetjes die zich al zwevend verplaatsen. Ze doen dat 
vaak op grote hoogte en ver van het nest. 
Gierzwaluwen zijn echte langeafstandstrekkers die overwinteren boven equatoriaal en 
zuidelijk Afrika. Kort na het uitvliegen van de jongen eind juli of begin augustus verlaten 
ze reeds onze streken om er tussen half april en half mei weer .terug te keren. Bij aanhou
dende wind uit oostelijke richtingen kan de najaars-, maar vooral de voorjaarstrek langs 
de kust soms spectaculaire vormen aannemen met tienduizenden vogels per dag. 

V ER S PREIDING EN AANTALLEN 

Gierzwaluwen we rden waarge nomen in geheel Vlaanderen . Het is er een 

talrijke broedvogel di e vers prei d voorkomt en in 75 % van de atlashok

ken als broedvogel werd vastgesteld . Nochtans is het aandeel waar

schijnlijke broedgevallen opvallend hoog, wat wijst op de moeilijkheden 

die tellers hebben ondervonden bij het interpreteren van de waarnemin 

gen. Er zijn enkele geb ieden waar de vers preiding grotere hiaten ver

toont: de Kempen, Haspengouw, het zui doosten van Oost-Vlaanderen 

(o .a . afwezig in grote delen van de Vlaamse Ardennen) en delen van de 

Kustpolders en de Duinen . 

De relatieve d ichtheids kaart toont zee r overtuigend de associatie van 

grotere aantallen met grote steden : vooral de agglomeraties rond 

Antwerpen , Gent en Brussel vallen sterk op , maar ook kleinere steden 

als Mechelen , Brugge , Leuven , Kortrijk , leper, Oostende, Lommel , Tielt 

en Ninove zijn goed herkenbaar. 

Gierzwaluwennesten d ienden niet geteld te worden tijdens de atlasin 

ventarisaties . In g6 hokken gebeurde d it wel en in 10 daarvan werd het 

aantal broedparen op 50-200 paren geschat. In de Antwerpse binnen-

stad ~erden in 1 atlashok 1225-2000 broedparen geteld. De gegevens 

laten niet toe om een volledige schatting te maken voor Vlaanderen . 

VERANDERINGEN 

Er is op Vlaams niveau weinig of geen cijfermateriaal beschikbaar om 

veranderingen aan te toetsen . De concentraties en hiaten d ie blijken uit 

het huid ige verspreidingsbeeld waren reeds zichtbaar op de atlaskaart 

van 30 jaar geleden . Schattingen van de Belgische broedpopulatie maak

ten toen gewag van ongeveer 30.000 paren, waarvan ongeveer de helft in 

Vlaanderen zou hebben gebroed , maar de onderbouw van het c ij ferma

teriaal was erg zwa k. 

De meeste regionale bronnen vermoeden een lichte achteruitgang, maar 

baseren zich niet op gedeta illeerde cijfers, eerder op een aanvoelen van 

de gevoeligheid van de soort voor het toenemende verlies van nestplaat

sen . In Klein-Brabant werd de populatie van nabij gevolgd en werd een 

duidelijke afname vastgesteld van 36 % in de periode 1988-2001 (van 275 

naar 175 paren) . 

BESPREKING 

Gierzwaluwen zijn bijzonder moeilij k te inventariseren. Ze foerageren 

heel ver van de broedplaats zodat waarnemingen niet noodzakelijk ver

band houden met een plaatsel ijk broedgevaL Meer nog, broedvogels 

zijn maar weinig te vinden in de buurt van het nest en kunnen er soms 

zelfs dagenlang van wegblijven . Om warme sectoren rond depressies te 

volgen (en koude sectoren te vermijden) , worden, ook door oudervogels 

met jongen , soms duizenden kilometers afgelegd om in wijzerzin rond 

d ie depressies te vliegen. Wanneer broedvogels hieraan deelnemen 

gaan hun jongen tijdelijk in een koudeslaap. Het voeren van de jongen 

met een in de lucht verzamelde 'voedselbal ' (meerdere honderden in

secten tot een bal geperst in de keelholte) gebeurt uiterst snel en in stil

te waardoor geïsoleerde paren makkelijk kunnen gemist worden . Soms 

vertrekken oudervogels reeds op trek en verlaten de jongen pas dagen 

later het nest . Bovendien is er een belangrijke fractie niet-broedende 

tweedejaarsvoge ls die (soms luidruchtig en met meerdere samen) di

verse gebouwen afspeuren naar mogelijke broedgelegenheid en herhaal-
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deli jk aanvliegen om de bruikbaarheid van een holte te verifiëren (DACHY 

1954). Soms bezetten tweedejaarsvogels een nesthol en bouwen ze 

reeds een nest. Al die gedragingen maken het inventariseren van het 

aantal broedparen van de Gierzwaluw zeer arbeidsintensief en het cijfer

materiaal blijft weinig betrouwbaar. Veel nesten blijven onopgemerkt en 

jongen die nestplaatsen exploreren, worden vaak ten onrechte als broe

dende vogels aanzien . 

Los van de inventarisatieperikelen zijn er een aantal factoren die in het 

nadeel spelen van de soort en een afname in geheel Vlaanderen aanne

melijk maken . Oude, wat versleten gebouwen worden aan een versneld 

tempo afgebroken of gerenoveerd, waarbij de nestplaatsen van Gier

zwaluwen verdwijnen . Nieuwbouw is meestal ongeschikt en wordt vaak 

pas in gebruik genomen wanneer die enkele tientallen jaren oud is . In 

Nederland broedt de soort bv. nog maar pas in de 'nieuwe' steden in 

Flevoland (joNKERS 2002a). Er bestaan diverse speciale modellen van 

nestbakken of nestpannen voor Gierzwaluwen , die zowel als holle ste-

nen in nieuwbouw kunnen worden verwerkt, of aan bestaande gebouwen 

kunnen worden opgehangen . De bezetting van nestbakken verloopt 

traag, maar op langere term ijn zijn ze vaak een succes . De drempelvrees 

van broedvogels kan worden overwonnen door gebruik van lokgeluiden 

bij een reeks nieuw geplaatste nestba kken . Mits wat inspanning kan 

men Gierzwaluwen zelfs overtuigen zich op het platteland in geïsoleer

de gebouwen (bv. grote hoeven) te vestigen . 

Omdat Gierzwaluwen zo oud worden, heeft een rampzalig broedseizoen 

weinig invloed op de populatie . Waar sterfte onder de adulten door 

uiterst slecht zomerweer tot een popu latiecrash leidde, zoals bij geval 

len gedocumenteerd uit Zweden, bleef echter 1 o jaar later nog steeds de 

helft van de broedplaatsen onbezet. 

MARC HERREMANS 

Swift - Summary 

The Swift is a widespread and numerous breeding bird in Flanders and can be found 

a/most everywhere in urban areas. The highest densities are largely restricted to major 

cities and in particu/ar the old town centres. These co re areas are clearly visible on the 

density map. Although still widespread, regionat data suggest a decfine caused by 

renovation or destruction of old bui/dings such as churches and large churches Jacto

ri es . 
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IJSVOGEL (ALCEDO ATTHIS} 

Een kwart tot een derde van de wereldpopulatie van de Usvogel broedt in Europa. De soort 
komt hier overal voor, behalve op enkele eilanden in de Middellandse Zee, op Usland en 
hoger dan 900 meter boven de zeespiegel. Usvogels zijn schaars in Schotland en 
Scandinavië. Boven de Go• N. B. komen ze niet meer voor. 
De aantallen in Europa fluctueren sterk van jaar tot jaar afhankelijk van regen en gemid
delde temperatuur in het voorgaande broedseizoen omdat die het reproductief succes beïn
vloeden (LIBOI S 1994). Strenge winters veroorzaken grote mortaliteit en populatiedalingen. 
De soort kan zich in de loop van enkele jaren herstellen dankzij haar grote reproductieca
paciteit met 2-3 legsels per jaar. In de loop van voorgaande eeuw breidde de soort haar are
aal in Noord-Europa uit, maar tussen 1970 en 1990 daalde de populatiegrootte in 12 lan
den waaronder Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, /ta/i~· en Griekenland. 
De habitat van de Usvogel moet voldoende zuiver en ijsvrij water bevatten met vele kleine 
visjes. Overhangende takken zijn nodig als uitvalsbasis bij het foerageren. We vinden ze 
dan ook langs beken en rivieren, kanalen en allerlei stilstaande waters. Usvogels broeden 
bij voorkeur vlakbij water in verticale wanden waarin ze zelf een broedhol uitgraven. Dat 
doen ze liefst in zand of klei, vaak ook in wortelkluiten van omgewaaide bomen (LIBOIS a( 

HALLET-L/BOlS 1994). Soms liggen broed- en jachtterrein enkele kilometers uit elkaar. De 
Usvogel is erg territoriaal. Holen verder dan 1 kilometer van elkaar kunnen aan een bi
gaam mannetje behoren. 
Onze broedvogels zijn hoofdzakelijk standvogels die buiten het broedseizoen wel rondzwer
ven. In de winter kan vorsttrek optreden. Vanaf midden augustus tot midden november 
trekken noordelijke en oostelijke populaties door. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Ij svogel is een vrij talrijke broedvogel in Vlaanderen die voorkomt in 

bij na 58 % van de atlashokken. In de meerderheid van de hokken wer

den waarschijnlijke of zeke re broedgevallen vastgesteld. Hij komt voor 

in geheel Vlaanderen, maar niet gelijkmatig verdeeld . De verspreidings

ka art toont aan dat de verspre iding van de soort gerelateerd is aan ri 

vie r- en beekvalleien . De aanwezigheid in de valleien van de Ijzer, Leie , 

Schelde, Dender, Nete, Dijle , Demer en Maas is opvallend . Het beeld 

wordt natuurlij k vertroebeld doordat de Ijsvogel ook bij kleinere rivie

ren , beken en stilstaande waters voorkomt. Afwezigheid valt op in delen 

van de Krijt-Leemregio , Haspengouw, de Oostelijke Kempen (het Kem

pens Plateau) en de Noordelijke Kempen, het Pajottenland , het Meet

jesland en het aansluitende dee l van Zandig Vlaanderen, het West

Vlaamse gedeelte van de Zandlemige regio en de Kustpolders . 

Uit de aantallenkaart blijkt dat het aantal broedparen in de meeste atlas

hokken klein is, veelal minder dan 4 · In een 50-tal atlashokken wordt het 

aantal broedparen geschat tussen 4 en 10. In Klein-Brabant, in het sa

menvloeiingsgebied van Rupel en Schelde , liggen de atlashokken met 

het grootste aantal zekere broedparen , namelijk 12 en 13 . Andere be

langrijke Ijsvogelgebieden zijn de Maasvallei, enkele moerasgebieden in 

het noordoosten van Limburg, het Vijvergebied Midden-Limburg, vijver

gebieden in de zuidelijke Dijlevallei , Kempense kanalen en oude kleiput

ten in de Antwerpse Kempen , de fortengordel rond Antwerpen en de 

Durmevallei . 

De som van de aantallen en schattingen levert minimaal 747 en maxi

maal1237 broedparen op voor Vlaanderen . De bovengrens van de schat

ting is waarschijnlijk te hoog en de jaarlijkse populatie wordt tijdens de 

atlasperiode geschat op 650-850 broedparen. 

VERANDERINGEN 

In de periode 1973-1977 kan het aantal broedparen in Vlaanderen op 750 

geschat worden . Die onderzoeksperiade viel samen met een periode 

van grote dichtheden (gezien de klimaatsafhankelijkheid van de popula

tieschpmmelingen) . De soort had een vrij algemeen verspreidingspa

troon, alleen kwam ze niet voor in Haspengouw, het westen van het 

Heuvelland , de polders en het Houtland . 

In Vlaanderen werd de populatie in 1982 geschat op 270 broedparen. Na 

de opeenvolgende strenge winters van 1984-1987 verdween de Ijsvogel 

gedurende enkele jaren als broedvogel uit een aantal streken , zoals 

Klein-Brabant en de Brabantse Demervallei . In 1985-1988 werd het be

stand geschat op 50-100. In 1989-1991 trad al een licht herstel op en 

werden 100-180 broedparen gemeld . In 1994 nam de soort verder toe 

tot 200-220 paren. Ondanks enkele relatief strenge winters in de jaren 

90 (1995-1996 en 1996-1997) is de Ijsvogel sindsdien weer snel toege

nomen . Net na de atlasperiode lijken de aantallen overigens wat terug 

te vallen ten gevolge van de vorstrijke winter van 2002-2003. In Limburg 

werd de populatie in 1992 geschat op ongeveer 100 broedparen . In de 

loop van de jaren 90 namen de aantallen fors af tot ze in 1997 een mini

mum bereikten van slechts een 20-tal paren. In slechts 5 jaar tijd namen 

de aantallen er opnieuw fors toe tot 175-275 paren in 2000-2002 (LI KO

NA-databank 1994-2002). 

Ook in Klein-Brabant ging de soort tussen 1988 en 2001 zeer sterk voor

uit . Na de strenge winter van 1986-1987 werden in 1988 en 1989 aarze

lend de eerste nieuwe broedgevallen genoteerd. In de periode 2000· 

2001 wordt het aantal opnieuw geschat op 44-53 broedparen. 

BESPREKING 

Het inventariseren van de nochtans opvallende Ijsvogel is niet altijd 

eenvoudig . Juveniele vogels uit de eerste legsels verspreiden zich vrij 

snel en kunnen elders voor verwarring zorgen . Daar komt nog bij dat 

soms ver van de nestplaats gefoerageerd wordt. Het hoge aandeel waar

schijnlijke broedgevallen toont aan dat lang niet altijd nesten werden 

gevonden . Het naar beneden afronden van de oorspronkelijke optelling 

van de aantallen en schattingen lijkt terecht. De kans is reëel dat de 

soort overschat werd en dat in sommige hokken met enkel waarschijn· 

lijke broedgevallen zelfs helemaal geen Ijsvogels gebroed hebben. 

Zijn afhankelijkheid van zuiver, visrijk water gecombineerd met steilran

den bepaalt het areaal van de Ijsvogel in Vlaanderen. Vandaar de rede

lijk goede overeenkomst met de ligging van valleigebieden en zijn afwe-
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zigheid in bepaalde streken , namelijk de streken met weinig oppervlak

tewater (bv. de Krijt-Leem regio, Kempens Plateau) of sterk vervuild op

pervlaktewater (bv. Haspengouw) Zijn afwezigheid in grote delen van de 

Kustpolders is mogelijk te wijten aan het ontbreken van geschikte nest

gelegenheid. De IJsvogel ontbreekt momenteel ongeveer in dezelfde 

streken als ten tijde van de vorige, Belgische atlas. 

De huid ige populatieschatting op basis van de atlasgegevens ligt in de

zelfde grootteorde als in de periode 1973-1977. Maar in de tussenliggen

de periode ging de soort door diepe dalen. In Vlaanderen werden mini

ma opgetekend in de periodes 1985-1988 en 1996-1998. Die worden ge

weten aan de opeenvolging van strenge winters waarin veel open water 

langdurig dichtvroor. Hierdoor kreeg de IJsvogel niet de gelegenheid 

zich van de grote winterverliezen te herstellen. Grote en meerdere leg

sels per broedseizoen doen de soort telkens opnieuw toenemen . Sinds 

1998 zit de IJsvogel duidelijk in de lift in Vlaanderen. Alle tussenliggen

de winters werden gekenmerkt door extreem zachte temperaturen en 

langdurige vorstperiodes kwamen nauwelijks voor. De huidige schatting 

zou betekenen dat de populatie op 3-5 jaar tijd minstens vervijfvoudigd 

is. Dit lijkt zelfs voor een soort als de IJsvogel wel erg sterk. Mogelijk 

werden de aantallen in voorgaande periodes flink onderschat wat nog 

extra wordt benadrukt door de erg hoge inventarisatie-i nspanning tij

dens de voorbije atlasperiode. 

De Vlaamse populatieschommelingen komen goed overeen met de 

waarnemingen van onze noorderburen . Zij stellen dat de fluctuaties ge

heel kunnen worden teruggevoerd op de ijssituatie in de winter en het 

reproductieve vermogen van de IJsvogel (KwAK 2002). 

Meerdere auteurs wijzen op het probleem om langetermijntrends goed 

in te schatten ten gevolge van de grote schommelingen met klimatolo

gische oorzaken (LIBOIS & HALLET-LIBOIS 1989). We besluiten dan ook dat 
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de grote klimaatsgebonden schommelingen van de laatste decennia 

mogelijk andere processen maskeren . We zien geen verdere populatie

daling op langere termijn, onafhankelijk van natuurlijke schommelingen 

(HALLET-LIBOIS & DoucET 1982) . Hopelijk leidt het meer natuurvriendelij

ke beheer van beken en de (lichte) verbetering van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater, met reeds een toename van een aantal vispopulaties 

tot gevolg (SCHNEIDERS et al. 2003), tot nog grotere IJsvogelpopulaties. 

Volgens CoECKELBERGH et al. (2003) hebben we de toename van het 

bestand in Klein-Brabant gedurende de laatste jaren te dan ken aan de 

verbeterende waterkwaliteit van de waterlopen. KwAK (2002) vraagt zich 

zelfs af of de IJsvogel niet dé soort is d ie zal profiteren van een opwar

m in g van het wereldklimaat. 

)AN STEVENS 

Kingfisher- Summary 

The Kingfisher is a quite numerous breeding bird in Flanders. Th e species is typica/ for 

unpolluted water surfaces (Jood) with vertica/ wa/Is (nesting places) . lts distribution 

is re/ated toriver valleys and wetlands. The actual popu/ation size is estimated at 6so

Bso breeding pairs. Th is is of the sa me order of magnitude as in the Belgian atlas in 

the 197os. But the Kingfisher passed through very low popu/ation leve ls since then, 

due to severe winters causing important losses. The last 6 or 7 mild winters allowed 

the species to reeover from these losses, thanks to its high reproductive capacities. 

cnat urpunt 
D EzE sooRT wERD cEsPoNsoRD DooR: N ATuuRPUNT S cH I JNVALLEl ~ lch1ïm-:.Jife1 1 S JoERD EN Joosr H EuvELMAN . . . 267 



BIJENETER (MEROPS APIASTER) 
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Bijeneters kennen vooral een zuidelijke en oostelijke verspreiding in Europa. De noorde
lijke grens van het areaal ligt van Centraal- Frankrijk ove r Noo rd-Italië tot Slovakije en 
Oekraïne. Geregeld broeden enkele paren meer noordelijk tot zelfs in Den em arken en 
Finland. De soort breidde zich in de jaren 90 uit in noordelijke richting en ze broedt nu 
jaarlijks in Zwitserland en Zuid-Duitsland. 
Bijeneters komen voor in allerlei verschillende open biotooptypes, maar bij voorkeur in 
de nabijheid van water. Het zijn koloniebroeders die zelf een nestgang uitgraven in zand
afgravingen, steile rivieroevers en geërodeerde hellingen. Ze voeden zich met grote, vlie
gende insecten waaronder allerlei bijen, wespen, homme ls , libellen en zweefvliegen. 
Overvliegende groepen worden vaak eerder gehoord dan gezien . 
Het zijn trekvogels die in augustus-september wegtrekken naar tropi.~ Afrika en terug
keren in april-mei. 

VERSPREIDIN G E N AA NTALLEN 

Ti jdens de atlasperiode werden broeden de Bijeneters waargenomen op 3 

locati es in Vla an deren. In 2000 ondernam 1 (mogel ijk 2) paar een broed 

poging in een zandgroeve te Lubbeek. De poging m is lukte echter door 

het extreem slechte weer in j uli . In 2001 werden geen zekere broed geva l

len vastgesteld, hoewel tijdens het broedseizoen versch i llende waarne

mingen werden opgetekend in de omgevi ng va n De Panne. In 2002 

broedde de soort voor het eerst in het Provinciaal Do mein Puyenbroek te 

Wachtebeke. Er waren 4-5 paren gedurende het ganse broedsei zoen aan 

wezig waa rvan 1 met succes broedde. In 2002 werd eveneens 1 broedpaar 

genoteerd te Neerijse. Na de atlas periode ko n de kleine kolonie van 

Wachtebeke zich handhaven . Zowe l in 2003 (3 paren , 1 succesvol broed

geval) als in 2004 (4-5 paren, 3 succesvo l) werden er broedende Bijen

eters genoteerd . In 2004 werd ook 1 broedpaa r vastgesteld in de Gentse 

Kanaa lzone . 

VERANDER I NGEN 

H et ee rste broedgeva l van de Bijeneter i n Vl aa nderen dateert van 1996 

toen 2 paren broedde n in de M arkay-putten t e Adin kerke , nabij De Pan 

ne (BoNTE 1996) . In 1997 we rd eveneens 1 broedpaar gemeld te De 

Panne {DE SMET et al. 1999). In 1998-1999 werden geen broedgevallen 

vastgest eld in Vlaanderen . 

BESPREKING 

Broedgevallen van Bijeneters in Noord-Europa werden in het verleden 

toegeschreven aan 'overshooting' waarbij vogels die terugkeren uit de 

overwinter ingsgebieden te ver noordelijk verzeild geraken en daar tot 

broeden komen . De recente broedgevallen in Vlaanderen lijken echter te 

passen in een reële areaaluitbreiding van de soort in Frankrijk in noor

del ij ke richting waarbij nagenoeg alle departementen grenzend aan Bel

gië werden gekoloniseerd in de loop van de jaren 80-90 (ROCAMORA & 

YEATMAN- BERTHELOT 1999) . In 1994-1995 broedde de soort in Bray

Dunes , net over de Franse grens in de nabijheid van De Panne. In 1995 

werd de broedwand vernield waardoor de in 1996 terugkerende broed

vogel s hun heil zochten in Adinkerke {DE SMET et al. 1999) . Ook in Wal 

lonië evolueert de soort stilaan naar een jaarlijkse broedvogel. Een over

zi cht va n de er tot in 2000 gekende broedgevallen wordt gegeven in 

j ACOB & MATGEN (20 00). 

GLENN VERMEERSCH 

• mogelijk • waarschijnlijk e zeker 

B RO EDZ EKERH EI D #H OKK EN 

Zeker 2 

Waarschi j nlijk 

Mogelijk 0 

% bezette hokken 0 ,2 

Populat ieschatting o-s 

Bee-eater- Summary 

Bee-eaters were present as a breeding species in three locations during the recent 

atlas period. In 2000 there was one fa i led breeding attempt in the centre, but one 

pair bred successfully in 2002. Another 4-5 pairs (one successful) were recorded in 

East Flanders in the sa me year. The first evidence of breeding for the species in 

Flanders was reported in 1996 (westcoast) , probably invalving birds from a near

by destroyed breeding site in France. 
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DRAAI HALS UYNX TORQUILLA} 

De Draaihals komt als broedvogel verspreid voo r in Europa met uitzondering van Groot
Brittannië, Ierland, Portugal en het zuiden van Spanje waar de soort erg schaars is. 
Bolwerken in de verspreiding van de voge l zijn de Baltische staten, Zuid-Zweden, Noord
Italië, verschillende Oost-Europese landen en het Europese deel van Rusland. De laatste 
decennia gaat de Draaiha ls in het noordwesten van Europa langzaam maar zeker ach
teruit, de soort trekt zich daar terug in zuidooste lijke richting. Als oorzaken van de ach
teruitgang in Europa worden genoemd: intensivering van de landbouw (inclu sief de fruit
teelt : omschakeling naar laagstamboomgaarden), moderne bosbouwtechnieken (verwij
deren dode bomen) , de forse afname van bepaalde mierenpopulaties, grootschalige kli
maatswijziging met natte zomers en aanrijking van arm e bodems met te dichte vegeta
tie als gevolg. 
Draaihalzen worden vooral aangetroffen in droge, open bossen , parken, hoogstamboom
gaarden, extensief landbouwgebied met verspreide bomen en heidevelden met vele dode 
bomen en een langzame overgang van bos naar heide. Voorwaarde is wel dat er grote 
populaties van verschillende mierensoorten aanwezig zijn aangezien mieren het hoofdbe
standdeel vormen van het voedsel voor adulten en jongen. 
De Draaihals is een trekvogel die meestal ove rwintert ten zuiden van de Sahara , maar 
soms ook in de landen rond de Middellandse Zee. 

V E RSPR EID IN G E N AANTALLEN 

In Vlaanderen is de Draaihals momenteel een e rg schaarse soo rt met 

jaarlijks hooguit 1-3 broedp aren . Tij dens de atl as periode werd de soort 

aangetroffe n in slechts 1 % van de atl as hokke n en werd geen enkel zeker 

broedgeval ge noteerd. Waa rschijnlij ke broedgevallen waren er wel in de 

Zwin bosjes te Knokke (2000-2001) en in een ka steelpark in de omge

ving van Korte naken (2000). Mogelijke broedgevallen (tijdelij ke zang

poste n) werden opgete kend te Krui shoutem (2001) , op het Groot 

Sch ietveld te Brecht (2000) , in de Di jlevalle i ten noo rden van Leuven 

(2001) en in Kinrooi (2002). Na de atlas pe ri ode (2003) werd nog een 

za ngpost vastgestel d in de Kalmthou tse Heide . In 2004 werd daar een 

zeker broedgeval vastgeste ld . 

VERANDERINGEN 

Ten t ijde van de vorige atl as was de Dra al ha ls een zeldzame verschij 

ning gewo rden in Vlaa nderen hoewel de soort dank zi j de warme 

zomers van 1975 en 1976 toch wee r iets in aantal opliep , vooral in de 

Kempen . Vo or België was er in 1977 sprake van 10-15 broedpa ren waar

va n ongeveer de hel ft in de Ke mpen . Daarna namen de aantallen echter 

nog verder af. De broedgevallen in de periode 1980-1994 zijn weinig 

gedocumenteerd en vrijwel zeker onvolledig omwille van de moeilijkhe

den die zich voordoen bij het inventariseren van de soort. Er waren nog 

broedgevallen te Mol (1982) , aan de Oostkust in 1985, 5 broedparen in 

Limburg in 1982 en nog 1 in 1986. In de periode 1990-1999 werden ui t 

Limburg geen broedgevallen meer gemeld . 

In 1993-1996 werd telkens 1 broedpaar gemeld uit de omgeving van 

Knokke (Duingeb ied en Zwinbosjes) en in 1996 een bijkomend broed

paa r in het bossencomplex ten zuidoosten van Brugge. In 1994 werd 

tevens een broedpoging gedaan te Beernem en werd de Vlaamse popu

latie geschat op maximaal 5 broedparen . In 1997-1998 werd opnieuw 1 

waarschijnlijk broedgeval gemeld uit de Zwinbosjes te Knokke en in 

1999 , vlak voor de atlasperiode , kwam er nog een melding uit de 

Terhaagdoornhe ide in Houthalen-Helchteren . 

BESPREKING 

Het gaat al decenn ialang niet goed met de Draaihals in Vlaanderen . In 

Nederland nam het aantal atlashokken met zekere en waarschi jnl ijke 

broedvogel s af met 41 % in de periode 1998-2000 t .o.v. 1973-1977. In het 

aan onze Kempen grenzende Noord-Brabant verdween de soort volledig. 

In Engeland telt men momenteel jaarlijks minder dan 10 broedparen 

tegen 150-400 in 1 954· Ook in Zweden , Denemarken en Duitsland gaan 

de populaties sterk in aantal achterui t. De soort lijkt zich in Europa meer 

en meer terug te trekken binnen het continentale verspreidingsgebied . 

De teloorgang van de Draaihals als broedvogel in Vlaanderen is niet 

eenvoudig te verklaren . Er zijn mogel ijk verschillende factoren in het 

spel waarbij vooralsnog geen duidelijkheid bestaat over welke factor 

precies doorslaggevend is . Zeker één van de belangrijkste is de verdere 

eutrofiëring van onze zandgronden waardoor schrale heidevegetaties 

vergrassen , en de open plekken verdwijnen. Die eutrofiëring heeft ook 

zijn invloed op de mierenpopulaties aangezien ook die vaak gebonden 

z ijn aan open , schrale vegetat ies . Hoewel in de bosbouw het besef 

groei t dat het opruimen van dode bomen niet langer past binnen het 

natuurlijk beheren van bossen , wordt de beheersvorm nog te weinig en 

te lo kaal toegepast om nieuwe kansen te bieden aan de Draaihals. 

Hoewel het duidelijk is dat de Draaihals op het punt staat te verdwijnen 

als broedvogel , moeten we er toch ook rekening mee houden dat geïso

leerde broedgevallen kunnen worden gemist door zijn onopvallende 

gedrag en korte zangperiode in het voorjaar. 

GLENN VERMEERSCH 
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• mogelijk • waarschijnlijk e zeker 

BROED ZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 0 

Waarschijnlijk 2 

Mogelijk 4 

% bezette hokken 1,0 

Populatieschatting 1-3 

\1'1ryneck - Summary 

The Wryneck has declined dramatically in Flanders during the second half of the 2oth 

century. Ou ring the 2000-2002 atlas penod, no breeding evidence was noted and only 

two probable breeding cases were reported. Nitrification of sandy soi/s has caused 

heathlands and open forests to become overgrown by grasses. Th is has proved detri

mental to several ant species on which it forages. Although isolated breeding pairs 

could have been missed, the species is very close to extinction. 
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GROENE SPECHT (Ptcus vtRtots) 

0 .... 
0 

De Groene Specht is een van de a/gemeenste Europese spechten. Hij komt zeer verspreid 
voor en ontbreekt enkel in Ij stand, Ierland en op sommige eilanden zoals Sicilië, Corsica 
en Sardinië. In Scandinavië is de Groene Specht beperkt tot het zuiden. 
De grootste dichtheden worden bereikt in delen van Frankrijk en in geheel Noordwest
Europa. De dichtheden verminderen geleidelijk in noordoostelijke richting van het ver· 
spreidingsgebied. 
De Europese populatie is in het algemeen stabiel, met plaatselijke flu ctuaties, ten dele 
veroorzaakt door strenge winters. 
De habitatvoorkeur van de Groene Specht wordt in belangrijke mate bepaald door zijn 
specifieke voedingsgewoonten. Hij foerageert voornamelijk op de grond waar hij op zoek 
gaat naar mieren en hun larven. Zijn gespecialiseerde, la nge ~ong is hiervoor erg 
geschikt. 
In Europa worden ze aangetroffen in gebieden met een afwisseling van voldoende oude 
loofbomen (nestgelegenheid) en geschikte foerageergebieden zoals open bosgebieden, 
kleinschalig landbouwgebied, hoogstamboomgaarden en grote tuinen in een bosrijke 
omgeving. Moerasgebieden , uitgestrekte heidevelden en andere ope n gebieden worden 
gemeden. Ook grote, dichte bossen worden niet of nauwelijks bezet. 
Groene Spechten zijn standvogels die erg gevoe lig zijn voor sneeuwrijke winters waardoor 
ze problemen ondervinden om aan voldoende voedsel te geraken. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Groe ne Spechten komen bijna overal in Vlaanderen voor en werden 

genoteerd in 93 % van alle atlashokken . De broedzekerheden liggen in 

het algemeen wat lager in het westen van het areaal. Ze ontbreken enkel 

in grote delen van de open Kustpo lders en in de intensieve landbouwge

bieden van de Zandlemi ge regio . 

De aantallen- en de relatieve dichtheidskaart sluiten mooi bij elkaar aan 

en tonen aan waar de concentraties zich momenteel situeren . In het 

westen zijn de aantallen en relatieve dichtheden du idelijk het laagst, 

maar lo kaal, zoals in de uitgestrekte , bosrijke landgoederen ten zuid

oosten van Brugge , worden toch absolute dichtheden van ongeveer 13-

17 broedparen per atlashok gemeld. Ook langs de Kust kunnen plaatse

lijk heel wat Groene Spechten voorkomen , zoals langs de Westkust 

(bosgebieden als Hann ecaertbos en Ter Yde) waar eveneens dichtheden 

tot 18 broedparen/25 km 2 werden genoteerd . Elders in de Kustpolders 

en Zandig en Zandlemig Vlaanderen liggen de gemiddelde aantallen 

veel lager: rond 4-10 broedparen per atlashok. In het bosrijkere West

Vlaamse Heuvelland en de Vlaamse Ardennen nemen de aantallen gelei

delijk toe in oostelijke richting. Zo wo rden in de omgeving van Ronse 15-

18 broedparen per atlashok gemeld terwijl dat in de omgeving van Ge-

raardsbergen oploopt tot 26 broedparen en meer per atlashok. In de 

bosrijke streken van het Waasland liggen de aantallen gemiddeld rond 

10-15 broedparen . Het uitgestrekte havengebied van Antwerpen en aan

sluitend de Scheldepolders worden bijna volledig gemeden en nergens 

worden aantallen hoger dan 8 broedparen per hok gemeld . In de bossen 

ten oosten van Antwerpen lopen ze weer op tot gemiddeld 20 broedpa

ren per hok . De relatieve dichtheidskaart vertoont hier concentraties 

zoals in de omgeving van Schilde en Malle . In de omgeving van Brussel 

en in het Pajottenland werden vergelijkbare aantallen gemeld met uit

schieters tot 35 broedparen per atlashok. De belangrijkste concentratie 

(zowel in aantallen als in relatieve dichtheden) situeert zich in het Ha · 

geland en in Haspengouw en noordelijk tot in de oostelijke Demervallei , 

waa r gemiddeld tot 30 broedparen en meer blijken voor te komen. In de 

richting van de Kempen nemen de aantallen duidelijk af, wat ook het ge

val is in de Maasvallei. In de Voerstreek zijn de dichtheden het hoogst: 

gemiddeld 15-20 broedparen in 'halve' atlashokken (die voor de helft of 

min.der in Vlaanderen liggen) . 

De populatie kan in Vlaanderen na optelling van de atlasgegevens ge

schat worden op 4800-7300 broedparen . Vermoedelijk ligt het werkelij

ke aantal dichter bij de ondergrens en houden we een schatting aan van 

maximaal 4500-5500 broedparen. 

VERANDERINGEN 

Het is erg moeilijk de huidige gegevens te vergelijken met die uit de 

periode 1973-1977. Het areaal van de soort lijkt niet noemenswaardig 

veranderd, maar het probleem van het vergelijken situeert zich vooral 

bij de aantallen en dichtheden . In het algemeen lijken de aantallen af te 

nemen op de zandgronden van de Kempen en toe te nemen op de leem

gronden van o.a . Haspengouw, het Hageland en het Vlaamse Heuvel

land . Er zijn echter nauwelijks langlopende, locale studies die de trend 

onomstotelijk aantonen en we moeten ons vooral baseren op indrukken 

van locale medewerkers en enkele regionale studies . 

In Limburg werd in 1992 een dalende trend vastgeste ld t .o.v. 1985 waarbij 

werd opgemerkt dat de afname zich vooral manifesteerde in de Kempen 

en dat er sprake was van een opvallende stijging in de Leemstreek. Die 

tendens schijnt zich nu door te zetten. In 1992 werd de populatie er 

geschat op 1000-1500 broedparen . De huidige gegevens suggereren een 

toename tot 1500-2000 broedparen. In Klein -Brabant verdriedubbelden 

de aantallen in de periode 1988-2001 (van 49 naar 163 broedparen) . 

Het habitatgebruik van de Groene Specht lijkt aan veranderingen onder

hevig. Terwijl in oudere literatuur de nadruk wordt gelegd op bosgebie

den , is dit duidelijk niet langer het geval, wat wordt aangetoond door de 

relatieve dichtheidskaart . De Kempense bossen blijken steeds minder in 

trek en worden in toenemende mate ingeruild voor verspreide bosjes en 

houtkanten op rijkere gronden. Zo lijken de laatste jaren steeds meer 

broedparen te worden aangetroffen in voldoende oude populierenbossen. 

De trend van de Groene Specht in Vlaanderen is momenteel niet een

duidig: een mogelijke afname op de zandgronden van de Kempen zou 

ruimschoots gecompenseerd worden door een toename op de leem- en 

zandleemgronden van o.a. Haspengouw en het Heuvelland. 
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e mogelijk • waarschijnlijk e zeker 

BROEDZE KERHEID #HO KK EN 

Zeker 397 

Waarschijnlijk 166 

Mogelijk 15 

% bezette hokken 92,6 

Populatieschatting 4500-5500 

BESPREKING 

De doorgegeven aantallen van de Groene Specht zijn wellicht op vele 

plaatsen te hoog gegrepen. Het vaststellen van de aanwezigheid van de 

vogel is immers eenvoudig, maar het bepalen van het exacte aantal 

broedparen niet. Niet alleen is er het probleem dat beide geslachten 

roepen ('lachen'), maar bovendien bezetten ze erg grote territoria 

(soms meerdere honderden hectare, CRAMP 198s) die ze snel kunnen 

doorkruisen. Dit kan verwarring scheppen en de indruk wekken dat er 

(veel) meer spechten aanwezig zijn dan in werkelijkheid het geval is . 

Vandaar de stelling dat de huidige Vlaamse populatie wellicht eerder in 

de buurt van de sooo broedparen zal liggen . 

Ongeacht de inventarisatieperi kelen, blijft de tweeledige trend in Vlaan

deren bestaan en kan die mogelijk niet los gezien worden van de favo

riete voedselbron van de Groene Specht: de verschillende soorten mie

ren. De rol van de bosmieren (Formica rufa , Formica pratensis en Formica 

polyctena) lijkt vooral op de zandgronden van groot belang. Onderzoek 

in Nederland, op de Veluwe (ELTON 197S), toonde aan dat het belang van 

de bosmieren vooral tijdens de winter erg groot is: in die periode be

staat het voedsel voor ss % uit die soorten, tijdens het broedseizoen 

nam dit percentage af tot minder dan lS %. De bosmieren zijn hoe dan 

ook van groot belang voor de Groene Specht, meerbepaald in die delen 

van het verspreidingsgebied waar zandgronden overheersen. Bosmieren 

zijn in Vlaanderen sterk achteruitgegaan en werden op de voorlopige 

Rode Lijst gezet (DEKONINCK et al. 2003) . De afname van de mieren soor

ten, in combinatie met een toenemend gebruik van pesticiden in de 

landbouw waardoor graslanden een veel minder rijke voedselbron bie

den, kan voor een deel de achteruitgang van de Groene Specht op de 

zandgronden van de Kempen verklaren. 

De toename op de rijkere gronden is moeilijker te duiden . In Haspen

gouw verdwijnen nog steeds tal van hoogstamboomgaarden, nochtans 

1-3 • 26-50 • 101 -150 
• 4-1 0 

• 11 -25 • 151-500 • 51 -100 

0 

een geliefd broedbiotoop van de Groene Specht en ook daar spelen de 

verhoogde pesticidenconcentraties een rol. De indruk bestaat dat de 

Groene Specht, misschien gestuurd door de steeds ongunsti gere toe

stand op de zandgronden , zich meer en meer aanpast aan andere bioto

pen zoals populierenbossen die lokaa l een groot oppervlak van het land

bouwgebied bedekken . Veel meer nog dan de Zwarte Specht, worden in 

dergelijke bossen in toenemende mate nestholen van de Groene Specht 

aangetroffen . Daar komt bij dat de soort, in gebieden met veel kleine en 

versnipperde, maar oude loofbosjes , hogere dichtheden haalt dan elders 

(HuSTINGS 2002A) . Ook het ouder worden van erfbeplanting en bomen

rijen tussen aangrenzende akkers en grasland kan voor de Groene 

Specht positieve effecten hebben gehad . Nochtans komen in de geb ie

den waar de Groene Specht vooruitgang boekt, geen rode bosmieren 

voor. Ze vinden er dus blijkbaar voldoende andere , geschikte prooien 

zoals de Gele Weidemier en de Zwarte Wegmier. Het ontbreken van 

strenge winters tijdens de atlasperiode kan een bijkomend positief effect 

hebben gehad en het zou interessant zijn de populaties te monitoren 

voor en na een strenge winter. 

GLENN VERMEERSCH 

Green Woodpecker- Summary 

Green Woodpeckers are widespread in Flanders and the total popu/ation is estimated 

at 4500-5500 breeding pairs. Regionat data suggest a marked decrease on sandy soils 

and an increase elsewhere. Ants probably play a crucial role in regulating this wood

pecku's distribution in Flanders especially in winter. Many species of ant are declin ing 

on sandy soils because nitrification causes the vegetotion to become unsuitable for 

them. Significant numbers of Green Woodpeckers have shifted towards agricultural 

areas with scattered trees and poplar plantations. 
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ZWARTE SPECHT (DRYOCOPUS MART/US) 

De Zwarte Specht is de grootste Europese spechtensoort. Hij is wijdverspreid in het pale
arctische gebied beneden de GG• N. B. , maar komt niet voor in Groot-Brittannië, Ierland, 
Corsica, Sardinië en Sicilië. In de Alpen komt hij voor tot op 2ooo meter, in het 
Middellandse Zeegeb ied alleen in het hooggebergte. Hij is afwezig in het Scandinavi sche 
bergberkenbos en in de sparrenbossen in het westen van Noorwegen. Om wille van zijn 
grote territorium komt hij in relatief lage dichtheden voor. 
Vanaf het einde van de 19de en vooral in de vorige eeuw breidde hij zijn Centraal- Eu ropese 
broedareaal uit in westelijke en noorde lijke richting. In zijn meest noordelijke leefgebieden 
zouden de aantallen afnemen door het kappen van de oorspronkelijke taigabossen . De 
grote Centraal-Europese populaties lijken momenteel nagenoeg stabiel te zijn. 
Zwarte Spechten broeden in bossen va n variabele leeftijd , zo~-o- ~JI in naaldbossen als 
gemengde bossen. Om te broeden heeft de soort dikke bomen nodig, liefst Beuken met 
ka le stam (COLMANT 2002) . Foerageren doen ze meestal in dood hout (ook stronken) 
waar ze op zoek gaan naar mieren en schorskevers. Daarom zijn ope n gekapte plekken 
in het territorium interessant. De Zwarte Specht kan succesvol broeden in (voldoende 
grote) bosfragmenten in een sterk versnipperd landschap op voorwaarde dat het bost ype 
geschikt is. De erg grote broedholen worden door tal van andere holenbroeders gebruikt 
en bieden die soorten vaak de mogelijkheid zich verder uit te breiden in het kielzog van 
de Zwarte Specht. 
Het is een standvogel die graag zijn oude nestholten hergebruikt , maar juvenielen kun 
nen vanaf september en in de winter dispe rsie over grote afstanden vertonen. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Zwarte Specht is een vrij talrijke soort di e voorkomt in 40 % van de 

atlas hokken . De vers pre idingskaart illustreert dat hi j in de Kempen 

nagenoeg in ee n aa neenges loten areaal voo rkomt. Daarbuiten is de ver

s preiding meer verbro kke ld . De soort komt eveneens voor in de uitge

strekte bosgebieden ten zuidoosten van Brugge, in de Vlaamse Arde n

nen, in bosgebieden in de omgevi ng van Brussel zoals het Zoniënwoud, 

langs de Schelde in Klein-Brabant, langs de plateauranden van de Dijie

va llei (o.a. Heverleebos en Meerdaalwoud) , plaatselij k in Haspengouw 

en het Hageland , en in de Voerstreek. 

Een blik op de aanta llenkaart leert ons meteen dat het grootste deel van 

de Vlaamse populatie broedt in de Kempen. De Oostelij ke Kempen her

bergt 160-250 paren , de Noorde lij ke 110-180 paren en de Centrale Kem

pen 250-400 paren . In vergelijking hiermee blijven de aantallen in Zan

dig Vlaanderen (4o-6o paren) , het Centrale Heu velland (45-60 paren) 

en de regio Hage land-Haspengouw (30-60 paren) marginaal. 

Door de lage trefkans van de soort in co mbinatie met de grote territoria 

moet de relatieve d ichthe id skaart met de nodige reserve worden geïn

terpreteerd . Ze toont dat de Zwarte Specht het meest werd opgemerkt 

in de naaldbossen langs de oostelijke steilrand van het Kempens Pla

teau, in de boscomplexen rond Lommel en in de Centrale Kempen 

(naaldbossen rond Lille , Vorselaar, Kasterlee) , in de Hagelandse heuvels 

in de streek van Tessenderlo-Diest en in naaldhoutcomplexen grenzend 

aan enkele grote heideterreinen in de Noordelijke Kempen en de Voor

kempen . Niettegenstaande het lage aantal broedparen in de bossen 

rond Brugge bereikt de soort er toch een hoge relatieve dichtheid terwijl 

de hoge aantallen in de omgeving van Leuven niet echt uit de relatieve 

dichtheidskaart naar voren komen. De totale Vlaamse broedpopulatie 

bedraagt op basis van optelling van de atlasgegevens minimaal 650, 

maximaal 1050 paren . 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de periode 1973-1977 zijn niet alleen de aantallen 

minstens vervijfvoudigd. De soort is er ook in geslaagd alle bosrijke re

gio :s van Vlaanderen te koloniseren en bereikte daarbij zelfs de Zwin

bosjes te Knokke . 

In België werd de Zwarte Specht voor het eerst gemeld in 1882. In Vlaan

deren werd het eerste broedgeval vastgesteld in de Voerstreek in 1903 . 

In de jaren 6o werd het Belgische bestand geschat op 50-250 paren . Te

gen het begin van de jaren 70 zou dit oplopen tot 275 paren en in de pe

riode 1973-1977 tot 375· Minder dan de helft ervan broedde toen in 

Vlaanderen . In de periode 1985-1988 zouden er 250 broedparen voorko

men in Vlaanderen . De populatie nam snel toe en in 1989-1991 werden 

reeds 480-590 paren geteld . Op het einde van de jaren 8o broedde de 

soort nog vooral in de Antwerpse en Limburgse Kempen met slechts 

sporadisch enkele broedgevallen in Brabant. De eerste zekere broedge

vallen werden in West-Vlaanderen pas in 1984 en in Oost-Vlaanderen in 

1985 vastgesteld (CLEPPE 1987). 

In Limburg nam de soort toe van 8o paren in 1974-1983 tot 250 in 1989-

1992. Die toename werd integraal toegeschreven aan een uitbreiding in 

de Kempen. In de andere regio's van Limburg bleefhet aantal nagenoeg 

constant en zeer laag. Op basis van de atlasgegevens wordt het aantal 

broedparen in Limburg momenteel op 300-450 paren geschat (waarvan 

264 effectief geteld). In Klein-Brabant vestigde de soort zich vermoede

lijk pas in 1994 waarna in 1997 de eerste mislukte broedpoging werd 

vastgesteld. In 2001 telde men er 4-5 paren . 

Uit dit alles blijkt een sterke toename van het aantal en een uitbreiding 

naar het westen van Vlaanderen gedurende de tweede helft van de vori

ge eeuw, minstens tot het begin van de jaren go . In de kerngebieden in 

de Kempen namen de aantallen gedurende de laatste decennia nog 

sterk toe . 

BESPREKING 

De Zwarte Specht is een moeilijk te inventariseren soort . Discrepanties 

tussen het aantal geregistreerde broedparen en hun relatieve dichtheid 

dwingen tot enige voorz ichtigheid in de interpretatie van de gegevens . 

Het is mogelijk dat in het veld interpretatiefouten gemaakt worden door 

tellers d ie niet zo goed vertrouwd zijn met de grote territoria en het 

zwerfgedrag van niet-broedende jonge vogels . Dit zijn factoren die ge

makkelijk kunnen leiden tot overschatting. De werkelijke aantallen lig-

274 BROEDVOGELATLAS I HOOFDSTUK ] : SOORTENBESCHRIJVINGEN 



e mogelijk • waarschijnlijk e zeker 

B ROEDZE KERHEID #HO KK EN 

Zeker 149 

Waarsch ijn li jk 74 

Mogel ijk 20 

% bezette hokken 40,2 

Populatieschatting 650-1050 

gen waarschijnlijk dichter bij de onder- dan bij de bovengrens van de 

huidige schatting. 

Het huidige verspreidingsbeeld van de Zwarte Specht in Vlaanderen is 

het gevolg van een geleidelijke areaaluitbreiding in westelijke richting 

gestuurd door een gestage aantalsteename in de Kempen. 

Gelijkaardige trends manifesteerden zi ch in de ons omringende landen 

(SNow & PERRIN S 1998) . Alle auteurs zijn het erover eens dat de trend in 

relatie staat tot de evolutie van het bos bestand . In Vlaanderen werd voor

al in de Kempen veel naaldhout aangeplant in 1880-1950. Sinds de jaren 

6o worden die naaldbossen steeds m inder jong gekapt en ze worden 

bovendien steeds meer omgevormél tot gemengde bestanden. Het 

moderne bosbeheer is ook toleranter geworden t.o .v. staand dood hou t. 

Oudere, structuurrijke bossen met een belangri jke fractie dood hout zijn 

geschikter voor de Zwarte Specht. In de Leem streek, waar de soort reeds 

decennialang aanwezig is, bl ijven de aantallen op een laag niveau, moge

lijk doordat de bossen sterker geïsoleerd in het landschap voorkomen en 

ze er een veel kleiner percentage van het grondgebruik uitma ken dan in 

de Kempen. Het is interessant vast te stellen dat, grenzend aan de huidi 

ge kerngebieden , broedgevallen werden vastgesteld in oude (dode) popu

liere naanplantingen. Dergelijke broedgevallen zijn mogelijk het gevo lg 

van sterke dispersie van juvenielen uit streken met hoge aantallen . 

Ook in Nederland bereikt de Zwarte Specht de hoogste dichtheden op 

de zandgronden. Hier meent men dat de dichtheid eerder bepaald 

wordt door het voedselaanbod, dan door de beschi kbaarheid van ge

schikte nestplaatsen (VAN MANEN 2002) . Ook de populatietrends zijn in 

Nederland vrij nauwkeurig gedocumenteerd . De soort bere ikte er in de 

jaren 70 zij n maximale verspreiding. De populatie groeide nog verder 

aan in de jaren 8o. Nadien werden in de Duinen en in Drente forse af

names vastgesteld, die worden toegeschreven aan het achterwege blij 

ven van kaalslag en aan de predatiedruk van de Havik. Mogelijk speelt 

1-3 • 26-50 • 101 -150 
• 4-10 

• 11-25 • 151 -500 • 51 -100 

d ie laatste factor ook in Vlaanderen een rol , met name in de Kempen 

waar de Havik vaak hoge dichtheden bereikt . Nader onderzoek zou moe

ten uitmaken in hoeverre de Havik een invloed uitoefent op allerlei bos

vogels zoals de Zwarte Specht . Op het Groot Schietveld in Brecht wer

den in de periode 1998-2000 nog maar 3 paren Zwarte Spechten geteld 

terwijl er in hetzelfde gebied maar liefst 5-7 paren Haviken tot broeden 

kwa men ( BULTEEL 2000) . 

In Frankrijk ging de expansie van de Zwarte Specht in de jaren go nog 

steeds door (CuiSI N 1998) . 

jAN STE VENS 

Black Woodpecker- Summary 

Th e 8/ack Woodpecker is nearly homogeneously and continuously distributed in the 

sandy Campine area, the northeastern part of Flanders. Elsewhere the distribution is 

patchy. The species prefers diverse pine and mixed forests. For many decades there 

was a gradual spread to the west and a clear popu/ation increase, especially in the 

Campine area. These trends are attributed to changingforest management, especia l

ly from the 196os on. Modern forestry allows pine forests to grow older and become 

more mixed with broadleaved tree species. Breeding in old and dead popiars in river 

volleys hos been reported. The popu/ation size is estimated at Gso-1050 breeding 

pairs. 
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GROTE BONTE SPECHT (DENDROCOPUS MAJOR) 
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De Grote Bonte Specht kent een erg wijde verspreiding in Europa en is er in het algemeen 
de meest voorkomende spechtensoort. De hoogste dichtheden worden bereikt in 
Centraal-Europa zoals in N oo rdoost-Fran krijk, de Alpenlanden, Duitsland, Tsjechië en 
Polen. In Ierland en Ijstand is de soort afwezig terwijl ze in het zuiden van het Middel
landse Zeegebied een eerder verbrokkelde verspreiding kent. 
De meeste Europese landen melden stabiele populaties . Slechts plaatse lijk is er sprake 
van een lichte toename. 
Ze komen voor in talrijke habitats gaa nde van zu iver naaldhout (o .a. ta lrijk in de bos
sen in de Taiga) tot loofhout. Verder kan men ze aantreffen in allerlei kleine bosjes, oude 
heggen en houtkanten. Zoals bij vele andere spechtensoorten is de ho eveelheid staa nd 
dood hout één van de belangrijkste factoren voor de lokale dic'' t.heden. Ze voeden zich 
met tal van zaden of met insecten en andere ongewervelden die veelal in dood hout voor
komen. De bekende spechtensmidsen zijn vaak het werk van de Grote Bonte Specht. In 
het voorjaar verraden ze zich door het veelvuldige geraffel en de vaak erg lu idrucht ige 
territoriale twisten. 
Het grootste deel van de Europese populatie vertoont geen trekgedrag. Grote Bonte 
Spechten blijven ook in strenge winters trouw aan hun territorium. Noordelijke en oos
telijke populaties vertonen wel geregeld korte, invasie-achtige bewegingen, meestal te 
wijten aan een zwakke vruchtzetting van naaldbomen . 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

In Vlaa nderen komt de Grote Bonte Specht ta lrij k voor en wordt in 93 % 

van alle atlashokken aangetroffen . In het merendeel van de atlashokken 

(78 %) werd de soort als zekere broedvogel genoteerd . Enkel in de 

Kus tpolders en in het westen van Zandig en Zandlemig Vlaanderen is de 

verspreiding meer verbrokkeld en is de soort plaatselijk afwezig. Zoals 

bij meerdere bossoorten het geval is , zijn de broedzekerheden wat lager 

in het westen van het areaal. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de lage

re aantal len die daar voorkomen en wordt bevestigd in de re latieve 

dichtheidskaart. Oo k het belang van bosrijke gebieden komt du idelij k 

naar voren uit die kaart. Du idelijke concentraties situeren zich o .a. in de 

bosrijke regio ten oosten en zuidoosten van Antwerpen doorlopend tot 

in de Zuidelijke Kempen (omgeving Herselt, Averbode) en verder tot in 

de Demervallei . Andere belangrijke regio 's en gebieden zijn de Vlaamse 

Ardennen , het Zoniënwoud en verschillende bossen ten oosten van 

Leuven (Meerdaalwoud, Heverleebos). Ten slotte komen ook de Voer

streek (hellingbossen) en het Kempens Plateau (uitgestrekte naaldbos

sen) sterk naar voren. 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de periode 1973-1977 valt op dat de Grote Bonte 

Specht zich nog iets meer in westelijke richting heeft uitgebreid. Verder 

bleven de hierboven geschetste dichtheids- en verspreidingspatronen 

ongeveer ongewijzigd. De aantallen lijken gevoelig toegenomen in zo

wat alle regio's . In de periode 1973-1977 werd de totale Belgische popu

latie nog geschat op ca . 11.000 broedparen waarvan de meerderheid in 

Wallonië . Hoewel dit mogelijk ten dele een onderschatting betreft en we 

niet beschikken over recente aantalsschattingen en monitoringsgege

vens, wijzen regionale gegevens op een sterke toename van de aantal

len , mogelijk een verdrievoudiging of meer gedurende de voorbije 30 

jaar. In Limburg werd de populatie in 1992 geschat op 3000-3500 broed

pare n en nam de soort toe in de bosgeb ieden van de Kempen, de Leem

streek en vooral de Zandleemstreek. In de Voerstreek en de Maasval lei 

bleef de populatie min of meer stabiel. In de bossen grenzend aan het 

Gr.oo t Schietveld te Brecht nam de populatie toe van 15 broedparen in 

1993 tot 35 in 2000 (BULTEEL 1998, BULTEEL et al. 2000). In Klein-Brabant 

werden in 1988 150-200 broedparen geteld . In 2001 liep dit op tot 260-

280, waarbij wel vermeld werd dat een grondigere inventarisatie moge

lijk voor een deel aan de basis lag van de toename. In het landbouwge

bied zou de soort er achteruitgaan door het verdwijnen van oude knot

wilgenrijen . In Zuid-West-Vlaanderen ten slotte bleek de soort in de 

periode 1986-1990 al gevoelig toegenomen . Er werden toen ongeveer go 

broedparen geteld terwijl de soort er in de jaren Go 'geen alledaagse ver

schijning' was . 

Naast de toename in de traditionele bosgebieden treft men de soort ook 

steeds meer aan in oude , deels afgestorven populierenaanplanten in 

beekvalleien . Meer en meer vindt de Grote Bonte Specht zijn gading bin

nen de menselijke omgeving (o .a. in bosrijke woongebieden) en is daar 

vaak opvallend minder schuw. 

BESPREKING 

De toename van de Grote Bonte Specht in Vlaanderen kan worden ver

klaard door de combinatie van een aantal factoren . 

In de bosrijke regio 's is mogelijk vooral het ouder worden van de ver

schillende bostypes één van de belangrijkste factoren. Het vroeger mas

saal aangeplante naaldhout blijkt weliswaar tamelijk lage dichtheden te 

herbergen, maar is anderzijds ondertussen voldoende oud om toch 

nestgelegenheid te bieden aan vele broedparen . 

Oudere loofbossen bieden eveneens goede foerageermogelijkheden en 

veel nestgelegenheid . Ze worden in Vlaanderen bovendien beter 

beschermd , wat zeker geresulteerd heeft in een toename van de aantal

len in dergelijke bossen. De verschillen in dichtheden tussen loof- en 

naaldhout komen niet altijd duidelijk tot uiting in de relatieve dicht

heidskaart , die eerder een beeld geeft van de ruimtelijke spreiding van 

de broedparen , maar ze zijn er wel. Zo komen o.a. erg hoge dichtheden 

voor in de hellingbossen van de Voerstreek (MED . J. GABRIËLS) . 

Er wordt vastgesteld dat het meer natuurlijke beheer van onze bossen in 

het algemeen positieve effecten heeft op nagenoeg alle spechtensoorten . 

De Grote Bonte Specht vormt hierop geen uitzondering: het niet stelsel-
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• mogel ijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZEKERHEID #HO KK EN 

Zeker 456 

Waarschijnlijk 117 

Mogelijk 7 

% bezette hokken 93,2 

Populatieschatting 

matig verwijderen van dood hout uit bossen en parken heeft ongetwijfeld 

bijgedragen tot de toename in het ganse verspreidingsgebied. 

Buiten de bosgebieden profiteert de soort van het ouder worden van 

allerlei bosjes, houtkanten en bomenrijen in de open landbouwgebie

den. Die structuren vormen waarschijnlijk belangrijke corridors bij het 

koloniseren van nieuwe gebieden (vooral in het westen) die voorheen 

voor een tamelijk honkvaste soort als de Grote Bonte Specht moeilijker 

bereikbaar waren. 

Lokaal kunnen plaatselijke effecten de soort in de kaart spelen zoals bij

voorbeeld op de Kalmthoutse Heide waar, na de grote brand van 1996, 

het aantal broedparen opliep tot 29 t.o .v. 3-7 in de periode 1976-1980. 

Orgetwijfeld is de toename er te wijten aan de massa staand dood hout 

die door de terreinbeheerders niet werd afgevoerd omwille van het na

tuurbeheer (VERSCHOORE & VAN MEEL 1982, VAN H ECKE & LEVSEN 2000). 

De toename in Vlaanderen staat zeker niet op zich . In Nederland stelde 

men een verviervoudiging vast van de aantallen gedurende de laatste 25 

jaar en ook in Groot-Brittannië tonen monitoringsgegevens een popula

tietoename aan van maar liefst 72% sinds 1966 en van 12% gedurende 

onze atlasperiode (MARCHANT et al. 1990, CRICK et al. 2004) . 

GLENN VERMEERSCH 

0 

Great Spotted Woodpecker- Summary 

The Great Spotted Woodpecker is a widespread and numerous breeding species in 

Flanders. lt is absent from only a few very open areas in the western part of the coun

try. Although no monitoring scheme exists, regionol data clearly suggest that the spe

cies hos increased significantly during the last 3 decades. Maturing of woodlands, iso

lated copses and rows of trees in agricultural areas combined with changing forestry 

practices are probable causes for the range expansion towards the west and the gene

ral popu/ation increase . 
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MIDDELSTE BONTE SPECHT (DENDROCOPOS MEDIUS) 
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De Middelste Bonte Specht kent een vrij beperkte verspreiding in Europa . Het areaal 
strekt zich wt van West- Frankrijk tot de Baltische staten en Roemenië in oostelijke rich
ting en van Noord-Duits land tot de Pyreneëen en Griekenland in het zuiden. De soort 
ontbreekt volledig in Scandinavië, Groot-Brittannië, Usland en in het Middellandse 
Zeegebied. In Italië komen ze enkel lokaal en in lage aantallen voor in het zuiden . In het 
algemeen worden stabiele of licht afnemende populaties gemeld tot in de loo p van de 
jaren Bo. Het voorbije decennium klinken echter steeds meer positieve geluiden . 
De Middelste Bonte Specht vertoeft het liefst in oude, structuurrijke loofbossen. Bom en 
met een ruwe schors zoals Eik, lep, Els en Berk genieten de voorkeur, maar ze foerage
ren ook op Haagbeuk, Beuk en Es. De grootste aantallen treft men aan in zuiver loofbos , 
maar gemengde bossen worden niet gemeden op voorwaarde dat er ;teeds een belangrij
ke fractie oude bomen en staand dood hout (ook dode zijtakken) aanwezig is. Het is een 
insecteneter die zijn voedsel vooral zoekt in ruwe schors, maar ook in het gebladerte. Een 
goed ontwikkelde laag korstmossen is vaak kenmerkend voor de biotoop. Middelste 
Bonte Spechten zijn standvogels, maar vooral jonge vogels zwermen in het najaar en in 
de winter uit waardoor vaak nieuwe broedgebieden worden gekoloniseerd. 

VERS PREIDING EN AANTALLEN 

Tijdens de atlas peri ode werden voor het eerst zekere broedgevallen op

getekend in het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud en in de Voerstreek. 

In 2000 werden minimaa l 4 territoria vastgesteld in het Meerdaalwoud . 

In 2001 liep dit aantal op tot minstens 10 territoria en werden ook 

broedho len en jongen waargenomen . Tevens werd een eerste territori

um vastgesteld in het Zoniënwoud in Tervuren . In 2002 was de soort 

bovendien aanwezig in de Voerstreek waar 2-3 zekere broedgevallen wer

den genoteerd. In het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud werden res 

pectievelijk 14 en 4 broedparen ontdekt . Na de atlasperiode telde men 

in 2003 minimaal15 paren in het Meerdaalwoud, 8 in het Zoniënwoud 

en 3 in de Voerstreek . 

VERANDERINGEN 

De Middelste Bonte Specht is een nieuwkomer in Vlaanderen . In de pe

riode 1973-1977 was de soort als broedvogel enkel bekend uit Wallonië 

(provincie Luxemburg) met enkele zeldzame waarnemingen meer noor

del ijk. Ook in de jaren 8o en 90 bleef de soort een erg zeldzame ver

schijning, al werd in 1982 wel een territoriaal paar opgemerkt in Munte, 

evenwel zonder gevolg. Intrigerend waren de waarnemingen van een 

paar gedurende meerdere winters in het Krabbelshof te Pulderbos in de 

tweede helft van de jaren 90. Ook die observaties resulteerden niet in 

een eerste zeker broedgeval voor Vlaanderen . Daarvoor was het wachten 

tot het einde van de jaren 90. In 1998 werd al een territoriaal mannne

tje vastgesteld in het Meerdaalwoud. In 1999 werden daar 2 territoria 

ontdekt (ScHMITZ et al. 1999) . De primeur van de eerste zekere broedge

vallen werd echter voorbehouden aan de atlasperiode en de soort lijkt 

zich sindsdien uit te breiden met in de loop van het atlasveldwerk toe

nemende aantallen in het Meerdaalwoud en nieuwe vestigingen in de 

Voerstreek en het Zoniënwoud {MENTEN 2003) . In 2003 broedden al ten 

minste 26 paren in Vlaanderen. In 2004 werd de soort voor het eerst 

ook gemeld in de Vlaamse Ardennen. 

BESPREKING 

De toename van de Middelste Bonte Specht in Vlaanderen past in een 

goed gedocumenteerde uitbreiding van de soort in Wallonië waar de 

populatie in de periode 1995-2002 reeds geschat werd op 1500-3000 

paren t .o.v. 250 paren in 1973-1977 (zie o.a. SCHMITZ 1993, GAUQUIE 1998, 

COLMANT 2001 , 2002). Een verklaring voor de toename kan mogelijk 

gezocht worden in het ouder en structuurrijker worden van onze bosge

bieden in combinatie met een extensivering van het bosbeheer waar

door staand dood hout niet langer verwijderd wordt. Nochtans foera

geert de Middelste Bonte Specht slechts voor een fractie op dood hout 

en lijkt vooral de aanwezigheid van enkele gezonde oude Eiken een sleu

telrol te spelen (PASINELLI & HEGELSACH 1997) . Die voorkeur wordt beves

tigd door de waarnemingen in het Zoniënwoud waar de soort vooral 

bestanden met oude Eiken lijkt uit te kiezen en waar zuivere 

Beukenbestanden gemeden worden {MED. M. SEGERS). Misschien speelt 

ook de geleidelijke opwarming van het klimaat een rol. Er werd namelijk 

reeds een verband aangetoond tussen het nestsucces en de gemiddelde 

temperatuur in de nestfase (PASINELLI 2001). 

In Nederland verscheen de soort in Zuid-Limburg als regelmatige 

broedvogel in de tweede helft van de jaren 90 en in de periode 1998-

2000 werden er jaarlijks 10-15 territoria geteld waaronder minstens 5-10 

zekere broedparen (PAHLPLATZ et al. 2000, SCHOTMAN 2002). 

In de toekomst lijkt niets een verdere uitbreiding in de weg te staan . In 

de Vlaamse Ardennen, de Voerstreek en de Brabantse Heuvels liggen 

nog heel wat potentieel geschikte bosgebieden te wachten op kolonisa

tie hoewel die door de historische fragmentatie niet altijd eenvoudig te 

bereiken zijn. Ind ien de Middelste Bonte Specht ook de Kempen bereikt, 

waar tal van andere bossen de voorbije decennia geschikt zijn geworden 

door het verouderende bosbestand, kan de populatie misschien nog 

hoog oplopen . 

GLENN VERMEERSCH 
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• mogelijk • waarschijnli jk • zeker 

B ROEDZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 3 

Waarschijnlijk 3 

Mogelijk 2 

% bezette hokken 1.3 

Populatieschatt ing 4·21 

1-3 • 26-50 • 101-150 

• 151-500 
• 4-1 0 

• 11-25 • 51-100 

Midd/e Spotted Woodpecker- Summary 

The first breeding evidence for this rapidly expanding species was obtained in 2ooo 

when at least 4 singing ma/es were found in a mixed deciduous woodland in the sou

thern part of Flanders. Since then, the popu/ation hos grown Jast and was estimated 

at 26 breeding pairs in 2003. The species hos appeared at 2 new sites and is expected 

to colonize even more in the near future . Maturing of deciduous woods a long with 

changes in forestry practices are the ma in reasans for the recent expansion. 
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KLEINE BONTE SPECHT (DENDROCOPUS MINOR) 
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Kleine Bonte Spechten komen overa l in Europa voor, maar in heel wat lagere aantallen 
dan de Grote Bonte Specht. Ze zijn afwezig in ljsland, Ierland, Schotland en de eilanden 
in de Middellandse Zee. In Spanje, Portugal en Italië liggen de dichtheden het laagst, in 
de Baltische staten en Centraal-Europa het hoogst. 
Hoewel het een moeilijk te inventariseren vogel betreft en de aantalsschattingen dus 
tamelijk ruw zijn, wijzen de beschikbare monitoringsgegevens op een dalende Europese 
trend en dit vooral sinds 1980. 
De kleinste Europese spechtensoort is een typische bewoner van oude loof of gemengde 
bossen met veel staand dood hout en een verspreid voorkomen van zachte houtsoorten 
zoals dat van Berk, Els, Wilg en Populier. In tegenstelling tot de Grote Bonte Specht foe
rageren ze vaak op de dunnere takken en minder op de stam. De :~rritoria zijn erg groot 
voor deze kleine voge l en kunnen, afhankelijk van de biotoop, oplopen tot meer dan so 
hectare. 
In het westelijke deel van het verspreidingsgebied hebben ze zich in het verleden reeds 
aangepast aan andere habitattypes zoals hoogstamboomgaarden , parken en woonwijken 
met voldoende oude (fruit)bomen. Die aanpassing kan gedeeltelijk het gevolg zijn 
geweest van voor de soort te intensieve bosbeheersmethoden. 
Kleine Bonte Spechten zijn standvoge ls die in de winter lokale omzwervingen maken, erg 
vaak in het gezelscha p van rondtrekkende mezengroepen. 

VERSP REIDING EN AANTALLEN 

De Kle ine Bonte Specht is een vrij talrijke soort die in Vlaanderen voor

komt in bijna de helft van de atlashokken . In het algemeen is de ver

spreiding meer aaneengesloten in de bosrijke Ke mpen dan in de rest 

va n Vlaanderen. Ze zijn bijna volledig afwezig in open gebieden zoals de 

Kustpolders en de Duinen, het Meetjesland, het intensieve landbouwge

bied van Zandig en Zan dlem ig Vlaanderen , grote delen van het Waas

land, de Scheldepolders en het aansluitende Antwerpse havengebied . 

Toch worden gesch ikte bosgebieden daar, ondanks hun geïsoleerde lig

ging, vaak bezet . Grote delen van het Pajotte nland en de Demervallei , 

alsook een cluster van hokken ten noordwesten van Brussel (omgeving 

Buggenhout, Londerzeel, Opwijk, Aalst) en het sterk verstedelijkte ge

bied ten zuiden van Antwerpen moeten het ook met weinig of geen 

Kleine Bonte Spechten stellen . De vers pre iding is ten slotte ook erg ver

brokkeld in het Hageland en Haspengouw. Het schijnbare ontbreken in 

de staatsbo5sen van Ravels (ten noord en va n Turnhout) betreft stellig 

een te lage inventarisatie-inspann ing. 

In het weste lijke deel van het verspre idingsgebied liggen de aantallen 

meestal niet hoger dan 3 broedparen per atlasho k. In de bosgeb ieden 

ten zu iden van Bru gge en lokaal ten zuiden van Gent (o .a. in de villawij -

ken te Sint-Martens-Latem) worden iets hogere aantallen (tot 7 broed

paren) doorgegeven. De erg intensieve inventarisatie in de regio Klein

Brabant (tot 10 broedparen per atlashok) valt onmiddellijk op en toont 

aan dat de aantallen elders wellicht vaak onderschat werden. In de bos

gebieden in de Noordelijke en Centrale Kempen vallen de schattingen 

ook erg laag uit (meestal 1-3 broedparen) met lokale (o .a. omgeving 

Geel , Merksplas) uitschieters tot 10-12 broedparen per atlashok. De 

grote oppervlakte (ongesch ikt) naaldhout speelt hier waarschijnlijk een 

rol en de lage aantallen lijken reëel. De zuidelijke Dijlevallei komt duid e

lij k naar voren met max imaal 15 broedparen per 25 km 2. Verder blijken 

hogere aantallen voor te komen in het Midden-Limburgs Vijvergebied , 

de Voerstreek en in het noorden van Limburg (omgevin g Bocholt-Kin

rooi) . De aaneengesloten naaldbossen van het Kempens Plateau wor

den du idelij k gemeden met gem iddeld 1-3 broedparen per atlasho k. 

De som van de atlasgegevens levert voor Vlaanderen 718-1294 broedpa

ren . Die schatting is waarschijnlijk te laag zodat een raming van 850-

1459 broedparen de realiteit wellicht beter weergeeft. 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de periode 1973-1977 heeft de Kleine Bonte Specht 

zijn Vlaamse areaal sterk uitgebreid . De gebiedsuitbreiding is vooral op

vallend in de Noordelijke Kempen en de Centrale Kempen en het noor

den van de provincie Limburg, maar is in feite bijna overal in Vlaan

deren duideli jk, hoewel de verschillen in inventarisatieschaal het verge

lijken bemoeili jken . 

Het nauwkeurig vergelijken van de aantallen op Vlaams niveau is erg 

moeilijk. Tijdens de voorgaande atlasperiode werd de populatie in 

Vlaanderen geschat op ongeveer 300 broedparen , maar erg waarschijn

lijk betrof het toen een onderschatting. In de periode 1985-1988 werd de 

populatie ge raamd op 500 broedparen en nam ze verder toe tot 716-850 

broedparen tijdens de periode 1989-1991. De huidige populatieschatting 

lijkt minstens een verdrievoudiging van de aantallen t.o.v. 1973-1977, 

maar omwille van de onzekerheden bij alle voorgaande schattingen, 

bl ijft dit onduidelijk. 

Op meer regionale schaal werd de populatie in de provincie Limburg in 

1992 geschat op 300 tot 6oo broedparen en kwam de soort in bijna drie

maal meer kilometerhokken voor dan in 1985 . In de Maasvallei en de 

Voerstreek bleven ze constant, in de Kempen verdubbelden en in de 

Leem- en Zandleemstreek verdrievoudigden de aantallen . De toename 

lijkt zich in Limburg door te zetten in de huidige atlasperiode. In Zuid

West-Vlaanderen werd de populatie in 1973-1977 geschat op 'enkele' 

broedparen , tijdens de periode 1986-1990 op 16 en halverwege de jaren 

go op 20-25. Momenteel lij kt de populatie er stabiel te zijn . In Klein

Brabant ·bleef de populatie in 2001 eveneens stabiel in vergelijking met 

1g88. 

Het habitatgebruik van de Kleine Bonte Specht schijnt niet noemens

waardig veranderd te zijn , maar de uitbreiding in westelijke richting is 

in de landbouwgebieden vooral mogelijk geweest door de toenemende 

aantallen in oudere, vaak deels geringde en dode populierenbossen. 
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BR OED ZEKE RHEID # HOKK EN 

Zeker 127 

Waarschijnlijk 149 

Mogelijk 31 

% bezette hokken 49 ,2 

Populatieschatting 850-1450 

BESPREKING 

De Kleine Bonte Specht is een moeilijk te inventariseren soort en dat 

heeft duidelijk gevolgen voor de aantalsschattingen op Vlaams niveau . 

De activiteitspiek (roepen en roffelen) in het voorjaar is vrij kort (enke

le weken) en valt erg vroeg (half maart, eerste decade van april) . 

Overigens zijn lang niet alle waarnemers even vertrouwd met de roep 

van de soort. De vroege piek heeft er ongetwijfeld voor gezorgd dat heel 

wat broedparen gemist werden , temeer omdat ze in de broedperiode 

zelf erg onopvallend zijn en pas terug luidruchtiger worden nadat de 

jongen het nest hebben verlaten. Op dat moment werden de inventari

saties in vele atlashokken al stilaan afgesloten . Het erg hoge aandeel 

waarschijnlijke broedgevallen weerspiegelt dit. De vroege en late piek 

hebben tevens tot gevolg dat de soort een veel lagere trefkans had tij

dens de steekproefrondes dan de andere spechtensoorten . De grote ter

ri toria en het feit dat beide geslachten roepen , kan lokaal dan weer ge

leid hebben tot dubbeltellingen . Globaal genomen werden de aantallen 

waarschijnlijk licht tot matig onderschat. 

De Kleine Bonte Specht is, ondanks de inventarisatieperikelen, toch dui

deli jk flink toegenomen in Vlaanderen, hoewel de mate van toename 

onduidelijk blijft. Dit in tegenstelling tot Groot-Brittannië waar de Kleine 

Bonte Specht al meer dan twee decennia lang (sinds 1980) achteruit 

gaat (GIBBONS et al. 1993, CRICK et al. 2004) . Tijdens de jaren 70 was er 

nog een opleving door de gevolgen van de olmenziekte (vele dode bo

men beschikbaar) , maar na het verdwijnen van de dode Olmen namen 

de aantallen duidelijk af, mede door toenemende fragmentatie van bos

gebieden en het verwijderen van dood hout uit productiebossen. In 

Nederland gaat het dan weer uitstekend met de soort en werd de popu

latie tijdens de periode 1998-2000 geschat op 4500-5500 broedparen . 

De oorzaken van de toename in Vlaanderen moeten waarschijnlijk wor-
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den gezocht in het ouder worden van bossen , oo k in parken en vi llawij

ken in bosrijke omgeving. Mogelijk is ook voor de Kleine Bon te Specht 

dit verouderen in combinatie met een hogere voedselr ij kdom posit ief en 

zou hij dus in het rijtje van o.a. Bosu i l en Boomklever passen . Het hui

dige bosbeheer dat meer staand dood hou t achterlaat en monotone 

naaldbossen in toenemende mate omzet in gemengde- of looflbossen, 

heeft hier m isschien ook tot bijgedragen . Bovendien worden in land

bouwgebied de verliezen die ongetwijfeld z ij n aangebracht door het kap

pen van hoogstamboomgaarden en oude houtkanten wa ars chij nl ijk 

steeds meer gecompenseerd door de door verschillende waarn emers 

vastgestelde toename in popul ierenbossen en andere bossen in val lei ge

bieden . Tegenwoordig ontstaan ook daar meer en meer, zij het som s t ij

delijk, gesch ikte broedplaatsen door het ' ringen ' van de populieren in 

het kader van natuurbeheer. Ook de normale sterfte die vaak in dergeli j

ke bossen optreedt, creëert nieuwe broedplaatsen voor de Kle ine Bon te 

Specht. 

GLENN VERMEERSCH 

Lesser Spotted Woodpecker- Summary 

The Lesser Spotted Woodpecker is widely distributed in Flanders with a total popu/a

tion estimated at Bso-1450 breeding pairs. Compared to the 1970s the species has 

shown a significant range expansion. As with other woodpecker species, the Lesser 

Spotted Woodpecker has benefited from the maturing of woodlands combined with 

changing forestry practices, that leave more standing dead wood and result in better 

foraging opportunities. In agricultural areas, the species is increasingly found in old 

poplar plantations. 
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KuiFLEEUWERIK (GALERIDA CRISTATA) 

Het gros van de Europese populatie - ruwweg geschat op 1. Goo. ooo voge ls - komt voor 
in Zuid- en Zuidoost · Europa. In de 19de eeuw vo ltrok zich een opm erke lijke expa nsie in 
grote delen van Noord- en Centraal· Europa maa r sinds 1930 wo rden echter hee l wa t van 
de nieuw gekoloniseerde gebieden opnieuw ve rlate n. 
De Kuifleeuwerik is oorspronkelijk een bewoner V(ln ha lfwoest ijnen en steppen maar heeft 
zich als cultuurvolger uitstekend aangepast aan doo r m ensen gecreëe rde biotopen, gaan
de van extensief landbouwgebied tot vers tedelijkte gebieden. Zeker in onze contreien is 
het een typische soort van zandige, braakliggende terreintjes in de buurt van bouwwer· 
ven, verkavelingen , industriegebieden of wegen werken. 
Het nest bevindt zich meestal op de grond in wat vegetat ie maar ook het broeden op 
daken is reeds herhaalde malen vastgesteld. De meeste Kuifleeuweri::en blijven het gan se 
jaar door in de buurt van de broedgebieden aanwezig. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De verspreiding van de soort beperkt zich tot een smalle kuststrook, 

goed voor amper 2 % van de Vlaamse atlashokken. Opvallend daarbij is 

het ontbreken van Kuifleeuweriken aan de Middenkust. De enkele moge

lijke broedgevallen in het diepere binnenland (omgeving Diesten Genk) 

hebben betrekking op éénmalige waarnemingen in 2000. 

De best bezette hokken aan de kust herbergen 10 tot 14 territoria en si

tueren zich ter hoogte van Oostduinkerke-De Panne en Zeebrugge

Heist Zowe l aan de Westkust als aan de Oostkust lijkt 25 tot 30 paren 

momenteel de absolute bovengrens van de aanwezige populatie. 

Het volledige broedbestand in Vlaanderen tijdens de atlasperiode wordt 

geraamd op hooguit so-6o paren. 

VERANDERINGEN 

De vorige atlas (1973-1977) toont een aaneengesloten verspreiding in de 

Kuststreek, een vrij omvangrijke populatie in de Kempen en kleinere ker

nen in enkele stedelijke of geïndustrialiseerde gebieden . Het vol ledige 

Vlaamse broedbestand werd toen geschat op 380 paren waarvan een 

100-tal langs de Kust. 

Sindsdien is het Vlaamse broedareaal sterk ingekrompen en is het tota-

Ie aantal broedparen met minstens 85% afgenomen . In eerste instantie 

werden de kleinere verspreidingskernen verlaten. Zo liep de Brusselse 

populatie terug van 10-15 paren in 1973 naar 1-2 in het begin van de jaren 

8o. Het laatste (waarschijnlijke) broedgeval vond plaats te Sint-Pieters

Wcluwe in 1983 en vanaf1988 werd de soort er helemaal niet meer waar

genomen {MED. P. HERROELEN). 

Ook in de hoofdverspreidingsgebieden ging het de soort niet voor de 

wind . Begin jaren 90 was er nog sprake van 20-25 paren in de Lim-burg

se Kempen, 25·30 paren in de Antwerpse Kempen, 10-15 paren in het 

Antwerpse havengebied en 62-67 paren in de Kuststreek (DEBRUYNE 

1994) . Dit geeft voor die periode een Vlaamse totaal van 115-140 paren. 

In 1995 en 1996 bedroeg de volledige Kempense populatie nog amper 

een s-tal paren en bleek het Antwerps havengebied volledig verlaten. 

Het broedbestand aan de Kust leek zich enigszins te stabiliseren tussen 

6o en 8o paren . De schatting van 80-100 paren voor Vlaanderen in 

AN SELIN et al. (1998) is wellicht aan de hoge kant. 

De resultaten van de huidige atlas tonen aan dat de soort zich de laat

ste jaren volledig heeft teruggetrokken in de Kustduinen. De soort wist 

zich hier tot midden de jaren 8o relatief goed te handhaven op een ni

veau dat door DEBRUYNE (1994) op ongeveer 150 paren werd geschat. 

Daar bleven in 1990 amper 62-67 paren van over terwijl tien jaar later de 

grens van so paren nog maar net gehaald wordt. De grootste verliezen 

werden genoteerd aan de Middenkust tussen Westende en De Haan. 

BESPREKING 

In de noordelijke helft van Europa is de aanwezigheid van de Kuifleeu

werik al eeuwenlang zeer variabel. Perioden van areaaluitbreidingen wis

selen af met terugtrekkingsfasen in de zuidelijke bolwerken , een fe 

nomeen dat in verband wordt gebracht met klimaatsveranderingen. Of 

de afname in Vlaanderen en tal van andere Noordwest-Europese landen 

in de tweede helft van de 2oste eeuw klimaatsgebonden is, lijkt echter 

twijfelachtig. Van een afkoeling is immers geen sprake, integendeel 

zelfs. HuSTINGS et al. (1992) vonden ook geen relatie tussen strenge win

ters en de trend van de soort in Nederland, waar de populatie ineen

stortte van 3000-sooo paren in de jaren 70 tot 6o-8o paren in 1998· 

2000. Daartegenover staat dat de steile afname van de Vlaamse kustpo

pulatie al of niet toevallig samenvalt met een reeks van opeenvolgende 

strenge winters midden de jaren 8o (DEBRUYNE 1994) . 

De recente achteruitgang in Nederland wordt in hoofdzaak toegeschre

ven aan het verdwijnen van geschikte biotopen en verlies aan habitat

kwaliteit (HUSTINGS et al. 1992, HAZEVOET et al. 1993) . Dat geldt ongetwij

feld ook voor de Vlaamse situatie. Reeds in de jaren 6o betekende de 

intensivering van de landbouw de doodsteek voor de broedvogels op 

zandige en schrale graanakkertjes in de Kempen. Vervolgens kwamen 

ook de populaties in meer verstedelijkte en bebouwde milieus in de pro

blemen . Bouwwerken worden in een steeds hoger tempo voltooid en 

braakliggende gronden krijgen nauwelijks de kans om te ontwikkelen tot 

gunstige biotopen voor Kuifleeuweriken. Ook de evolutie naar inbrei

ding van bebouwing- vanuit ruimtelijk oogpunt zeker toe te juichen -

laat weinig ruimte voor het ontstaan van nieuwe ruderale terreintjes die 

enige tijd ongemoeid worden gelaten. Onverharde wegen moeten plaats 

maken voor asfalt . Het royaal toepassen van herbiciden, een toename 
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BROED Z EKERHEID #HO KK EN 

Zeker 9 

Waarschijnlijk 

Mogelijk 

% bezette hokken 2 ,0 

Populatieschatting so-6o 

van de predatiedruk en een hogere verstoringsgraad door allerlei men

selijke activiteiten, zijn andere factoren die de huidige problemen voor 

de Kuifleeuwerik mogelijk vergroten. 

Voor Vlaanderen rust alle hoop om de soort te behouden nu op de klei

ne en kwetsbare kustpopulatie . Klassieke natuurbeheer- en natuurher

stelmaatregelen zullen de Kuifleeuwerik wellicht weinig baat brengen, 

hoewel het recente afsluiten van enkele duingebieden de verstoring 

door recreanten kan terugdringen. De grote bouwwoede aan onze kust 

is echter voorbij en daarmee wellicht ook het ruime aanbod aan geschik

te broedterreinen. Het recente verdwijnen aan de Middenkust zou daar

om wel eens de voorbode kunn en zt)n van een verdere aftakeling van de 

laatste Vlaamse broed populaties. 

KOEN DEVOS 
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Crested Lark - Summary 

The Crested Lark's popu/ation in Flanders is now estimated at only 50-60 breeding 

pairs in contrast to the 380 pairs counted in the 1970s. lt is one of the most rapidly 

deelining species in Flanders and has completely disappeared from all known inland 

sites. lt can now only be found local/y a long the coast. Although popu/ation jluctua

tions within this species are wel/ known in its northern range and are mainly attribu

ted to cooler elirnatic conditions, this cannot explain the recent decrease since the eli

mate is in foet warming. lntensification of agriculture combined with habitat loss 

a long the coast are the two ma in reasans for the declining numbers. 
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BOOM LEEUWERIK {LULLULA ARBOREA) 

De Boomleeuwerik komt wijdverspreid voor in Europa . Het grootste deel van de popula
tie leeft in de gematigde en Mediterrane regio's (bv. 75% in Spanje). Alleen daar is de 
soort plaatselijk talrijk, elders kent ze een verspreide aanwezigheid te wijten aan haar 
voorkeur voor open , schaars begroeide terreinen met verspreide boom- of struikopslag en 
kale , zonbeschenen plekken. Niet alleen haar voorkeur voor overgangshabitats, maar ook 
haar gevoeligh eid voor ongunstige weersomstandigheden tijdens het broedseizoen en op 
de overwinteringsplaatsen veroorzaakt sterke popu latieschommelingen tussen de jaren. 
Algemeen wordt aangenomen dat de Europese populatie in het midden van de zoste 
eeuw een maximum bereikte na herstel van een dieptepunt rond 188o. Het areaal is 
nadien opnieuw ingekrompen aan de westelijke en noordelijke rand. Als redenen voor de 
achteruitgang op lange termijn worden intensivering van het gr'>ndgebruik, ongunstig 
beheer van de leefgebieden en ongunstige weersomstandigheden aangehaald. Ten tijde 
van de Europese atlas werd het voorkomen geëvalueerd als stabiel tot afnemend. 
De Boomleeuwerik is een uitgesproken bodemactieve soort . Tijdens het broedseizoen 
leven ze van kleine geleedpotigen . Daarbuiten worden vooral zaden gegeten. 
De soort is deels trekvogel, waarvan alleen de noordelijke en oostelijke populaties 
opschuiven naar het Middellandse Zeegebied en Zuidwest-Frankrijk. Na opeenvolgende 
milde winters blijven vele Boomleeuweriken dichter bij hun broedplaatsen overwinteren, 
met drastische gevolgen in een strenge winter. De najaarstrek van de Boomleeuwerik ver
loopt in onze streken vooral tussen half september en half oktober. Eind februari-begin 
maart zijn de Boomleeuweriken terug op hun· broedplaatsen en vrijwel dadelijk beginnen 
de mannetjes een territorium af te bakenen. Ze zijn erg plaatstrouw. Meestal worden 
meerdere broedsels per jaar groot gebracht. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Boomleeuwerik werd vastgesteld in 15 % van de atlashokken . Het 

areaal is nage noeg beperkt tot de Noordelijke en Oostelijke Kempen en 

enkele aangrenzende zones van de Centrale en Zuidelijke Kempen. In 

Zandig Vlaanderen komt de soort accidenteel voor met o.a. enkele zeke

re broedgevallen in het Heidebos te Moerbeke . 

De aanta llen- en relatieve dichtheidskaart different iëren het beeld. De 

Ka lmthoutse Heide , de militaire domeinen van Brasschaat-Brecht en de 

omgeving van het Turnhoutse Vennengebied vormen kernen in de 

Noordelijke Kempen . De belangrijkste concentraties zijn terug te vinden 

in de Oostelijke Kempen. De verspreiding vormt een band over het 

Ke mpens Plateau . Die band situeert zich vanaf het Hageven , over de 

Lommelse heidegebieden , de militaire oefenterreinen , de centrale en 

oostelijke heidereservaten tot aan de oostelijke steilrand van het 

Kempens plateau en wordt slechts onderbroken door bewoonde zones 

en diverse beekdalen uit het Demerbekken. De soort mijdt laaggelegen, 

natte terreinen ten voordele van hoger gelegen , drogere gronden. 

Met 500 tot 8oo broedparen is de Boomleeuwerik momenteel een vrij 

schaarse tot vrij talrijke broedvogel in Vlaanderen. Vermits de soort een 

monogame paarband kent en zich gemakkelijk laat inventariseren door 

haar opvallende zang, lijkt een schatting naar de ondergrens aangewe

zen. Dit betekent dat de totale populatie waarschijnlijk eerder rond 6oo 

paren zal liggen. Het Nationaal Park ' Hoge Kempen · (± 120 broedparen) 

en de Vlaamse reservaten Kalmthoutse Heide (50 broedparen), De Teut 

en de Ten Haagdoornheide (± 50 broedparen) herbergen de grootste 

aantallen. 

VERANDERINGEN 

In de periode 1973-1977 werd de Vlaamse populatie Boomleeuweriken 

(wellicht te laag) geschat op 135 broedparen . In 1984liepen de aantallen 

op tot ca . 290 (MAES et al. 1984) . In de tweede helft van de jaren 8o nam 

de populatie ondanks enkele strenge winters verder toe tot 360 broed

paren gevolgd door een stabilisatie in de eerste helft van de jaren go. In 

199? werd de populatie geschat op 350 paren waarna de aantallen snel 

opliepen tot het huidige populatieniveau. 

Ondanks de verviervoudiging in aantal , verdween de soort uit de 

Duinen , waar de laatste broedparen dateren uit het midden van de jaren 

8o. Buiten de Kempen heeft de Boomleeuwerik enkel standgehouden in 

het Heidebos te Moerbekeen plaatselijk in Zandig Vlaanderen zoals in 

het reservaat de Gulke Putten te Beernem. 

BESPREKING 

Het verdwijnen van de Boomleeuwerik uit de Duinen is waarschijnlijk te 

verklaren door de toename van struweel (dichtgroeien) in onze duinge

bieden en het verdwijnen van stuifzandgebieden . Ook de toegenomen 

bebouwing heeft hier zeker een rol gespeeld (PRovoosT & BONTE 2004) . 

In Groot-Brittannië is het areaal fors ingekrompen. In Nederland is het 

daarentegen enigszins toegenomen, hoewel bepaalde regio's vrijwel 

volledig zijn verlaten. Dit lijkt te wijten aan de teloorgang van kleine hei

derelicten en kapvlakten. 

Een verklaring voor de forse toename in de Kempe n is niet eenvoudig te 

geven. Er zijn een aantal factoren die mogelijk hebben bijgedragen tot 

de populatiegroei in Vlaanderen. De omvorming van productiebossen 

(Grove Den) naar inheemse boomsoorten resulteerde op de zandgron

den plaatselijk in kapvlakten en open, zandige stukken afgewisseld met 

jonge aanplant. Lokaal kan ook het optreden van grote heidebranden 

een gunstig effect hebben op de populatie Boomleeuweriken, zoals na 

de grote brand op de Kalmthoutse Heide in 1996. In 1999 werden hier 

al 47 broedparen geteld t.o .v. 25 in 1995 (VAN HEC KE & LEYSEN 2000) . 

Boomleeuweriken kunnen soms lijden onder streng winterweer. Mo

gelijk is dat ook de opwarming van het klimaat een gunstige bijdragele

vert aan de populatietoename. Maar liefst 7 van de zachtste winters 

sinds 1830 situeren zich in de periode 1990-2002 (WEBSITE KMI). Ook re

cent heidebeheer kan de Boomleeuwerik ten goede komen. Kappen van 

dennenbossen , plaggen en begrazen creëeren open habitats die soms 

snel worden gekoloniseerd. Nochtans kan een doorgedreven begrazing 

ook nadelig uitdraaien voor een grondbroeder als de Boomleeuwerik 

(HuSTINGS 1996) . Onlangs werd een soortbeschermingsplan voor de 

Nachtzwaluw opgesteld (INDEHERBERGH et al. 2002). Het is mogelijk dat 
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B RO EDZE KER HE ID #HO KK EN 

Zeker 63 

Waarschijnlijk 26 

Mogelijk 8 

% bezette hokken 15,5 

Populatieschatting 5oo-8oo 

de uitvoering van dit plan ook geschikte terreinen voor de Boomleeu

werik zal opleveren . Ten slotte is de sterke stijging mogelijk ten dele te 

verklaren door een toegenomen inventarisatie-inspanning en door te 

lage schattingen in het verleden . 

Toch is de algemene vooruitgang van het aantal Boomleeuweri ken tus

sen het midden van de jaren 70 en de periode 2000-2002 een constan

te in de ons omliggende landen . In Nederland vervijfvoudigde de popu

latie. De aantalsteename in Groot-Brittann ië vertoont eenzelfde orde 

van grootte (WonoN & GI LLING 2000) . De kleine Waalse populatie nam 

licht toe van ca. 75 tot 80-100 broedparen . In Frankrijk werd de soort in 

het kader van een monitoringsonderzoek in 2001 vastgesteld in 7,3 % 

van de onderzochte hokken . De populatie geldt er als stabiel, maar op 

te volgen (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT 1999). 

DAVID BEYEN 
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Woodlark - Summary 

Th e Woodlark has been noted in 15 % of all atlas squares but has a restricted range in 

the eastern part of Flanders. Elsewhere, the species breeds in smal/ numbers. The tata/ 

popu/ation is estimated at 50o-8oo breeding pairs. Highest numbers are found in large 

heathland reserves in the Campine region where a/most 30 % ofthe popu/ation is pre

sent in only three areas. Numbers have substantially increased since 1973-1 977 when 

the popu/ation was estimated at 135 pairs. Heathland management, fires, forest felling 

and new plantations and a series of mild winters may have favoured the species. 
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De Veldleeuwerik is wijdverspreid in hee l Europa behalve op ljsland, Gro enland en in het 
hoge noorden op grote hoogte. In het uiterste zuiden van Europa vertoont het versprei
dingsareaal grote gaten. In het verre verleden profiteerde de Veldleeuwerik van de ont
ginning van de Europese oerwouden en nadien van de toename van open landbouwgron
den. Sedert het midden van de jaren Go wordt in West-Europa ee n duide lijke , soms dra 
matische afname vastgesteld. In de meeste Oost- Europese landen (b ehalve Estland en 
Hongarije) bleven de aantallen stabiel of nam en zelfs nog toe (bv. in O ekraïne) . 
De Veldleeuwerik is een grondbroeder van allerhande open landschappen, (dee ls) be
groeid met lage vegetatie. Hij broedt zowel in (half) natuurlijke vegetaties als landbouw
gewassen: graslanden, weilanden, akkers, droge en vochtige heiden, steppen , zanddui
nen , veengebieden, schorren en opgespoten terreinen. Voldoende ufwisseling is nodig om 
aan het nodige voedsel (insecten en z aden) te geraken. Koppels kunnen van begin april 
tot einde juli 3 tot uitzonderlijk 4 legsels grootbrengen. 
Veldleeuweriken trekken in grote aantallen door van midden september tot eind novem
ber, met een piek in oktober tot midden november. Voorjaarstrek is er vanaf de dooi tot 
midden april. Veldleeuweriken overwinteren in zeer groot aantal. Sommige jaren treedt 
massale sneeuwtrek op. In het binnenland zouden vooral mann etj es overwinteren 

(H ERREMANS 1989). 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Veldleeuwerik is een talrijke broedvogel in Vlaanderen die voorkomt in 

bijna 88 % van de atlashokken . De verspreidingskaart vertoont een vlek

kenpatroo n met een aanzienlijk aantal onbezette ho kken in de Zuidelij ke 

en Centrale Kempen en het aansluitende deel van Zandig Vlaanderen . 

Een meer gedi fferentieerd beeld geeft de aantallenkaart Oo k hier vallen 

de grote leemten en lage absolute dichtheden op in een groot deel van de 

Ke mpen en Zandig Vl aa nd ere n. Opvallende concentraties zijn er dan 

weer in de Kustpol ders (vooral in de lj ze rvallei) , in de Oost-Vlaamse kou

terge bieden tussen Schelde en Leieen in de Vlaamse Ardennen , de stre

ken ron dom de Brusselse agglomeratie, het Antwerpse Linkeroeverge

bied , de Noordelijke Kempen , het Hagelan d en Haspengouw, de Oos

te lijke Kem pen , de Maasvallei en de Krijt-Leemregio. 

De aanta ll en per atlashok variëren sterk binnen de meeste streken . De at

lashokken met de grootste aantallen situeren zic h op het Kempens Pla

teau en in Zuid-Limburg. In twee atlashokken met grote militaire domei

nen werde n 159 en 190 paren geteld. In het atlashok met het Vlaams na

tuurreservaat ' Mechelse Heide ' werden 192 paren genoteerd . In de uitge

strekte (geruilve rkavelde) akkerlan den van de Krijt-Leemregio werden in 8 

atlashokken tussen 102 en 191 paren geteld, in één hok werden er 205 ef

fectief geregistreerd . In de rest va n Vlaanderen komen zelden meer dan 

50 paren per at la shok voor. Uitzonderingen zijn de Ijzervallei (tot bijna 70 

paren per hok) , het Antwerpse Linkeroevergebied (tot 85 paren) en de re

gio Schelde Leie (tot 74-100 paren) . 

De relatieve dichtheidskaart geeft een grotendeels gelijkaardig beeld 

maar met licht verschillende nuances . 

Op basis van de gebruikte atlasmethode wordt het aantal paren Veldleeu

werik in Vlaanderen momenteel geschat op minimaal 9000 en maximaal 

11 .000. 

VERANDERINGEN 

Volgens de Belgische atlas broedden er in 1973-1977 in het gehele land 

115.000 paren, toen reeds een sterke achteruitgang ten opzichte van 

vroeger. Hoe groot het aandeel van Vlaanderen was , is moeilijk uit de 

gegevens af te leiden , maar wellicht waren het er meer dan de helft . De 

dichtheden waren plaatselijk bijzonder hoog (o .a. meer dan 3000 pa-ren 

in een atlasrechthoek van 8 x 10 km nabij Leke) . In de periode 1985-1988 

woedt de Vlaamse populatie ruwweg geschat op 30.ooo-6o.ooo broed

paren (VAN VE SS EM & MEIRE 1990) . 

Regionale trendgegevens wijzen zonder uitzondering op een ste rke afna

me. In Limburg werd de broedpopulatie in 1989-1992 geschat op 3000-

6ooo paren . De Veldleeuwerik kwam in die periode slechts in 66% van 

de kil ometerhokken van 1974-1983 voor. De daling van het aantal bezet

te kilometerhokken leek er het grootst in marginale gebieden , terwijl de 

populatie in goede kerngebieden op peil bleef. De daling was het sterkst 

in Voeren en de Kempen , minder in de Krijt-Leemregio. Ten opzichte van 

1989-1992 broedt de Veldleeuwerik in Limburg momenteel nog in 8o% 

van de kilometerhokken . De daling gaat dus verder, maar minder snel. 

In de regio's Schelde-Leieen Zuid -West-Vlaanderen schat men de terug

val tussen de jaren 70 en eind de jaren 8o op minstens 40 %. In Kle in

Brabant ging de Veldleeuwerik tussen 1988 en 2001 met ruim 75% in 

aantal broedparen en met 55 % in verspreiding achteruit. 

De huidige geschatte Vlaamse populatiegrootte van gemiddeld onge

veer 10.000 broedparen ligt ver beneden de schattingen van de jaren 70 

en 8o. Ten opzichte van de jaren 6o- toen het broedbestand in Vlaan

deren op meer dan 18o.ooo paren werd geschat - loopt de afname zelfs 

op tot ongeveer 95 %. 

BESPREKING 

De grootste concentraties van de Veldleeuwerik worden in Vlaanderen 

aangetroffen in gebieden met uitgestrekte open landschappen zoals de 

grote heidegebieden (o .a. op militaire domeinen) in de Kempen , groot

schalige akkergebieden in de Krijt-Leemregio en uitgestrekte graslanden 

en akkers in de Kustpolders. Die vaststelling bevestigt de analyse van 

VER MEERSCH & DE BRUYN (2002) op een aantal voorlopige atlasgegevens . 

Zij vonden een goede overeenkomst tussen een berekende 'openheids

index' voor Vlaanderen en het voorkomen van de Veldleeuwerik. RIVM 

et al. (1998) vermelden in Nederland- waar de soort in alle habitattypes 

sterk achteruitgaat - de groeiende aantasting van de open ruimte als 

een niet te onderschatten probleem voor de soort. 

Algemeen voor West-Europa , wordt de intensivering van de landbouw 

en de daaraan gekoppelde veranderingen in het agrarische landschap 

als de hoofdoorzaak gezien voor de afname van de Veldleeuwerik. In-
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B ROEDZEKER HEI D #HO KKEN 

Zeker 304 

Waarschijnlijk 225 

Mogelijk 13 

% bezette hokken 87,8 

Pop u la tieschatting 9000-11.000 

tensief onderzoek in Groot-Brittannië toonde aan dat de problemen zich 

wellicht op verschillende vlakken situeren (FULLER et al. 1995, WILSON et 

al. 1997, (HAMBERLAIN & (RICK 1999, DONALO & VICKERY 2000, SI RIWARDENA 

et al. 2oooA). Nesten op graslanden zijn tegenwoordig vaak weinig suc

cesvol wegens te vroeg en veelvuldig maaien of vertrappeling door vee. 

In akkergebieden was de overschakeling van zomergranen naar winter

granen wellicht één van de belangrijkste negatieve factoren . Er zijn ster

ke aanwijzingen dat Veldleeuweriken 2 tot 3 legsels per broedseizoen 

nodig hebben om de populatie op peil te houden (WILSON et al. 1997) . 

Gezien wintergranen in de loop van het broedseizoen ongeschikt worden 

voor broedende Veldleeuweriken (te hoge en dichte vegetatie) , moeten 

de vogels na het eerste legsel kunnefl uitwi jken naar andere gewassen . 

Het verdwijnen van het kleinschalige agrarische landschap met een grote 

diversiteit aan gewassen ten koste van monoculturen vormt in dat 

opzicht een probleem . Naast onvoldoende nestgelegenheid wordt de 

soort geconfronteerd met een verminderd voedselaanbod (onkruiden, 

invertebraten) als gevolg van het veelvuldig gebruik van bestrijdings

middelen in akkerbouwgebieden (CAMPBELL & (OO KE 1997, SOTHE RTON & 

SELF 2000) . Ook factoren buiten het broedseizoen kunnen een rol spe

len. Het grotendeels verdwijnen van braakliggende akkers en graanstop

pel elden betekent dat een belangrijke voedselbron in de winterperiode 

(blaadjes en zaden van onkruiden, graanresten) is weggevallen (DONALD 

& YICKERY 2000). 

Bovenvermelde factoren zijn wellicht ook in Vlaanderen van doorslagge

vend belang. Door de sterke achteruitgang in graslandgebieden bereikt 

de Veldleeuwerik nu zijn grootste dichtheden in, naast de (enkele uitge

strekte) heidegebieden, de grootschalige geruilverkavelde akkergebie

del1 van Zuid-Limburg. Hier prefereert hij gebieden met een grote diver

siteit aan lage gewassen (graan , bieten, vlas); graslanden hebben een la

ge tot zeer lage dichtheid; maïs en laagstam worden gemeden. Hoger 

gelegen gronden hebben duidelijk de voorkeur. Zowel GABRI ~LS & VAN DE 
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GENACHTE(2003) als MENSCHAERT (1991) vermelden dat maïsvelden- die 

in Vlaanderen een grote oppervlakte innemen -zowel als broed - als al s 

foerageergeb ied grotendeels ongeschikt zijn . Opvallend is dat de soort 

in de intens ieve groententeeltregio in centraal West-Vlaanderen (voorlo

pig) weet stand te houden. Wellicht is de kleinscha ligheid va n de pe rce

len met veel randen en tractorweggetjes daar een meer doorslaggeven

de factor dan de teelten zelf (MED. 0 . DocHY). 

De toekomst oogt weinig rooskleur ig. Braaklegging van akkers en be

paalde vormen van akkerrandbeheer hebben ongetwijfeld gunstige ef

fecten, zeker wat voedselvoorziening betreft (WILSON et al. 1997, VAN 'T 

HOFF 2002, GABRI ËL$ & VAN DE GENACHTE 2003). Veldleeuweriken broe

den evenwel zelden aan de rand van percelen . In Groot-Brittannië wordt 

momenteel geëxperimenteerd met het niet inzaaien en on bewerkt laten 

van kleine oppervlaktes middenin de akkers (2 plots van 4 x 4 meter per 

ha) (WEBSITE RSPB). De resultaten zijn veelbelovend en de werkwijze heeft 

het voordeel dat ze niet gepaard gaat met een beteken isvo lle reductie 

van de opbrengst. Dergelijke maatregelen moeten echter op een vol 

doende grote schaal toegepast worden om de neerwaartse trend van po

pulaties om te buigen, iets wat zeker in de intensieve landbouwgebieden 

van Vlaanderen niet vanzelfsprekend is . 

jAN STEVENS 

Skylark - Summary 

The Skylark is o common species in Flanders, but densities show important regionol 

differences. The species is most numerous in open arabie ond (semi-) noturol hobitots 

(grosslonds, heother) . /t is scorce in the industriolized ond heovily urbonized centrol 

port of Flanders. All dato indicote o strong decreose in numbers since the seventies. 

The popu/otion is estimoted at 9000- 11 , ooo breeding pairs. 
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Oeverzwaluwen broeden in het grootste deel van Europa. De be langrijkste popu laties 
komen voor in Spanje, Groot-Brittannië, Wit-Rusland, Polen, Noorwegen en Zweden. De 
algemene aantalstrend in Europa tussen 1970 en 1990 wordt gekenmerkt door sterke 
fluctuaties , uiteindelijk resulterend in een lichte algemene afname. In de loop van de 
jaren 90 leek de soort zich in een aantal landen te herstellen . De j aarlijkse dichth eden 
lijken vooral bepaald te worden door het broedsucces van het voorgaande j aar en door de 
overleving in de overwinteringsgebieden, die samengaat m et de nee rslaghoeveelheden . 
Oeverzwaluwen graven broedtunnels van minstens 40 cm diepte in verticale wanden. Ze 
broeden liefst in kolonies en vrijwel steeds binnen vliegafstand van grote wateroppervlak
ken (vijvers , meren, grote rivieren) . Uitgespoelde rivieroevers vormen de natuurlijke 
broedbiotoop, maar in toenemende mate worden vaak erg grote :.:olonies aangetroffen in 
artificiële biotopen zoals (oude) zandgroeves, klei- en grindontginningen, opspuitingen 
en bouwputten . De nestplaatsen zijn vaak maar tijdelijk geschikt en er is een groot ver
loop van kolonies in opeenvolgende jaren. Binnen ko lonies is er een zekere synchronisa
tie van het tijdstip waarop met broeden begonnen wordt. Oeverzwa luwen voeden zich 
met allerlei kleine insecten zoals dansmuggen, bladlu izen en eendagsvliegen. 
De Oeverzwaluw overwintert in de Sahelzone en trekt weg vanaf eind juli tot begin okto
ber, maar vooral in augustus. Vanaf eind maart, maar vooral in april en mei, arrivere n 
ze terug op de broedplaatsen . 

VER S P REID IN G&. AANTALLEN 

De Oeverzwaluw is in Vlaan deren een tal r ij ke broedvoge l. De soort 

kwam in bijna 20% van de at las hokken tot broeden . Ze komt plaatsel ij k 

voor in Vlaanderen en enkel de Kust- en Scheldepolders , delen van de 

Kem pen, het Hagel and , de Maasvallei en de Leievallei vertonen lokaal 

een aa nee ngeslote n versp re id ing. De hoogste aantallen worden gemeld 

uit de Scheldepo lders (incl usief het Antwerpse Linkeroevergeb ied) waar 

gemidde ld meer dan 20 % van de Vlaamse populatie tot broeden kwam 

tijdens de at lasperiode. De M aasva lle i herbergt jaarlijks ongeveer 500 

pare n (10-1 5 %) en is hiermee eveneens van groot belang voor de Oe

ve rzwa luw. In totaal werd en gegevens ontvangen van 145 kolonies en de 

gemiddelde kolon iegrootte bedraagt 47 nesten . In 28 kolon ies werden 

meer dan 100 paren geteld en de grootste kolon ies werden vastgesteld 

langs het verlegd e Schijn te Ekeren in 2000 (633 paren) en langs het 

Oud Sas te Winta m in 2000 (576 paren) . In het Hageland komen grote 

kolonies voor in za ndgroeves in akkerland , ver van grote oppervlakken 

open water. De som van de getelde aantallen levert voor Vlaanderen 

8ooo-8300 broedparen op. We moeten er echter reken ing mee houden 

dat ve le kolonies van tijdelijke aard zijn en soms maar gedurende 1 at

lasj aar bezet z ijn . Bovend ien kunnen jaarlijks bezette kolonies sterke 

flu ctuaties vertonen . De som van de gegevens schetst voor een pioniers

soort als de Oeverzwaluw ongetwijfeld een te positief beeld . De jaarlij kse 

populatie in de atlasperiode kan , gebruik makend van aanvullende gege

vens uit het BBV-project, geschat worden op 6000-7500 paren . 

VERANDERINGEN 

De soort was vroeger heel schaars in Vlaanderen en is in de loop van de 

2oste eeuw veel talrijker geworden dankzi j de toename van zandwin 

ningen en de vele grote bouwprojecten en infrastructuurwerken. In de 

jaren 6o werd het aantal broedparen in België geschat op gooo-15.000, 

waarvan de grote meerderheid (ongeveer 12.000) in Vlaanderen . Half

weg de jaren 70 was de soort afgenomen tot 7500 paren . Vervolgens 

ging de populatie nog sneller bergaf en in 1gg1 werden slechts 3100 

paren geteld . Sindsdien volgde een langzaam herstel tot ongeveer 46oo 

broedparen (+20 %) in 1gg6 (WINDIG & FLORU S 1gg7). De populatie

scbatting tijdens de atlasperiode wijst op een verdere toename met 

ongeveer 40 % in de periode 1gg6-2ooo. 

In de periode 1g73-1g77 lag het grootste aaneengesloten verspreidings

gebied met de hoogste aantallen in Brabant, waar toen veel grote zand

afgravingen ontstonden in het kader van de aanleg van de autosnelwe

gen E40 en E411. Kolonies van meer dan 500 nesten kwamen toen voor 

in het grensgebied met Waals-Brabant. Van dit kerngeb ied bl ijven nu en 

kel nog enkele kolon ies ten zuiden en ten oosten van Leuven over. Ook 

in de Schelde- en Leiestreek kromp het areaal fors . In Limburg nam de 

soort toe van ongeveer 400-500 paren in 1gg2 tot 500-800 paren in de 

loop van de jaren go. Sinds 2000 worden er jaarl ijks 1000-1400 paren 

geteld en is de opmars vooral opmerkelijk langs de Maas waar nog ten 

dele in een natuurl ijke omgeving gebroed wordt. Andere regio's melden 

sterk wisselende aantallen zoals in Klein-Brabant, waar de Overzwaluw 

toenam vanaf 1g88 (50 paren) tot in 2000 toen de enorme kolon ie in 

Wintam ontstond . Sindsdien nam de populatie er snel af en in 2002 be

vond ze zich opn ieuw op het niveau van 1g88. 

In 1g68 broedde 53 %, van een bovendien veel tal rijkere populatie , op 

natuurlijke sites in rivieroevers (KUIJKEN & RoGG EMAN 1g6g), maar het 

aandeel natuurlij ke broedplaatsen is nu teruggevallen tot minder dan 

10 %. In Vlaanderen broedt nu ongeveer go % op kunstmatige plaatsen : 

45 % in zandgroevesen een gelijkaardig aandeel in zanddepots (WINDIG 

& FLORUS 1gg7). Algemeen valt op dat er minder kle ine kolonies en ves

t igingen op natuurli j ke plaatsen zijn en dat het areaal gekrompen is tot 

een concentratie in grotere kolonies in artificiële sites . 

BESPREKING 

Oeverzwaluwen broeden op voorspelbare plaatsen en het aantal bezet

te nesten is goed te tP..IIen in kolonies . Op enkele kolon ies na die niet 

zichtbaar waren vanaf openbare plaatsen en ontoegankelijk bleven voor 

de tellers , en mogelijk enkele geïsoleerde paren die over het hoofd wer

den gezien , is de inventarisatie betrouwbaar en nauwkeurig. 

De soms sterke schommel ingen van jaar tot jaar, met opeenvolgende 

afnames en perioden van herstel, en het grote 'verloop ' tussen kolonies 

door tijdelijk ongeschikte habitats maakt het vergelijken van de aantal 

len en beoordelen van de langetermijntrends op regionale schaal moei -
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lijk. Nochtans bestaat er geen twijfel over dat de Oeverzwa luw na een 

afname met 75 % tussen 1968 en 1990 het momenteel opnieuw beter 

doet in Vlaanderen met meer dan een verdubbeling van het broedbe

stand in de periode 1991-2002. 

In de broedtijd is de Oeverzwaluw een erg kwetsbare soort. Op industri

ële sites en bouwplaatsen is het risico op verstoring of vernieling van de 

nesten groot. Verstoring door motorcrossers d ie zandopslagplaatsen en 

opspuitterreinen als oefenterrein gebruiken , komt eveneens vaak voor. 

Tijdens het project 'Zie ... een zwaluw' in 1995-1996 werden in 20 % van 

de kolonies problemen met verstoring gemeld (WINDIG & FLORUS 1997) . 

Vermits vrijwel alle grote kolonies nu op kunstmatige sites gevestigd 

zijn , zijn goede afspraken met de industrie nodig om het behoud van de 

soort in Vlaanderen te verzekeren. Oeverzwaluwen bezetten gemakkelijk 

nieuwe sites in het voorjaar, maar verlies van actieve kolonies in het 

broedseizoen is onherroepelijk. Het kunstmatig aanleggen van broed

wand en in natuurgebieden is niet gemakkelijk en vraagt veel onderhoud . 

Op het Noordelijk Ei land in Wintam boekt men er slechts beperkte suc

cessen mee (CoECKELBERGH et al. 2003) . De vastgestelde afname van het 

aanta l broedparen op natuurlijke sites heeft voor een deel te maken met 

het rechttrekken van rivieren en verstevigen van oevers van waterlopen , 

alhoewel er recentelijk in het kader van integraal waterbeheer weer meer 

reken ing met de soort wordt gehouden . 

De toename in de Maasvallei is opvallend en de geplande grootschalige 

natu urontwikkeling kan er op termijn nog vele nieuwe broedplaatsen 

opleveren. Het is dan ook erg positief vast te stellen dat in zowat alle 

plannen omtrent die natuurontwikkelingsgebieden terdege rekening 

wordt gehouden met de soort (VAN DER WINDEN et al. 1996, VANACKER et 

al. 1998) . Elders in West-Europa werd in de tweede helft van de vorige 

~euw overal een sterke afname van de aantallen genoteerd , parallel aan 

de afname in Vlaanderen. In Groot-Brittann ië verdween go % van de 

1-3 • 26-50 • 151-500 
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populatie in de loop va n de jaren 70 en 8o. Nadien herstelden de aan

tallen zich en momenteel zou de populatie er sta biel zijn (CRICK et al. 

2004) . In Nederland bleef in 1984 maar 14% over van de aantallen van 

1964, maar na 1992 werd een forse toename genoteerd waarbij het 

niveau van de jaren 6o zelfs werd overschreden . De concentratie in gro

tere kolonies is ook bij onze noorderburen opvallend. Anderzijds nam in 

Waals-Brabant het bestand tussen 1973 en 1980 met 66 % toe (DE 

WAVRIN 1980) . In Belgisch Lotharingen halveerde het bestand tussen 

1983 en 1984 (PIERRE 1985). In Wallonië wordt de populatie beschouwd 

als achteruitgaand in de pe riode 1995-2002 en wordt ze geschat op 

1500-2500 paren . Bij Oost-Europese vogels, die in een veel groter en 

minder droogtegevoelig gebied in oostelijk en zuidelijk Afrika overwinte

ren , is de afname veel beperkter en som s nauwelij ks merkbaar. 

M ARC HERREM ANS 

Sand Martin - Summary 

Sand Martins are unevenly distributed in Flanders. Breeding was recorded in 20 % of 

the atlas squares. Breeding numbers declined by 75 % between 1968 and 1990, but 

have reeavered subsequently from a minimum of 3100 pairs to Gooo-7500 pairs 

during the present inventory. The vast majority of the popu/ation breeds in artificial 

sites, mainly sand quarries and sand starage areas, and less than 10 % now breed in 

natura/ sites in river banks. Despite the recovery in numbers, the fragmentat ion of the 

range continues, with more and more pairs concentrated in larger colanies in indus

trial sites and f ewer smal/ colanies in river banks. 
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BOERENZWALUW (HIRUNDO RUSTICA) 

De Boerenzwaluw broedt over het grootste deel van Europa met uitzondering van het 
hoge noorden en ljsland. In landen waar de landbouw over het algemeen nog extensief 
wordt beoefend blijven de aantallen stabiel, elders wordt een forse terugval gemeld. 
Boerenzwaluwen komen doorheen hun verspreidingsgebied vooral voor in uitgestrekte 
agrarische gebieden met de nadruk op streken waar aan veeteelt wordt gedaan. 
De soort broedt meestal in kolonieverband, tot in augustus-september, maar uitzonder
lijk zijn er nogjongen in het nest in oktober. In kille voorjaren gaat soms de meerde rh eid 
van de eerste broedsels verloren door voedselgebrek, maar zulke rampen kunnen via ver
vangbroedsels gedeeltelijk gecompenseerd worden (HERREMANS 1972). Opvallend zijn de 
moddernesten die binnen in vrij duistere gebouwen, vooral stallingen, worden gemetseld. 
Gezien de uitgesproken voorkeur om te nestelen op boerderije., met vee, zijn er aanzien
lijk minder Boerenzwaluwen in stedelijke gebieden en landelijke gebieden waa r tuinbouw 
en akkerbouw domineren. Ook uitgestrekte bosgebieden worden gemeden. Na de broed
tijd slapen Boerenzwaluwen soms met vele tienduizenden samen op sla applaatsen in 
maïs, jonge wilgen of Riet. 
Boerenzwaluwen vangen insecten in de vlucht in de nabijheid van het nest (< 500 m). 
Vliegen, muggen, bladluizen en vliegende mieren vormen het hoofdvoedsel. Bij winderig, 
kil en nat weer foerageren ze vaak boven water, boven graasweiden met vee of in de 
windschaduw van een bosrand of bomenrij. 
Het zijn echte trekvogels die overwinteren over een gro_ot gebied in Afrika, van Marokko 
tot Zuid-Afrika. Onze broedvogels verblijven vooral in West - en Centraal-Afrika . De aan 
komst op de broedplaatsen kan verwacht worden vanaf eind maart tot in mei. Langs de 
kust is er in mei soms massale doortrek, tot enke le duizenden per uur per te/post. In 
Afrika slapen Boerenzwaluwen soms met honderdduizenden samen. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Boerenzwaluw is een talrijke broedvogel in Vlaanderen , die in bijna 

alle atlashokken voorkomt. De dichtheidskaart toont hogere dichtheden 

ten westen van de as Brussel -Antwerpen, vooral in West-Vlaanderen en 

het westen en zuiden van Oost-Vlaanderen . Verder oostelijk komen nog 

veel Boerenzwaluwen voor in het Hageland en de Noordelijke en 

Zui delijke Kempen . Het open agrarische gebied van Haspengouw en de 

dicht beboste gebieden van de Oostelijke Kempen zijn duidelijk minder 

in tre k. De bijna afwezigheid in de grootstedelijke gebieden Brussel , 

Antwerpen en Gent is goed zichtbaar op de kaart . 

De atlas beoogde geen populatieschatting van deze soort, maar voor 

156 hokken maakten de tellers toch een telling of schatting van het aan

tal nesten : de meest voorkomende aantalschatting lag in de buurt van 

30-40 broedparen per atlashok van 25 km 2. Piekaantallen van 150-250 

broedparen per atlashok werden genoteerd in Nieuwpoort-Gistel , Bor

nem-Boom, Aalter en Kasterlee-Mol. Gezien het hoge percentage atlas

hokken waarvoor toch een schatting werd doorgegeven, kan de huidige 

populatie alsnog door extrapolatie geschat worden op 20.000·3o.ooo 

broedparen . 

VERANDERINGEN 

Het aantal broedparen van de Boerenzwaluw kan fors schommelen van 

jaar tot jaar (25-30 %), wat wellicht verband houdt met grote variaties in 

het broedsucces het het vorige jaar en de overleving gedurende de trek 

en overwintering. Tijdens een inventarisatiecampagne in Vlaanderen 

daalde het aantal broedparen van 1994 naar 1995 plots met 25 %. Het 

daaropvolgende jaar was er een toename met 5 %. Naast deze fluctua 

ties is er echter een duidelijk negatieve trend de laatste 30 jaar. In 1997 

schatte men de terugval sinds de jaren 70 op een halvering van het 

broedbestand . In een lokale studie te Bocholt verdween 69 %van de 

broedvogels tussen 1985 en 1989. In 1997 werd de Vlaamse populatie op 

40 .ooo-85.000 broedparen geschat wat neerkomt op een gemiddelde 

~an 100 broedparen per atlashok. De huidige inventaris toont aan dat 

die gemiddelde dichtheid van toen nu eerder een uitzondering is: 

slechts 19 % van de atlashokken waar de nesten van Boerenzwaluwen 

nu werden geteld hadden nog een gelijkaardige of hogere dichtheid . 

Kennelijk zette de daling zich de laatste jaren nog onrustwekkend verder 

door. De gebieden met de hoogste dichtheden waren tijdens de vorige 

landelijke atlas gelegen in de Antwerpse Kempen, het Hageland en 

Haspengouw. In Haspengouw blijkt de Boerenzwaluw ondertussen het 

sterkst in aantal afgenomen. De twee andere gebieden komen op de 

dichtheidskaart nog behoorlijk naar voren , maar het kerngebied blijkt nu 

verschoven naar het Westen van Vlaanderen waar de afname wellicht 

minder sterk is geweest. Er zouden nu nog maximaal 2o .ooo-3o.ooo 

broedparen van de Boerenzwaluw over zijn in Vlaanderen, tegen 

100.000-200.ooo tijdens de vorige atlasperiode in de periode 1973-

1977. 

BESPREKING 

Boerenzwaluwen zijn makke en opvallende vogels, die hun nesten op 

heel specifieke plaatsen bouwen. In Vlaanderen worden nesten van 

Boerenzwaluwen vooral aangetroffen in boerderijen of voormalige boer

derijen (96 %) . Uitzonderlijk wordt ook gebroed in garages , onder een 

brug of buiten aan een gebouw. Op bijna 70% van die bewoonde boer

derijen waren runderen aanwezig, maar er wordt ook gebroed op plaat

sen met varkens (12 %), kippen (11 %), paarden (10 %), geiten, konijnen 

en struisvogels. Gemiddeld vindt men drie nesten per boerderij, maar 

waar Boerenzwaluwen in varkenstallen kunnen broeden, zijn er door

gaans aanzienlijk meer nesten, terwijl het aantal nesten op boerderijen 

of andere gebouwen zonder vee het laagste ligt (WINDIG & FLORUS 1 997) . 

Het broeden in associatie met de mens dateert wellicht reeds van het 

Neoliticum . In Vlaanderen worden geen nesten gevonden op natuurlij

ke locaties . Waar er medewerking is van de landbouwers is het aantal 

broedparen nauwkeurig te tellen. De atlasinventaris is bijgevolg vrij vol

ledig. Er kan geen twijfel over bestaan dat het barslecht gaat met de 

Boerenzwaluw in Vlaanderen. Gezien 96% van alle nesten in boerderij

en gebouwd wordt , ligt daar wellicht ook de oorzaak en de oplossing. 

Het aantal landbouwbedrijven met runderen is de laatste 30 jaar im-
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BROEDZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 551 

Waarschijnlijk 45 

Mogelijk 2 

% bezette hokken 95.8 

Pop u Jatieschatti n g 20.000-30.000 

mers ook met ongeveer de helft verminderd, parallel met de afname

trend van de Boerenzwaluw. Maar er is wellicht meer aan de hand ver

mits ook op nog bestaande boerderijen met een positieve houding 

tegenover zwaluwen de aantallen gemiddeld beduidend terugliepen . An

derzijds is er een groeiend aandeel bedrijven, vooral nieuwe en grote in

dustriële veehouderijen, waar zwaluwen om bedrijfshygiënische of tech

nische aspecten (klimatisatie) niet welkom zijn en geen toegang krijgen 

tot de stallen. Afhankelijk van de streek en het soort veehouderij, loopt 

deze fractie zwaluwonvriendelijke boerderijen op tot 70 %. Hierbij is het 

interessant te noteren dat de grootste aantallen Boerenzwaluwen per 

beJrijf op varkenshouderijen voorko.r:nen , maar dat varkensstallen maar 

12 %van het bestand huisvesten omdat er maar weinig varkenstallen 

zijn waar Boerenzwaluwen binnen mogen . Hier is dus allicht ruimte 

voor verbetering, al voorspelt de tendens voor het verder verdwijnen van 

gemengde familiebedrijven en het vervangen door grotere industriële 

veehouderijen weinig goeds. De Boerenzwaluw is helemaal niet de enige 

soort in Vlaanderen die voor haar toekomst is aangewezen op natuur

vriendelijke landbouwmethodes, maar van geen enkele andere soort is 

het lot er zo volledig aan gebonden. Enkel indien er methodes gevonden 

worden om Boerenzwaluwen kansen te geven in de industriële veehou

derij , kan de soort op langere termijn behouden blijven als een algeme

ne vogel in Vlaanderen. Anders zal de soort spoedig samen met het 

'keuterboerke' verdwijnen uit ons landschap. Gezien de Boerenzwaluw 

foerageert kort bij het nest, is er ook nood aan een hoge natuurwaarde 

van het landschap vlak bij de boerdenJen, vooral een overvloed aan vlie

gende insecten en dus is matigheid en voorzichtigheid bij gebruik van 

insecticiden geboden op landbouwbedrijven . De huidige drang naar tra

ceerbaarheid van vlees zou bv. ook kunnen toelaten om een 'zwaluw

vriendelijk productielabel' in te voeren. 

Elders in West Europa was het bestand van de Boerenzwaluw constant 

0 

tot het einde van de jaren 6o. Daarna begon het af te nemen , de laatste 

tijd blijkbaar met toenemende snelheid in een aantal landen . In Groot

Brittanië bleken de aantallen echter grotendeels stabiel. In Nede rland 

was er een drastische daling, maar vanaf de jaren 1990 waren de aantal 

min of mee stabiel. In Wallonië werd ook een sterke daling genoteerd en 

blijven er nog 2o.ooo-4o.ooo broedparen over. Minstens plaatselijk lijkt 

de predatie door Sperwers en Boomvalken op pas uitgevlogen jonge 

zwaluwen belangrijk te zijn en de mogelijke impact hiervan op popu la

tieniveau verdient nadere studie. 

MARC HERREMANS 

Barn Swallow - Summary 

The Barn Swallow is widely distributed over Flanders (a/most 96 % of all atlas squa

res) with higher densities in the west than in the east, where numbers are low in the 

densely wooded are as of the Campine and the open arabie land of the southeast. The 

species is a/most absent in highly urbanized areas. Densities reach maxima of 150-250 

breeding pairsj25km2 . Although no long-term monitoring exists, comparison of over

all estimates from 1973-1977 with the present period shows an important decline. The 

main causes are improved hygiene and construction in the major breeding 'habitat', 

sta bles, making them unsuitab/e for the species. 
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HUISZWALUW (DELICHON URBICA) 
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De Huiszwaluw broedt in vrijwel geheel Europa en is op vele plaatsen talrijk, zowel in het 
Middellandse Zeegebied als in Scandinavië. De trends in West-Europa zijn vaak regionaal 
tegenstrijdig, maar er Zijn toch aanwijzingen voor grote schommelingen gedurende de 
voorbije eeuw, waarbij op vele plaatsen maximale populaties werden bereikt tussen 1950 
en 1970. Daarna ging het in West-Europa meestal bergaf met de Huiszwaluw. 
Van nature komen Huiszwaluwen voor in gebergten en langs klifkusten. De verstedelijking 
in Europa maakte van de soort een echte cultuurvolger die nu bijna overal in zijn versprei
dingsgebied nabij de mens broedt. Ze metselen hun moddernesten liefst in kolonies hoog 
onder een uitstekende rand aan de buitenkant van gebouwen. Soms wordt er ook binnen 
in gebouwen gebroed UACOB a[ GEE 1985) en soms onder bruggen . De nabijheid van water 
(en dus modder voor de nesten) is belangrijk in het broedgebid. Huiszwaluwen foerage
ren doorgaans hoog in de lucht waar ze zich voeden met kleine insecten. Alleen bij lang
durig slecht weer wordt er laag bij de grond of boven het water naar voedsel gezocht. 
Er kan tot laat in het jaar gebroed worden, met soms nogjongen in het nest tot in okto
ber, uitzonderlijk zelfs begin november. Volwassen vogels en nestjongen kunnen bij slecht 
weer voor enkele dagen in een 'koudeslaap' gaan. Slecht weer kan vooral in de trekperio
de catastrofale sterfte veroorzaken, vooral bij laat wegtrekkende vogels (bv. najaa r 1974). 
Huiszwaluwen overwinteren in Afrika, maar er is weinig geweten over waar en hoe: ze 
gedragen zich buiten het broedseizoen immers als Gierzwaluwen, waarbij ze hoog in de 
lucht leven en weinig of niet vanaf de grond waar te nemen zijn. De meeste van onze 
broedvogels keren terug in mei. 

V ERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Huiszwal uw is ee n talrijke broedvogel in Vlaanderen die verspreid 

ove r het geb ied voo rkomt . In 73 % van de atlashokken werd de soort 

waa rgenomen en in de overgrote meerderheid hiervan werden ook nes

ten gevonden . Er is niet echt een duidelijk patroon te herkennen in de 

ve rs preidingskaart of in de aantallen kaart , behalve dat er iets mee r on

bezette hok ken zijn op het (bosrijke) Kempens Plateau en in Zandig 

Vl aa nderen. De aantallen liggen over het algemeen iets hoger op zwaar

de re bodems zoa ls in de Polders , de Leemstreek, het Hageland en de 

grote re riv iervalleien . Op de za ndgronden worden o.a. hoge aantallen 

vas tgesteld in delen van de Antwerpse Kempen. Oo k in de streek tussen 

Diest en Leopoldsburg worden nog grote kolon ies aangetroffen . 

Meestal werden 20-25 broedpa ren per atlasho k geteld . Hoge aantallen 

van 100-150 broedpa ren per atlashok werden genoteerd in slechts 15 

atlasho kken. Optelling van de getelde en geschatte aantallen levert 

8ooo-n .ooo broedparen op voor Vlaanderen . 

VERANDERINGEN 

Tellingen van bezette nesten in kolonies of in gemeenten, tonen aan dat 

Hu iszwaluwenpopulaties lokaal forse schommelingen ondergaan , tot 

zelfs verdubbelen of halveren in opeenvolgende jaren . Trends in aan

grenzende gebieden kunnen hierbij in tegengestelde richting evolue ren 

(NI ESZ 2004) . Niettegenstaande de moeilijke beoordeling omwille van 

dergelijke lokale schommelingen is de Huiszwaluw de afgelopen 30 jaar 

drastisch afgenomen in Vlaanderen . In de periode 1973-1977 kwam de 

soort nog voor in alle atlashokken (weliswaar van 8o km 2 groot t .o .v. 25 

km 2 in de huidige atlas) . De totale Belgische populatie werd geschat op 

1oo.ooo broedparen, waarvan ongeveer 38.ooo in Vlaanderen . In 1990 

waren er nog een kleine 30.000 nesten over, maar op nauwelijks vijf jaar 

tijd , tussen 1991-1995, viel het bestand in Vlaanderen tot de helft terug 

(nog ca. 14.000 broedparen) . In de periode 1995-1996 volgde een stabi 

lisatie , maar tussen 1996 en 2002 ging nog eens 30 % van de populatie 

v_erloren . De afname was het sterkst in de zuidelijke helft van Vlaan

deren (45-55 %) en in West-Vlaanderen (40-45 %), iets minder in Ant

werpen en in het noorden van Oost-Vlaanderen en Limburg (20-30 %). 

Lokale tellingen op gemeentelijke schaal gaven tussen 1974 en 1995-

1996 unaniem een sterke daling aan met 60-85 %. Tussen 1985 en 1992 

verdween de soort in Limburg uit bijna de helft van de kilometerhokken . 

In het Brusselse was er tegen 1990 slechts een kwart over van de aantal

len in 1982, maar ook tussen 1978 en 1982 werd de afname al op 61 % 

geschat (WALRAVEN S & LANGHENDRIES 1985) . Er is tevens een tendens om 

geïsoleerde nesten en kleine kolonies in de bebouwde kom te verlaten , 

terwijl grotere kolonies op het platteland beter stand houden. 

BESPREKING 

Huiszwaluwennesten zijn doorgaans makkelijk te vinden en goed te tel

len . De atlasinventaris is bijgevolg vrij volledig en nauwkeurig. Mogelijk 

werden een aantal nesten , die niet van de straat zichtbaar waren , gemist 

en ook een paar late legsels kunnen over het hoofd gezien zijn. Huis

zwaluwen metselen hun moddernesten liefst in kolonies hoog onder 

een uitstekende rand aan de buitenkant van gebouwen : in Vlaanderen 

woont 17 % aan woningen (meer aan rijhuizen dan villa's), 37 % aan 

hoeves , 20 % aan fabrieksgebouwen , 1 o % aan andere hoge gebouwen 

(kloosters , scholen, kazernes, enz.) en 13 % onder bruggen. Overste

kende dakranden in ruw materiaal die een scherpe hoek vormen met de 

muur (< go•) worden vaker gebruikt omdat het nest een betere verkle

ving heeft en met minder modder (dus minder inspanning en tijd) een 

groter en steviger nest gebouwd kan worden; ook kleine steunpunten 

aan de voet van het nest worden veel benut (DESMARETS 2004) . 

Het gaat zeer slecht met de Huiszwaluw in Vlaanderen. Als verzachten

de omstandigheid kan gelden dat het vergelijkingsmateriaal waartegen 

de afname gemeten wordt, dateert uit de jaren 70. In die periode bereik

te de Huiszwaluw in België piekaantallen na een periode met forse toe

name. Het huidige populatieniveau ligt echter ver beneden de begin

waarde vóór de populatiepiek in de jaren 70. Er kan nu geen sprake meer 

zijn van schommelingen, maar eerder van een eenduidige neerwaartse 

trend . Erger nog dan de forse afname is het feit dat we, ondanks het vrij 

goede cijfermateriaal, niet goed weten hoe er iets tegen te beginnen . 

BROEDVOGELATLAS / HOOFDSTUK 7: SOORTENBESCHRIJVINGEN 



e mogeliJk • waarschijnlijk • zeker 

BRO EDZ E KER HEID #HOKKEN 

Zeker 407 

Waarschijn lij k 33 

Mogeli jk 21 

% bezette hokken 

Populatieschatting 8000-11.000 

De afname is namelijk niet eenduidig te ve rklaren. Er z ij n wel een aan

tal mogelijke oorzaken gekend . Zo is een gebrek aan modder voor de 

nestbouw genoemd als oorzaak voor de afname van Huiszwaluwen in 

stedelijke gebieden (FOUARGE 1992, FOUARGE & MONMART 1992). Hoewel 

er iets meer vogels broeden op zware gronden en de nestbouw geduren

de droogteperiodes soms even dient te worden uitgesteld bij gebrek aan 

slijk, lijkt die factor op landelijke schaal niet door te wegen . Een plotse 

afname in een bepaald jaar kan te maken hebben met lage overleving 

van ad uiten op trek of in de overwinteringsgebieden . Er is inderdaad een 

verband gevonden tussen afnames in Europa en droogte in delen van 

Afr ika. De erg forse terugval wijst er .. echter op dat er naast slechte over

leving van adulten ook een verwaarloosbaar broedsucces in het spel 

moet zijn. Er zijn helaas nauwelijks cijfers of aanwijzingen die dit kun 

nen ondersteunen, behalve voor de jaren 8o toen veel eerste legsels ver

loren gingen tijdens koude, natte lentes en er nauwelijks tweede legsels 

werden aangetroffen . Het vernielen van nesten door de mens is, zeker 

in het li cht van een wettelijk verbod hierop, niet spectacula ir toegeno

men. Er zijn in toenemende mate anekdotische gevallen gekend van 

Eksters en Kraaien die nesten openbreken en leegroven , of van Sperwers 

en Boomvalken die pas uitgevlogen jongen weghalen, maar dat blijft op 

populatieniveau veel te marginaal om rechtstreeks de vastgestelde 

cr;Jsh te veroorzaken. Een verhoogd predatierisico kan echter wel het 

'onveiligheidsgevoel ' flink verhogen bij een koloniebroeder en de kolo

nie onaantrekkelijk maken . 

In de voorbije decennia zijn een aantal oude, grote gebouwen met tra

ditionele, grote kolonies afgebroken of gerestaureerd en Huiszwaluwen 

hebben het bli jkbaar moeilijk om ergens anders een vervangkolonie te 

stichten . Moderne woningen bieden veel minder gunstige nestgelegen

heid. Het plaatsen van kunstnesten vertraagt lokaal de afname wat erop 

wijst dat ofwel een gebrek aan nestgelegenheid ofwel sociale factoren 

. . JEZE SOORT WERD GESPONSORD DOOR: 
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bi j de vestigin g een belangri jke rol kunnen spelen . Ook de meer lokale 

patronen van sterke jaarschommelingen wijzen op een beperkte plaats

trouw bij de vestiging van Huiszwaluwen , met een belangrijke compo

nent van immigratie en emigratie (NIESZ 2004). 

De oorzaak van de afname is waarschijnlijk een combinat ie van de hier 

aangehaalde (of nog andere) factoren waarbij het onduidel ijk bl ijft welke 

factoren het zwaarst doorwegen . Ook in Nederland nam de populatie 

vanaf 1978 jaarlijks af, met plotse sterke dalingen in 1979 en 1983 . In 

Wallonië werd een gelijkaardige trend vastgesteld, al zouden er nog ca. 

30.000 broedparen resteren . 

MARC HERREMANS 

House Martin - Summary 

Th e House Martin is still a widespread breeding bird in Flanders, but numbers have 

declined dramatical/y after reaching a peak a bout 30 years a go. Th e total popu/ation 

is now estimated at Booo-11. ooo pairs, only 25 % of the numbers of three decades 

ago. The sharpest decline was noted between 1990 and 1995 when the popu/ation 

dropped by 50 %, but locally and regionally sharp dec/in es had a/ready occurred from 

the 1970s onwards. 
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De Boompieper is een algemeen verspreide soort in Europa die vooral talrijk is in Cen
traal- en Noord-Europa. De soort is schaars in Ierland en Portugal en ontbreekt op ver
schillende eilanden in de Middellandse Zee. 
In vele Europese landen wordt een negatieve trend vastgesteld. Vaak gingen de popula
ties de voorbije decennia met meer dan 50 % achteruit . 
In het Europese areaal bezet de Boompieper verschil lende biotooptypes. Meestal genie
ten open, weinig begroeide gebieden met verspreide bosjes en bomen die gebruikt kun
nen worden als zangpost de voorkeur. Ze worden o.a . aangetroffen in heidegebieden, 
licht verboste graslanden, jonge bosaanplanten en kaalkapterreinen, open bossen, dui
nen en extensieve landbouwgebieden. Soms worden ook moerasgebieden gekoloniseerd. 
Intensieve landbouwgebieden, sterk beboste terreinen (alhoewe' wel aan de randen) en 
dichtbevolkte gebieden worden gemeden. In de bergen komen Boompiepers voor tot op 
2300 meter hoogte. 
Onze Boompiepers zijn langeafstandstrekvogels die ove rwinteren in Afrika ten zuiden 
van de Sahara. Ze behoren tot de vroegst terugkerende zangvoge ls en kunnen naargelang 
de breedtegraad al terug ve rwa cht worden vanaf half maart-half april. In Vlaanderen 
kan de typische zang al vanaf de derde week van maart gehoord worden . 
De Bo ompieper is ee n bodembroeder die het overgrote deel van zijn voedsel op de grond 
weet te bemachtigen. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

In V! aanderen kent de soort momenteel een vrij beperkte verspreiding 

en ze werd in slechts 28 % van de atlashokken vastgesteld . De kern van 

het areaal ligt in de Kempen met zwaartepunten in de heide- en militai

re terreinen ten noorden en oosten van Antwerpen (Kalmthoutse Heide 

en Klein en Groot Sch ietveld) en in de grote militaire terreinen en na

tuurgebieden op het Kempens Plateau (o .a. Genk , Houthalen-Helchter

en, Zonhoven, Meeuwen·Gruitrode en Lommel). In de overige delen van 

de Kempen komt de soort verspreid en in lagere aantallen voor. In de 

rest van Vlaanderen is de soort erg schaars met lokale populaties in o.a. 

het Heidebos te Wachtebeke, het du inreservaat De Westhoek te De Pan

ne, het Wijnendalebos te Torhout, de Gulke Putten te Ruiselede en op 

enkele leemheuvels aan de randen van de Demer- , Laan- en Dijlevallei 

in Vlaams-Brabant. 

Op de relatieve dichtheids kaart komen de concentraties in de Kempen 

duidelijk naar voren . Hier valt het ook op dat de soort op het Kempens Pla

teau vooral voorkomt aan de randen en niet zozeer in het centrale, dicht

beboste gedeelte . Ook de Kalmthoutse Heide en in mindere mate de mili

taire domeinen in de Noordelijke Kempen zijn op de kaart duidelijk zicht

baar. 

De huidige Vlaamse populatie kan worden geschat op 1900-28oo broed

paren . Omwille van het opvallende gedrag van de Boompieper (goed 

zichtbare zangposten, luide, kenmerkende zang) en de typische broed

plaatsen is de schatting betrouwbaar. In sommige delen van het ver

spreidingsgebied blijkt tot 1/3 van de mannetjes polyterritoriaal te zijn 

wat plaatselijk wel een onderschatting van het werkelijke aantal broed

paren met zich mee kan brengen . 

De absolute dichtheden kunnen regionaal sterk verschillen . Op het 

Kempens Plateau worden dichtheden vastgesteld van 101-115 broedpa

ren per atlasblok wat neerkomt op 4-5 parenj10o ha. Op de Kalmthoutse 

Heide werd in 1999 een dichtheid van 13,2 parenj10o ha gemeld (VAN 

HEC KE & LEYSEN 2000). 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de vorige atlas is het verspreidingsgebied van de 

Boompieper in Vlaanderen sterk ingekrompen. In de periode 1973-1977 

was de soort nog aanwezig in 83 % van alle Belgische atlashokken, wel

iswaar met een overwicht in Wallonië. Voor Vlaa nderen lag het percen

tage rond 75 %. Grote delen van Zandig Vlaanderen , het Centrale 

Heuvelland , Haspengouw en zelfs de Scheldepolders bleken toen nog 

Boompiepers te herbergen. Enkel in volledig open terreinen ·en gebieden 

met een hoge bebouwingsgraad werden toen geen Boompiepers geno

teerd . 

Het lijkt dan ook vanzelfsprekend dat de aantallen eveneens sterk zijn 

achteruitgegaan. Tijdens de jaren 70 kwamen nog ongeveer 7000 broed

paren in Vlaanderen voor. De populatie ging de voorbije 3 decennia met 

minstens 70% achteruit en de terugval was het sterkst op leem- en zand

leemhoudende bodems waar de soort op vele plaatsen volledig is verdwe

nen . Ruim go% van de populatie komt nu voor in bossen en heiden op 

de zandgronden. Ook in het Brabants Heuvelland worden Boompiepers 

enkel aangetroffen op de hoogste delen van de heuvels. De toppen wor

den er gekenmerkt door een dagzomende zandlaag door afschuiving van 

de leemlaag waardoor heidevegetaties er een kans krijgen. 
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e mogel ijk • waarschijnl ijk e zeker 

BRO EDZE KERHEID # HO KK EN 

Zeker 110 

Waarsch ijnlijk sG 

Mogelijk 10 

% bezette hokken 2 8 ,2 

Populatieschatting 1900· 2800 

BESPREKING 

Het gaat niet goed met de Boompieper in Vlaanderen . Toch is enige 

nuance gepast aa ngezien de soort het in de gebieden waar ze nu nog 

voorkomt, in het algemeen wel goed doet. Zo nam het aantal broedpa

ren op de Kalmthoutse Heide toe van 67 broedparen in de periode 1976-

1980 tot 111 in 1999. De grote heidebrand van 1996 heeft hier mogelijk 

een rol gespeeld. Grote percelen naaldhout gingen toen in vlammen op 

waardoor bijkomend geschikt broedgebied ter beschikking kwam (VAN 

HECKE & LEYS EN 2000) . Het voorkomen van de Boompieper op enkele 

va 11 de Brabantse heuvels zit in de lift omwille van het natuurbeheer dat 

er nu gevoerd wordt met oog voor de heidevegetatie die er van oudsher 

voorkomt, maar die jarenlang verdwenen was door het volledig bebos

sen van de biotoop. 

Het verdwijnen van de soort uit grote delen van zijn oorspronkelijke are

aal kan worden verklaard door een combinatie van factoren . Waar de 

Boompieper binnen het landbouwgebied voorkwam in dikwijls klein

schal ige aanplantingen van Grove Dennen, zijn die aanplantingen on 

dertussen te oud geworden en bieden ze te weinig structuurvariatie met 

het verdwijnen van de Boompieper tot gevolg. Verder heeft de schaalver

groting van de landbouw met bijhorende kap van houtkanten en bosjes 

de soort verder uitgedund. Ook het verdwijnen van hoogstamboom

gaarden heeft lokaal nadelige gevolgen gehad. Landbouwgebieden waar 

de Boompieper nu nog wel wordt aangetroffen zoals in de omgeving van 

Lommel en op enkele plaatsen in de Noo1delijke Kempen, worden ge

kenmerkt door een zandige ondergrond met bomenrijen van Berk enjof 

Grove Den als perceelsbegrenzingen. In de heidegebieden is de toe

stand doorgaans positief hoewel men ook hier moet opletten met het 

gevoerde beheer. Zo wordt verbossing meer en meer tegengegaan door 

het inzetten van schapenkuddes . Extensieve begrazing met schapen 
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leidt vaak tot een toename, maar te intensieve begrazing kan nefast zijn 

voor een grondbroeder als de Boompieper (Hu STINGS 1996) . 

In Nederland stelde men vast dat, hoewel het areaal flink is ingekrom

pen de voo rbije 20 tot 25 jaar, de totale populatie stabiel bleef door een 

toename in enkele bos- en heidegebieden alsook door de kolonisat ie van 

Flevoland . In Vlaanderen biedt de lokale toename in de Kempen niet vo l

doende compensatie voor de verliezen die elders optraden . Ook in 

Groot-Brittannië viel de Boompieper de voorbije decenn ia sterk te rug in 

zowel aantallen al s versp reiding (CRICK et al. 200 4) . 

GLENN VERMEERSCH 

Tree Pipit - Summary 

The Tree Pi pit is still widely distributed in regions with sandy soils. Locally, the species 

is thriving partly because of specific nature management. Ho wever, compared to the 

1973-1977 distribution atlas, large parts of the country have been abandoned du e to 

agricultural intensification, maturing of pine plantations and the toss of hedgerows 

and smal/ woodlands. 
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GRASPIEPER (ANTHUS PRATENSIS} 

De Graspieper is een broedvogel van de koelere en nattere delen van Europa: van Frank
rijk (behalve het zuiden) tot ljsland en het hoge noorden van Scandinavië. De grootste 
aantallen broeden in Scandinavië, de Baltische staten en in Groot-Brittannië. 
Graspieperpopu laties vertonen traditioneel erg sterke schommelingen, maar recentelijk 
worden uit verschillende landen toch duidelijk dalende trends gemeld. 
De Graspieper broedt in open landschappen met een verscheidenheid aan grazige terrei
nen, liefst op een vochtige tot natte bodem. Hij vermijdt hoge bomen, maar enkele ver
spreide, opschietende struiken zijn geen bezwaar. Hij komt het meest voor in weilanden 
en verkiest daarbij grote weidegebieden in polders en riviervalleien. Andere broedbioto
pen zijn grazige, vochtige heide, opgespoten en braakliggende terreinen, grazige terrils, 
brede wegbermen, dijken en rivieroevers. De soort verkiest plaats ~>n met vrij korte of open 
grazige vegetatie om in te foerageren, maar heeft langer gras nodig om in te broeden, 
liefst op een helling (grachtkant, berm). Akkers worden als foerageergebied benut buiten 
het broedseizoen, maar nauwelijks of niet om in te broeden. Ze foerageren op de grond 
waarbij ze het gemunt hebben op allerlei insecten(larven), slakjes en wormen. 
Onze broedvogels zijn deels trekkers die overwinteren in Frankrijk , Spanje en Noord
Afrika en in de heifst en lente is er massale doortrek van meer noordelijk broedende 
vogels (tot duizenden vogels per dag per observatiepost). In de heifst kan de trek overal 
worden waargenomen, in het voorjaar voorallangs de kust. 

VERSPRE IDING EN AANTALLEN 

De Graspieper is in Vlaanderen nog een vrij ta lr ijke tot talrijke broedvo

gel die over het gehele gebied verspreid voorkomt: bi jna 72% van de at

lashokke n was bezet. De aa ntallenkaart toont duidelijk enkele kernge

bieden : d e Kustpolders (inclusief de l)zervallei) , de Scheldepolders en 

aan slu ite nd het Antwe rps e havengebied , in minde re mate het Meetjes

lan d , weidevogelgebieden in de Noordelijke Kempen, riviervalleien (o .a. 

van Schelde , Demer en Leie) en vochtige heidegebieden in het zuiden 

van het Kempens Platea u en in de Lage Kempen. Ook op de relatieve 

d ichtheids kaart kome n d ie gebieden tot uiting, maar het valt op hoe 

pl aatselijk en gefragmen teerd de gebieden met hoge relatieve dichthe

den in de riviervalle ien zijn . De soort is erg schaars in de door akker

bouw gedomineerde gebieden va n de Leemstreek en Zandig Vlaanderen 

en in de bosrijke gebieden in het noordoosten van het Ke mpens Plateau . 

De absolute dichtheden zijn in het algemeen laag. In 68% van de bezet

te atlashokken worden niet meer dan 10 broedparen geteld . In slechts 11 

hokken (3 % ) -vooral gelegen in de Kustpolders , de Scheldepolders en 

de Oostelijke Kempen - komen meer dan 50 paren voor. De maxi male 

dichtheden liggen telkens tussen 6o en 8o paren per atlashok . 

De som van de getelde en geschatte aantallen levert voor Vlaanderen 

3800-5500 broedparen op . De polderregio's nemen hiervan ca . 28 % 

voor hun rekening, verspreid over de Kustpolders (900-1000 paren) , de 

Scheldepolders (210-215 paren) en het Meetjesland (80-110 paren). De 

Kempen totaliseren 900-1300 paren, ongeveer 24 % van de Vlaamse 

populatie , waarvan de helft in de Oostelijke Kempen. 

VERANDERINGEN 

Zowel het areaal als het aantal broedende Graspiepers neemt alarme

rend af in Vlaanderen . In vergelijking met de verspreidingskaart in de 

landelijke atlas uit de periode 1973-1977 zijn er nu grote gaten in het are

aal. Vooral delen van de Centrale en Zuidelijke Kempen , het Waaslan d 

en Vlaams-Brabant zijn zwaar getroffen . Dert ig jaar geleden werd het 

aantal Graspiepers voor België op 35.000 broedparen geschat, waarvan 

de meerderheid in Vlaanderen . De soort is in Vlaanderen achteruitge

gaan met minstens 70 % in bijna 30 jaar tijd . Regionale inventarisat ie

prqj ecten bevestigen de algemeen dalende trend , hoewel de cijfers over 

de afname soms vrij sterk kunnen uiteenlopen . In Klein-Brabant nam 

het aantal Graspiepers af met 96 % tussen 1988 en 2001 (van 150 naar 

6 broedparen) . Van de omvangrijke populatie in de regio Schelde-Leie 

(900-1100 paren in 1988-1990) blijven nu nog 180-310 paren over, een 

afname van ongeveer 75 %. De Limburgse populatie die in 1989-1991 

geschat werd op 1000-1500 paren is nu teruggevallen tot 700-900 

paren , een afname van 30 tot 40 % die zich in alle ecoregio ' s voordeed. 

In het noordoosten van het Kempens Plateau werd de Graspieper nog 

talrijk aangetroffen tijdens inventarisaties in de jaren 70 en 8o , en in 

1989-1991 , maar daar is nu een grote leegte ontstaan. Ook in het groot

ste deel van de Voerstreek verdween de Graspieper in snel tempo. Over 

de trend in de Vlaamse poldergebieden zijn weinig kwantitieve gegevens 

beschikbaar, maar ook daar is de afname ontegensprekelijk. In de peri

ode 1973-1977 werden plaatselijk nog absolute dichtheden van minstens 

8 paren per km 2 genoteerd , tegenover maxi maal 3 paren per km 2 in de 

huidige atlasperiode . 

Toch doet de soort het niet overal slecht. In de grotere heidegebieden 

va n de Antwerpse Kempen blijken nu meer Grasp ie pers te broeden dan 

30 jaar geleden . In de Kalmthoutse Heide nam de populatie toe van o 

broedparen in 1979 tot 80 in 1999 (VAN HEC KE & LEYS EN 2000) . Op het 

Groot Schietveld kwamen Graspiepers voor het eerst tot broeden in 

1978. Ondertussen namen de aantallen hier eveneens toe tot 61-64 

broedparen in 2000 (BULTEEL 2000) . 

BESPREKING 

De Graspieper leeft in open gebieden en zingt vanop open zitposten 

(bv. weidepaaltjes) of in baltsvlucht. De soort wordt bijgevolg geacht 

relatief opvallend te zijn en dus vrij goed te inventariseren. Dit is echter 

niet helemaal correct : veel gepaarde Graspiepermannetjes zingen nau

welijks en de broedterritoria kunnen klein zijn (1-2 ha), waardoor karte

ring bemoeilijkt wordt. 

De vastgestelde afname is echter wel degelijk reëel en zorgwekkend , 

maar moet in zijn historische context toch gerelativeerd worden . De 

Graspieper vestigde zich in Vlaanderen maar in het begin van de 19de 
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e mogelijk • waarschijnlijk e zeker 

BROEDZE KERHEID # HOKK EN 

Zeker 239 

Waarschijnlijk 164 

Mogelijk 45 

% bezette hokken 71,8 

Populatieschatting 38oo-ssoo 

eeuw en de eerste halve eeuw bleef het areaal beperkt tot de polders 

(SELYS-LONG CHAMPS 1842). Pas in het begin van de 2oste eeuw heeft de 

soort zich verder uitgebreid naar rivierbegeleidende , vochtige graslan

den en hooilanden en vochtige heidegebieden {VAN HAVRE 1928) . Rond 

1950 was er sprake van een verdere opvallende toename en het bezetten 

van akkergebieden (DUPOND 1950) . Piekaantallen werden bereikt tussen 

1950-1970, een vaststelling die in meerdere Europese landen werd 

gedaan (CRICK et al. 2004). De snelle recente afname kan dus in feite 

ook gezien worden als 'terug naar af' . 

Er zijn geen studieresultaten die de snelle afname van de laatste decen

nia afdoende kunnen verklaren . Grootschalige landschapsfactoren die 

vri jwel zeker een belangrijke rol spelen, zi jn de verregaande ontwatering 

en verdroging die vooral de laatste 40 jaar ons landschap geteisterd 

hebben . Op heel v-at plaatsen moesten weilanden op valleigronden 

plaats maken voor akkerbouw. Ook de enorme uitbreiding van het are

aal maïsteelt is deels ten koste gegaan van grasland . Het gradueel ver

vroegen van de maaidata en verhogen van veedichtheden vormden in de 

overblijvende graslandgebieden een steeds groter probleem. Een ande

re belangrijke factor is het dichtgroeien met bomen van vele open land

schappen . De massale aanplanting van Canadapopulieren op de zoge

na ëmd waterzieke riviervalleien is hier een goed voorbeeld van . Meer 

recent zijn ook het vergunningsplichtig maken van kappingen mee de 

oorzaak van het dichtgroeien van onze open landschappen : heel veel 

verloren hoekjes en grazige bermen gingen zo voor de Graspieper ver

loren. Veel bermbeheer is de laatste decennia bewu t van maaibeheer 

overgeschakeld op beplanting met struikgewas. Al deze elementen zijn 

bv. zeer goed zichtbaar in de Dijlevallei en de benedenloop van de 

Demer, waar de Graspieper in de periode 1973-1977 in erg hoge aantal

len voorkwam. De soort is hier nu vrijwel volledig verdwenen. De lokale 

toename in heidegebieden kan de algemene negatieve trend niet keren 
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en is eerder te wi jten aan het vergrassen van vele heideterrei nen met 

Pijpenstrootje dan aan een op de Graspieper gericht natuurbeheer. 

Indien we de huidige aantallen van de Graspieper min of meer willen 

behouden zal het o.a. nodig zijn om landschappen te verjongen en meer 

werk te maken van behoud of heraanleg van brede, grazige en kruid en

rijke bermen en dijken zonder bomen of struiken . Tevens zou de ve rrui

ging en het dichtgroe ien van valleigronden ongedaan moeten worden 

gemaakt en moeten er ernstige pogingen worden ondernomen om meer 

natte graslanden te behouden of in hun oorspron kelij ke staat te he rstel

len . Beheerovereen komsten met latere maaidata en lage re veed ic ht he

den kunnen ook voor deze weidevogelsoort een pos itieve bijdrage leve

ren tot populatiehersteL 

MARC HERREMANS 

Meadow Pipit - Summary 

Meodow Pi pits are foirly wel/ distributed in mony ports of Flanders (71 % of all squa

res) , with strongholds on the heavy cloy soils in the west (polders) , in the volleys of 

the lorger rivers ond locol/y in heothlonds in the northeost. Forested oreos ond large 

oreos with arabie land on loomy soils (in the south of the province of Limburg) ond 

on the sondy soils in Eost- ond West -Flanders have the lowest numbers. The num ber 

of breeding pairs hos decreosed from co. 20. ooo to at most sooo over the lost JO 

yeors. Habitat loss moy be a prime reoson, porticulorly through lowering of the 

ground water tab Ie, conversion of meodows in to arabie land ond offorestotion of river 

volleys. 
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GELE KWIKSTAART (MOTACILLA FLAVA FLAVA} 

De Gele Kwikstaart broedt in nagenoeg geheel Europa behalve in Ierland en ljsland. De 
grootste aantallen treft men aan in het oosten, in Scandinavië en in de lager gelegen 
delen van West-Europa. De populaties blijven de laatste 20 jaar vrij stabiel, misschien 
met een lichte tendens tot afname. 
De oorspronkelijke habitat van de Gele Kwikstaart bestaat uit vochtige graslanden, natte 
heides en randen van waterrijke gebieden in open landschappen . In West-Europa heeft de 
soort zich weten aan te passen aan akkers en die vormen nu het belangrijkste biotoop 
naast vochtige weilanden, hooilanden en sch rale, braakliggende terreinen . De soort 
broedt in verschillende akkergewassen: o.a. gra an , bieten, aardappelen , witlof en kool
zaad, bij voorkeur waar akkers afwisselen met weilanden. Men treft zelden geïsoleerde 
broedparen aan. Vaker wordt er in vrij aanzienlijke dichtheden g:tuoed, soms ze lfs in los 
kolonieverband. Het nest wordt op de grond gebouwd en is dus gevoelig voor beweiding 
en vroeg hooien of oogsten. 
De soort voedt zich voornamelijk met kleine vliegende insecten : muggen en vliegen, 
maar ook spinnen, rupsen en slakken. 
Gele Kwikstaarten zijn trekvogels die voornamelijk in tropisch West-Afrika overwinteren. 
Vanaf half maart tot in mei keren onze broedvogels terug naar de broedgebieden, voor
al in april en begin mei. Mannetjes komen één tot twee weken voor de vrouwtjes aan. Ze 
vertrekken reeds vanaf eind juli tot begin oktober, vooral in de tweede helft van augus
tus en begin september. Na het broedseizoen slapen Gele Kwikstaarten vaak samen op 
slaapplaatsen in riet, maïs of wilgen. 

VERSP REIDING EN AANTALLEN 

De Gele Kwikstaart is een talrijke broedvogel in Vlaanderen. De soort 

werd vastgesteld in 72 % van de atlashokken . Vooral in het westen en 

het zu iden is er een aaneengesloten verspreiding, maar op de lichtere 

bodems in het noordoosten en vooral in de Kempen ontbreekt de soort 

op vele p laatsen. De zang en terr itoriumafbakening zijn niet erg opval

lend , waardoor geïsoleerde broedgevallen mogelijk gemist werden . Aan 

het kaart beeld zal dit echter niet veel veranderen . 

Gele Kwikstaarten broeden in open terreinen en bezetten de broedplaats 

vrij vroeg in het voorjaar, waardoor ze reeds vanaf de eerste steekproef

ronde kon den worden waargenomen. Uit de relatieve dichtheidskaa rt 

blijkt dat het kernge bied ligt in de open landbouwgebieden op zware tot 

goed vochthoudende bodems , vooral in de Kust- en Scheldepolders, het 

Meetjesland, de Zandleem-en Leemstreek, het Centrale Heuvelland en 

de Krijt-Leemregio ten zuiden van Haspengouw. In de Maasvallei komt 

de soort tamelijk veel voor. Opvallend lagere dichtheden buiten de bos 

gebieden werden vastgesteld in de landbouwgebieden in de Kempen . 

Dit was ook het geval in riviervalleien zoals die van de Grote en de 

Kleine Nete, de Schelde, de Demer, de Dijleen de Zenne. 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de periode 1973-1977 is het verspreidingsbeeld aan

zienlijk gewijzigd . De soort is sterk afgenomen in de Kempen en in oos

telijk Vlaams-Brabant, terwijl een blijvende toename en areaaluitbreiding 

werd vastgesteld in de open akkergebieden van West- en een groot deel 

van Oost-Vlaanderen . Decennia geleden was de Gele Kwikstaart nog een 

talrijke broedvogel in de hooilanden en weiden van de Dijlevallei , maar is 

daar nu, net als in vele andere valleigebieden , volledig verdwenen . 

Hoewel relatief weinig kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, is de 

populatieontwikkeling van de Gele Kwikstaart in Vlaanderen in grote lij 

nen gekend . In de 18de tot het begin van de 20ste eeuw nam de soo rt 

sterk toe in aantal. De soort paste zich toen steeds meer aan landbouw

gebieden aan (vooral vochtige graslanden). Halfweg de jaren 6o werd 

het bestand in België geschat op 19.000 broedparen , waarvan de grote 

meerderheid in Vlaanderen. In de periode 1973-1977 leverde het Bel

gi~che atlasonderzoek een landelijk totaal van slechts 6100 broedparen 

op. Mogelijk werd de sterk afnemende trend reeds ingezet in de jaren 

50. In het begin van de jaren 8o begonnen de aantallen weer toe te 

nemen waarbij een opvallende wijziging in de broedhabitat plaatsvond 

(van graslanden naar akkers) . Het aantal broedparen in Vlaanderen 

werd in 1985-1988 geraamd op 8ooo en in 1989-1991 op 4500-58oo 

(waarschijnlijk onderschat) . Het gaat hier echter telkens om ruwe schat

tingen die het inschatten van reële trends niet gemakkelijk maken . De 

huidige atlasgegevens laten geen betrouwbare populatieschatting toe, 

maar wellicht heeft zich in de jaren 90 een verdere aantalsteename 

voorgedaan. 

Regionale inventarisatiegegevens tonen een gedifferentieerd beeld . In 

Limburg was er tussen 1985 en 1992 een achteruitgang in de Kempen 

maar niet in de andere ecoregio's. In Klein-Brabant bleven de aantallen 

stabiel tussen 1988 en 2001, maar het areaal kromp iets in. In de regio 

Schelde-Leie daalde het aantal broedparen van 500-1000 in de periode 

1940-1960 naar 266-510 in 1973-1997, gevolgd door een sterke stijging 

tot 1700-2100 paren in 1988-1990. In alle regio's werd de reeds eerder 

vernoemde verschuiving van vochtig grasland naar akkers vastgesteld . 

Van de omvangrijke populatie in de regio Schelde-Leie broedde eind de 

jaren 8o amper 1 % nog in hooilandgebieden . 

BESPREKING 

De sterke afname tussen 1950 en het einde van de jaren 70 is wellicht in 

hoofdzaak het gevolg van ontwatering en een drastische daling van de 

grondwaterspiegel in vochtige weilandgebieden, in die periode het be

langrijkste broed biotoop. De daaraan gelinkte intensivering van de land

bouw - met meer pesticiden, een hogere mestgift en een vervroeging 

van de maaidatum - maakte die gebieden grotendeels ongeschikt voor 

Gele Kwikstaarten , net als het bebossen van hee! wat agrarisch minder

waardige valleigronden. De soort wist zich de laatste decennia echter 

met succes aan te passen aan akkergebieden , een fenomeen dat het ver

spreidingsbeeld in Vlaanderen sterk heeft beïnvloed . Het lijkt erop dat 

de toename op akkers voldoende groot is om de nog steeds voortduren

de afname op graslanden (ruim) te compenseren. Er zijn op dat vlak 

evenwel grote regionale verschillen. In tegenstelling tot het grootste 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZEKERHEID #HO KK EN 

Zeker 299 

Waarschijnlijk 133 

Mogelijk 22 

% bezette hokken 72,7 

Populatieschatting 

deel van West- en Oost-Vlaanderen doet de soort het in de akkergebie

den van de Kempen niet goed. De overschakeling van grasland naar 

akkerland betekende op de zandgronden vooral een toename van het 

maïsareaal, een gewas dat niet de voorkeur geniet van de soort. De 

meer gediversifreerde akkerbouw in andere Vlaamse regio's biedt meer 

kansen voor de soort maar we beschikken over weinig informatie over 

de factoren die de teeltkeuze van de Gele Kwikstaart bepalen. Het wekt 

zelfs enige verbazing dat de vogels kunnen stand houden in de meestal 

zeer frequent met bestrijdingsmiddelen behandelde aardappel- en 

graanvelden. 

Absolute dichtheidscijfers uit de atlasperiode 2000-2002 zijn nauwe

lijks beschikbaar maar cijfergegevens uit eerder gepubliceerde regiona

le of lokale studies zijn wellicht nog steeds richtinggevend . Ze illustre

ren het grote overwicht van de op akkers broedende vogels . Voor de 

regi o Schelde-Leie - een van de huidige kerngebieden - maakt 

MENSCHAERT (1991) melding van 10 parenfkm2 en meer in akkergebie

den. Het absolute maximum bedroeg 34 parenfkm2 op de kouters bij 

Kruishoutem. In heel wat hooilandgebieden is de soort inmiddels hele-

0 

maal verdwenen . Slechts in enkele, vrij extensief beheerde gebieden 

weet ze vooralsnog goed stand te houden. Op de vochtige graslanden in 

de Ijzerbroeken werd in de periode 1996-1999 een gemiddelde d ichthe id 

van 4 parenfkm2 vastgesteld (CouRTENS 2000) . In de Zeebrugse achter

haven broedde de soort in 1993 in een dichtheid van 4,3 parenfkm2 op 

natte weilanden en opgespoten terreinen (LusT et al. 1995) . In de m ees

te poldergebieden met overwegend weilanden zijn de dichtheden echter 

merkelijk lager: o.a. 2,1 parenfkm2 in de Ronselareweiden bij Dudzele 

(1990) en 1,8 parenfkm2 in de Uitkerkse Polder (2001) . 

Ook in Nederland vertoonde de broedpopulatie na een tijdelijke inzin 

king een hernieuwde toename sinds 1993, met dezelfde verschui vi ng 

van grasland naar akkerland als in Vlaanderen . In Wallonië wordt een 

flinke toename van het bestand gemeld en zouden er nu sooo-8ooo 

broedparen zijn. 

MARC HERREMA NS 

Yellow Wagtail ssp. jlava - Summary 

The Yellow Wagtail is a widespread breeding species in Flanders in south-western and 

southern agricultural areas. On sandy soils in the north and north-east, it is much 

scarcer. The species suffered severe losses between 1950 and 1980 due to lowering of 

water levels causing suitable meadows to dry out. In the last two decades, it hos shif 

ted its habitat preferenee from grasstands towards arabie lands where it hos increa

sed. Due to that shift, the occupied range changed significantly with many regions in 

the north and narth-east being abandoned and numbers increasing on loamy soils in 

southern parts of Flanders. 
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ENGELSE GELE KWIKSTAART (MOTACILLA FLAVA FLAVISSIMA} 

De Engelse Gele Kwikstaart is in Europa, zoals de naam al aangeeft, voor een groot deel 
beperkt tot Groot-Brittannië, waar hij vooral voorkomt in het centrum en het zuidoosten 
van het land. Het betreft hier ondersoort van de Gele Kwikstaart die wel in grote delen 
van Europa algemeen is. De Engelse Gele Kwikstaart komt verder enke l verspreid voor 
langs de volledige kustlijn van Frankrijk, delen van die van de Benelux en enkele eilan d
jes ten noorden van Duitsland (waaronder Helgoland) en Zuid- Noorwegen. De Franse 
populatie wordt geschat op meerdere duizenden broedparen, elders zijn de aanta llen 
marginaal (bijvoorbeeld 40-80 broedparen in Nederland. In de gebieden waar de ver
schillende ondersoorten overlappen worden tal van 'hybriden' (vooral in Noordwest
Frankrijk) waargenomen. Ook tijdens de trekperiode worden gemengde groepen vastge
steld. De trek verloopt langs de kusten van Noorwest-Europa, Fr('mkrijk en Portugal over 
Marokko tot Senegal en Gambia waar het merendeel overwintert. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De En gelse Ge le Kwikstaart is een zeldzame broedvogel in Vlaanderen 

di e sl echts in 1 % van de atla s hokken werd aangetroffen . Zekere broed

gevallen worden slechts sporadisch vastgesteld met tijdens de atlaspe

riode 4 waa rvan maar 1 zuiver en 3 gemengde broedparen (1 maal wijf

je en 2 maal mannetje Engelse) . De zekere broedgevallen werden geno

teerd in de omgeving van Halle (mannetje Engelse, vrouwtje Gele in 

2000), in de omgeving van Baaigem (zuiver broedgeval in 2001) , in 

Wel den (mannetje Engelse, vrouwtje Gele in 2000) en in Zwijnaarde 

(vro uwtje Engelse, ma nnetje Gele in 2002) . Langs de Schelde ten zui

den van Gent in 2001 en in Alveringem en Veurne (zelfde atlashok) in 

2000 werd telkens 1 wa arschijnlij k, gemengd broedpaar genoteerd . 

Mogel ijke broedgevallen werden gemeld in Wuustwezel (Wezelse heide, 

gemengd met mannetje Engelse in 2001), Lapscheure (2ooo) en langs 

de Kust in Bredene (2000). Net na de atlasperiode in 2003 werd nog 

een zeker, gemengd broedpaar (mannetje Engelse) vastgesteld te 

Geraardsbergen . 

Re ken ing houdend met het feit dat er ongetwijfeld gemist worden , kan 

de jaarlijkse populatie geschat wo rden op minstens 3-6 al dan niet ge

mengde broedparen . 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de Belgische atlas van de periode 1973-1977 is niet 

erg veel veranderd: de soort was en is nog steeds erg zeldzaam. De 

habitats waarin gebroed wordt, verschillen niet wezenlijk tussen beide 

atlasperioden, steeds is er een overlap met de 'gewone' Gele Kwikstaart . 

BESPREKING 

De Engelse Gele Kwikstaart is altijd een zeldzame broedvogel geweest in 

Vlaanderen. In het verleden werden o.a . broedgevallen genoteerd te 

Nieuwpoort (1923 en 1952) , Zeebrugge (1967), Overmere (1975) , Dende r

belle (1976), Oostende (1978) , Dudzele-Zeebrugge (1983) en Booits

hoeke (1984). In 1994 vond het eerste broedgeval plaats in de provincie 

Limburg te Peer (LUYCKX et al. 1995) . Net voor de atlasperiode werden 

nog een aantal gevallen opgetekend: zekere, gemengde broedgevallen te 

N~erlinter in de Getevalllei (1998, mannetje Engelse, vrouwtje Gele) en 

te Noorsehete in de Ijzervallei (1998 , mannetje Engelse, vrouwtje Gele). 

In 1999 werd nog een zeker broedgeval vastgesteld te Sint-Martens

Latem . 

De ogenschijnlijk lichte toename is waarschijnlijk te wijten aan de hoge

re inventarisatie-inspanningen tijdens de atlasperiode en aan de betere 

soortkennis van vele tellers . 

In Groot-Brittannië gaat de Engelse Gele Kwikstaart gestaag in aantal 

achteru it (plaatsing op de ' oranje lijst ', populatieafname sinds 1980, 

verdere populatiedaling van 14% in de periode 1994-2002, daling van 9 

% tijdens onze atlasperiode , NELSON et al. 2003). De afname is een 

gevolg van omzetting van grasland in akkerland, drainage van natte 

graslanden en intensiveri ng van het grondgebruik. Indien de terugval in 

Groot-Brittannië zich verder doorzet , kan de soort wel eens volledig ver

dwijnen uit Vlaanderen . De effecten van de achteruitgang in de kernge

bieden moet zich namelijk in eerste instantie ook uiten in de uithoeken 

van het verspreidingsgebied. Dit blijkt ook voor deze soort op te gaan : 

in Nederland werd een afname vastgesteld van 200 -350 broedparen in 

de periode 1980-1985 tot 40-80 broedparen in de periode 1998-2000. 

Nauwkeuriger onderzoek in de kerngebieden , voornamelijk bol lenvel

den, zou mogelijk een iets positiever beeld kunnen opleveren, maar zal 

de algemene trend niet veranderen. In Frankrijk is weinig geweten over 

de trend, maar in het noordelijk kustgebied zou de soort toenemen 

(DUBOIS 2001) . 

GLENN VERMEERSCH 
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• mogelijk • waarschojnlijk • zeker 

BROED Z E KERHEID #HOKKEN 

Zeker 4 

Waarschijnlijk 

Mogel ijk 3 

% bezette hokken 1,3 

Populatieschatting 3-6 

Yellow Wagtail ssp. jlavissima - Summary 

The jlavissima race of the Yellow Wagtail is a rare breeding bird in Flanders with only 

a few records every year. Ou ring the recent atlas period, 3-6 pairs were estimated to 

breed each year but only on one occasion was a 'pure' breeding pair observed. Mostly, 

breeding pairs consistedof a male flavissima with a female Jlava. As the species seems 

to be decreasing in the U. K. , an increase in Flanders is unlikely in the near future. 
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GROTE GELE KWIKSTAART (MOTACILLA CINEREA) 

De Grote Gele Kwikstaart komt algemeen verspreid voor in Europa, met uitzondering 
van grote delen van Scandinavië en de Baltische staten. De soort ontbreekt bovendien in 
de uitgestrekte steppengebieden van Hongarije en in delen van Oost-Roemenië. Sinds 
het midden van de 19de eeuw heeft de soort haar areaal vanuit de Centraal-Europese 
bergzones uitgebreid naar de omliggende noardelijke laaglanden. De Europese populatie 
kan in de periode 1970-1990 als vrij stabie l beschouwd worden, hoewel de soort in som
mige landen wel toenam. 
Grote Gele Kwikstaarten hebben een voorkeur voor snelstromende beken en rivieren in 
bosrijke landschappen. Structuurvariatie van het rivierbed met een afwisseling van rot
sen of stenen met slikbodems in tragerstromende delen is wenselijk. Het voorkomen lijkt 
minder afhankelijk van een goede waterkwaliteit, dan wel van J-en sterke stroming, hoe
wel dichtheden kunnen worden bepaald door verschillende factoren zoals voedselbeschik
baarheid, kwaliteit en breedte van de waterloop en landschapsgebruik. De Grote Gele 
Kwikstaart is in de eerste plaats een soort van berg- en heuvelachtige streken . In laag
vlakten is de bezettingsgraad lager en komt hij vooral voor op plaatsen met lokaal kunst
matige stroomversnellingen zoals bij watermolens en sluizen. 
Het voedsel bestaat vooral uit insecten, die opgepikt worden van het water of vliegenvan· 
gerachtig bemachtigd worden. Ook andere ongewervelden en zelfs kleine gewervelden 
worden gegeten. De Grote Gele Kwikstaart kan jaarlijks twee en soms meer nesten groot
brengen en is sterk territoriaal. Enkel vogels uit noordelijke en oostelijke streken vertonen 
trekgedrag. Als korteafstandstrekker overwinteren ze vrij noordelijk in de gematigde 
zones van Europa (Noord west- Europa en Groot-Brittannië) . Hierdoor zijn ze gevoelig 
voor strenge winters, die de populaties sterk kunnen drukken. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Grote Gele Kwikstaart bezet ruim 30% van de atlashokken en is met 

40o-6oo broedparen een vrij schaarse tot vrij talrijke broedvogel. Het 

verspreidingsgebied strekt zich uit als een brede, bijna volledig aaneen

gesloten band in het zuiden van Vlaanderen, van de Westelijke en Cent

rale Heuvels, over Hageland-Haspengouw tot de Krijt- Leemregio en de 

zuidgrens van de Zuidelijke Kempen. Daarbuiten zijn er nog twee klei 

nere concentraties: een eerste in de Centrale Kempen en een tweede 

rond de beekdalen van het Maasbekken in Noordoost-Limburg. Ten 

westen van de Schelde komt de soort duidelijk minder voor, maar er zijn 

zekere broedgevallen aan de Poperingevaart te Poperinge, in de omge

ving van leper en te Ooigem aan de Vaarthoek (nabij de Leie) . 

De aantallenkaart toont zowel in de stroombekkens van de Boven

Schelde, de Dender, de Dijle en de Demer meerdere hokken met abso

lute dichtheden van meer dan 4 broedparen . Nergens werden echter 10 

of meer broedparen per atlashok opgetekend . Het Centrale Heuvelland 

is veruit de belangrijkste regio voor de soort: 45-50% van de populatie 

komt er voor, gevolg door de Krijt-Leemregio (17 %) en Hageland-

Haspengouw (14 %). 

Uit de relatieve dichtheidskaart komt duidelijk het zuidelijk deel van de 

Vlaamse Ardennen naar voor, het zuidelijk deel van het Denderbekken, 

de Zuunvallei, het gebied tussen Yse en Dijle, de Herkvallei en de 

Voerstreek. 

VERANDERINGEN 

De populatie van de Grote Gele Kwikstaart nam tussen beide atlasperi 

oden zowel in verspreiding als in aantallen toe. Het areaal breidde voor

al uit in noordelijke en noordoostelijke richting, maar ook enkele loca

ties in West-Vlaanderen werden ingenomen . 

In de periode 1 g73-1 g77 werd geen aantal voor Vlaanderen opgegeven . 

Er kan voorzichtig uitgegaan worden van 100-120 paren . In het midden 

van de jaren 8o zat de populatie ten gevolge van grote verliezen in 

opeenvolgende strenge winters waarschijnlijk op een dieptepunt, maar 

b.eschikken we niet over een nauwkeurige schatting (60-300 paren) . In 

de periode 1g8g-1gg1 was de populatie in herstel en werd ze geschat op 

110-140 paren . In de periode 1gg4-1gg6 werden steeds 170-1go paren 

geteld , wat waarschijnlijk nog een flinke onderschatting is . De huidige 

populatieschatting wijst in ieder geval op een sterk doorzettende popu

latiegroei in de jaren go. Ook na de atlasperiode lijkt de populatie nog 

uit te breiden en werden ook steeds meer broedparen aangetroffen in 

het uiterste noorden van Vlaanderen zoals in de Voorkempen {MED. E. 

VAN Roov) en de Noordelijke Kempen (o.a. te Essen , MED. H . )Acoss) . 

In Zuid-West-Vlaanderen verscheen de soort in 1gg4 en sindsdien ko

men er jaarlijks 1-3 broedparen voor. In de regio Schelde-Leie , waar de 

overgrote meerderheid broedt in de nabijheid van watermolens {MED. J. 
VANHEUVE RSWYN ) , werd de populatie in 1ggo geschat op 28 broedparen . 

Tijdens de atlasperiode werden minstens 50 paren geteld en kwam de 

soort ook ten noordwesten van de Schelde tot broeden. 

De soort broedde voor het eerst in Klein-Brabant in 1ggg (CoECKELBERGH 

2000) en is de Demervallei overgestoken tot in de Centrale Kempen . De 

volledige bovenloop van de Demer tot Lummen met aanslu itend het 

Midden-Limburgs Vijvergebied is nu bezet. Op het Kempens Plateau is 

het areaal uitgebreid ten noorden van de waterscheiding met vestigin

gen langs de Zijpbeek en de Dommel en vooral aan de noordoostelijke 

plateaurand langs de A-beek , Bosbeek en Itterbeek, waar momenteel on

geveer 30-35 paren voorkomen . In Limburg nam het aantal broedparen 

toe van ongeveer 35 in het begin van de jaren 8o, tot 100 in de eerste 

helft van de jaren go. De totale Limburgse populatie kan momenteel ge

schat worden op 110-160 broedparen . 

BESPREKING 

Tussen beide atlasperiodes ging de Grote Gele Kwikstaart zowel in 

Vlaanderen als in het aangrenzende Wallonië en in Nederland vooruit . 

De oorzaken van de vooruitgang moeten waarschijnlijk gezocht worden 

in een combinatie van het uitblijven van streng winterweer, een voortdu

rende 'aanvoer ' vanuit Wallonië en Nederlands-Limburg en een lokaal 

verbeterde waterkwaliteit en structuur van waterlopen door herstel maat

regelen. Ook de aanpassing van de soort aan kunstmatige habitats 

zoals watermolens , waterzuiveringsinstallaties en bruggen heeft stellig 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

B ROE D Z E K ERHEID #HO KKEN 

Zeker 138 

Waarschijnlijk 34 

Mogelijk 20 

% bezette hokken 30,8 

Populatieschatting 400-600 

bijgedragen tot de vastgestelde opmars. 

Met uitzondering van enkele matig strenge winte rs halverwege de jaren 

go 1s het sinds halfweg de jaren 8o geleden dat er nog echt strenge win

ters zijn opgetreden in Vlaanderen. Meer nog, van de winters uit de peri

ode 1g85-2002, staan er maar liefst 7 in de top 10 van de zachtste win

ters sinds de start van de metingen (wEBSITE KMI). In Wallonië werd de 

populatie in 2001-2002 geschat op 3000-5000 broedparen, wat een toe

name van minstens 20 % betekent sinds halfweg de jaren 70 . De posit ie

ve invloed hiervan op de nabijgelegen populaties in Vlaanderen is waar

schijnlijk groot. In Nederland verdubbelden de aantallen van 110-1 75 

paren in de jaren 70 tot 240-300 in d.e periode 1gg8-2ooo. De aantalstee

name en de areaaluitbreiding is er overwegend toe te schrijven aan een 

versteviging in de dr ie kerngebieden in het oosten van het land. De aan

talsevolutie in de zuidelijke helft van Nederlands-Limburg is goed gedo

cumenteerd . Zowel halfweg de jaren 8o als in de jaren go deden enkele 

st renge winters een verdubbeling van de aantallen in de tussenliggende 

periode teniet. De strenge winter van 1gg5-1gg6 heeft er echter geen dui

delijke negatieve gevolgen op de broedpopulatie gehad , wat blijkbaar 

ook het geval was in Vlaanderen . Rekening houdend met de aantallen en 

evo lutie in Nederlands-Limburg is het onwaarschijnlijk dat de schattin

gen uit het midden van de jaren go een volledig beeld voor Vlaanderen 

geïen. Vermoedelijk zal de Vlaamse populatie halfweg de jaren go onge

veer 300-400 paren groot zijn geweest. 

Het is mogelijk dat onze popu latie nog verder zal toenemen wanneer 

maatregelen voor integraal waterbeheer concreet uitgewerkt worden en 

st renge winters uitblijven . Aandacht voor een verdere waterzuivering en 

herstel van natuurlijke beeklopen zal net als in Nederland een gunstig 

effect hebben op de populatie. Bovendien lijkt de toename in kunstma

t ige habitats nog niet teneinde, zoals de aanwezigheid nabij verschillen-

1-3 • 26-50 • 101 -150 

• 4-10 

• ll -25 • 15 1-500 • 51-100 

0 

de bruggen en wate rz uiverings in stallaties in het noorden va n Vl aanderen 

tijdens de laats te zomerh alfja re n doet vermoeden . Dat de kunstmatige 

habitats in Vla anderen zeer belangri jk zi jn voo r de Grote Gele Kwikstaart 

wordt o.a . ook aangetoond in het Denderbekken , waa r hoge dichtheden 

van de soort du idelijk gerelateerd zij n aan de aanwezi ghe id van watermo

lens (MED . W. FAV EYTS). 

DA VI D B EVEN 

Grey Wagtail - Summary 

The Grey Wagtail is widespread in the southern part of Flanders and accupies a/most 

JO % of all atlas squares. Ou ring the recent atlas period, popu/ation si ze was estima

ted at 40o-6oo breeding pairs which is a significant increase compared to the previ

ous inventory in the 197 0s when a bout 100-1 20 pairs we re counted. Causes fo r the inc

rease may be milder winter weather, growing populations in adjacent regions like 

Wallonia and southern parts of the Netherlands and ameliorating water quality in 

smal/ streams and rivers due to integrated water management. 
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WITTE KWIKSTAART (MOTACILLA ALBA) 
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Er is in Europa geen land waar je geen Witte Kwikstaarten kan aantreffen. Enkel op 
Corsica, Sardinië en enkele andere eilanden in de Middellandse Zee broeden ze niet . De 
meeste Europese landen melden stabiele aantallen. Oorspronkelijk vertoonden ze een 
voorkeur voor waterrijke gebieden zoals oevers van meren en rivieren en natte graslan
den. De soort ontwikkelde in de loop van de 2oste eeuw een enorm aanpassingsvermo
gen en broedt nu bijna overal in de onmiddellijke nabijheid van de mens met uitzonde
ring van stadscentra. Ze komen zowel op zeeniveau als tot op een hoogte van JOOO 

meter tot broeden. De hoogste dichtheden worden in het algemeen bereikt in niet al te 
grootschalige landbouwgebieden met verspreide bebouwing en een netwerk van kanalen 
en slootjes. 
De soort is een insecteneter die haar voedsel meestal lopend bertl achtigt. Vaak pikken ze 
dode insecten weg vanop allerlei plassen. Ook uitwerpselen van vee worden minutieus 
onderzocht. 
Witte Kwikstaarten uit de Benelux zijn trekvogels die vooral in Zuidwest- Europa overwin
teren, soms tot in Noord-Afrika . Gezamenlijke slaapplaatsen buiten het broedseizoen 
zijn bekend en herbergen vaak honderden exemplaren. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Witte Kwiks taart is een talrijke soort in Vlaanderen die in iets meer 

d a n 97 % va n de at lash o kke n werd vastgesteld . De mee rderheid van de 

waa rnemingen betreft ze kere en waarschijnlijke broedgevallen . Het are

aal in Vla ande ren is o no nderb ro ken . De relatieve dichtheidskaart geeft 

de zwaa rtepunten in de verspreiding wat beter weer. Uit die kaart blij kt 

da t de soort in opvallend lagere dichtheden voorkomt in een smalle 

s troo k langs de Kust en in de Duinen , lokaal aan de Middenkust en in 

he t West-Vlaamse He uvelland . De bosrijke delen van het Waasland her

berge n m inder Witte Kwi kstaarten dan de meer open Scheldepolders en 

het aansl uitende havengeb ied van Antwerpen . De sterk verstedelijkte as 

Antwerpen -Brussel wordt en igsz ins gemeden , net als de bossen ten zui 

de n en ten oosten van Brussel. Ten slotte blijkt de soort erg dun ver

spreid o p het naaldbosrijke Kempens Plateau . De hoogste dichtheden 

vallen vaak samen met grootschalige landbouwgebieden op zowel lich

te als zwaardere bodems . De soort diende niet geteld te worden in het 

kader van het atlasproject Een voorzichtige interpretatie van wel getel

de hokken toont hogere absolute dichtheden in landbouwgebieden tot 

maximaal 100 paren per hok t .o .v. gemiddelde dichtheden rond 20 

paren in meer bosrijke streken . 

VERANDERINGEN 

Een vergelijking van het huidige verspreidingsbeeld met dat van de ja

ren 70 levert niet zo veel op: de soort kwam en komt nog steeds overal 

voor in Vlaanderen . Het vergelijken van dichtheden is niet eenvoudig 

omwille van de verschillen in methodiek tussen beide atlasperiodes. In 

1973-1977 werden de hoogste dichtheden in Vlaanderen gemeld in Lim

burg, de Antwerpse Kempen en in de Vlaamse Ardennen. Momenteel 

lijkt de soort in grote delen van Oost- en West-Vlaanderen in minstens 

even hoge dichtheden voor te komen als in de toenmalige kerngebie

den . De huidige hoge dichtheden in de Scheldepolders en voornamelijk 

op opgespoten terreinen in het Antwerpse Linkeroevergebied blijken 

van recentere datum te zijn. Mogelijk is de soort in de ouder wordende 

bosgebieden wat achteruitgegaan . In de periode 1986-1990 werden in 

Zuid-West-Vlaanderen 460 paren geteld en de soort bleek zich er goed 

te hebben aangepast aan de schaalvergroting van de landbouw. In het 

zuidwesten van Oost-Vlaanderen bleek de soort op het einde van de ja

ren 8o talrijk , al werd wel vermeld dat de soort het lokaal moeilijk had 

door de toename van de maïsteelt waardoor mogelijk voedseltekorten 

zouden ontstaan . In de periode 1985-1992 stelde men in Limburg, on

danks een stabilisatie van de aantallen, een verschuiving vast van de 

bosrij ke Kempen en de Voerstreek naar de meer open Zandleem- en 

Leemstreek . In Klein-Brabant nam het bestand met 35% af in de loop 

van de jaren 90 (354 paren in 1988 t.o.v. 220-240 in 2001). 

BESPREKING 

Bij gebrek aan Vlaamse monitoringsgegevens is niet alles altijd even 

duidel ij k, maar het staat vast dat de Witte Kwikstaart behoorlijke ver

schuivingen in zowel areaal als talrijkheid heeft ondergaan in de voor

bije 3 decennia . Factoren die steeds een belangrijke impact op de popu

latie kunnen hebben , zijn nestgelegenheid en voedsel. In het landbouw

gebied ontstaan ten minste lokaal problemen door het opknappen of 

slopen van vervallen schuren waardoor nestplaatsen verloren gaan. In 

nieuwe gebouwen komen Witte Kwikstaarten niet meer aan de bak en is 

hun situatie enigszins vergelijkbaar met die van de Boerenzwaluw. 

Nochtans is van een dramatische terugval als bij die laatste soort geen 
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sprake. De talrijkeid van de Witte Kwikstaart is in belangrijke mate te 

'danken ' aan de lintbebouwing, typisch voor de Vlaamse open ruimte. 

Toch ondervindt de soort ook daar plaatselijk problemen door de door

zettende trend tot l estauratie van oude woningen waarbij in het alge

meen wel wat oude 'koterijen' grenzend aan het achterliggende land

bouwgebied met de grond worden gelijk gemaakt. Nieuwbouwwijken 

bieden in het algemeen weinig nieuwe broedplaatsen. Grootschalige 

bedrijfsterreinen en KMO-zones bieden de soort dikwijls wel soelaas en 

ze bereikt er vaak hoge dichtheden (COECKELBERGH et al. 2003). In grote 

havengebieden zoals in Antwerpen en in de Gentse Kanaalzone breidt 

de Witte Kwikstaart zich mogelijk nog steeds uit door een combinatie 

van geschikte nestplaatsen (bedrijfsgebouwen) en prima foerageerge

bieden (natte opgespoten terreinen). Op kleinere schaal stelt men dat 

ook vast op het Noordelijk Eiland te Wintam, waar een dichtheid van 1 

paar/4 ha werd vastgesteld (CoECKELBERGH et al. 2003) . In het intensie

ve landbouwgebied lijkt de soort, ondanks het in het verleden getoonde 

aanpassingsvermogen, toch ten minste lokaal te lijden onder voedselte

korten door een verhoogd pesticidengebruik en door de toename van 

het maïsareaal waarvoor tal van bemeste, voedselrijke graslanden wer

den opgeofferd. De Witte Kwikstaart blijft in de eerste plaats gebonden 

aan het open landbouwgebied in Vlaanderen . Het ouder worden van de 

bossen en de verdichting van de open ruimte door allerlei wegbeplantin 

gen, speelt mogelijk in zijn nadeel. Vergrassing en verruiging kan in 

heide- en duingebieden eveneens negatief uitdraaien voor een bodem

foerageur. In Nederland stelt men in dergelijke gebieden een halvering 

vast van de BM P-index. Lokale studies in Vlaanderen bevestigen die 

trend . In de Kalmthoutse Heide nam de soort gestaag af in de periode 

1975-2000 (VAN HECKE & LEYSEN 2000). 

0 

In Nederland vermoedt men dat de soort licht is toegenomen in de pe

riode 1998-2000 t .o.v. 1973-1977, een toename die zich vooral zou si tu 

eren in het agrarische gebied . In Vlaanderen l ijkt de soort eerder stab ie

le aantallen te vertonen met lokale afname in bosrijke streken en toen a

me vooral in industriegebieden . 

GLENN VERMEERSCH 

White Wagtail - Summary 

White Wagtails are among the most widely distributed birds in Flanders (97 % of all 

squares occupied). Numbers have probably remained stabie over the last three deca

des although some dec/ine was noted in more forested areas and at least locally in 

agricultural regions. The species has benefited from industrial activities providing it 

with new nesting sites and good feeding opportunities. Causes of concern are agricul

tural intensification, restoration or even destruction of old houses and barns and 

nitrate deposition in heathlands and dunes. 
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De Rouwkwikstaart wordt, naarge lan g de bron, beschouwd als een ondersoort van de 
Witte Kwikstaart en is er de Britse tegenhanger van. Ze is erg ta lrijk in Groot -Brittannië 
en Ierland. In continentaal Europa worden ze vooral aangetroffen in kustgebieden van 
Noorwegen tot Noordwest-Frankrijk. De voorbije 2 decen nia werden stabiele tot licht 
toenemende populaties geme ld in Groot-Brittannië na een periode van afname in de 
jaren 70 (CRICKet al. 2004) . 
Net als de Witte Kwikstaart voeden ze zich voora l met allerlei klein e insecte n die vaak 
na een kort fladderende vlucht bemachtigd worden. Het zijn dee ls trekvogels die , afhan
kelijk van de heersende windrichting, in het voorjaar soms in grote aantallen opduiken in 
de Lage Landen. Ze slapen er dan vaak op gezamenlijke slaapplaatsen met Witte 
Kwikstaarten. 

VERSPREI DING EN AANTALLEN 

Rouwkwikstaarten werden in de atlasperiode in slechts 9 hokken door

gegeven als waa rschijnlijk of zeker broedend . In 8 gevallen ging het om 

1 broedpaar, slechts éénmaa l werden 1-2 paren geteld . In brjna alle ge

vallen werden mengparen gemeld , meestal met een mannetje Rouw

kwikstaart. In 2000 werden zekere broedgevallen genoteerd in het Ant

werpse Linkeroevergebied (Zwijndrecht) en in Klein-Brabant in het 

Kraaien broek en op het Noordelijk Eiland te Wintam (het enige zuivere 

paar gemeld tijdens de atlasperiode). In 2001 werd een waarschijnlijk 

broedgeval ontdekt langs de Schelde te Hamme en in 2002 werden pa

ren aangetroffen op het Groot Schietveld te Brecht, op het Noordelijk 

Eiland te Wintam en een waarschijnlijk te Sint-Lenaarts nabij Brecht. 

Waarschijnlijke broedpare n werden eveneens waargenomen langs de 

Kust te Zeebrugge , Knokke en Oostende. De jaarlijkse populatie in de 

atlas periode ka n geschat worden op 3-6 paren . 

VERANDERINGEN 

Tot 1 g88 werd geen zuiver broedgeval van de Rouwkwikstaart vastge

steld in Vlaanderen . Een toegen o men waarnemersintensiteit leverde in 

de jaren 70 en 8o wel geregeld meldingen op van mengparen, vooral 

langs de Kust, maar sporadisch ook in het binnenland. Ook in de jaren 

go bleef de Rouwkwikstaart een onregelmatige broedvogel in Vlaan-

deren (met o.a . wel een zuiver broedpaar in Zeebrugge in 1 ggo) en de 

huidige gegevens tonen aan dat van een stijgende trend geen sprake is . 

BESPREKING 

Het verspreidingsbeeld van de Rouwkwikstaart in Vlaanderen is waa r

schijnlijk erg onvolledig. Het is niet uitgesloten dat jaarlijks (veel) meer 

paren of mengparen tot broeden komen dan de huidige schatting aan

geeft. Gerichte inventarisaties leverden in Klein -Brabant bijna jaarlijks 

broedgevallen op sinds 1999 met waarnemingen in alle maanden van 

het jaar (COECKE LBERGH et al. 2003) . De vogels zijn erg onopvallend in 

het broedseizoen en enkel wanneer alle paren Witte Kwikstaart in een 

bepaald gebied nader worden bekeken, is de kans groot dat een broed

geval kan worden ontdekt. Ook in Nederland , waar in 1998-2000 jaar

lijks 20-30 paren werden geteld , blijft de onzekerheid omtrent de precie

ze omvang van de populatie groot en lijkt het kaartbeeld vooral bepaald 

te .worden door de waarnemingen van enkele specialisten (BOELE 2002). 

GLENN VERMEERSCH 

• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZE KERH EID #HO KK EN 

Zeker 4 

Waarschijnlijk 

Mogelijk 2 

% bezette hokken 1,8 

Populatieschatting 3-6 

WhitejPied wagtail ssp. yarrellii - Summary 

With 3-6 breeding pairs in the 2000-2002 period, this subspecies remains an irre

gular breeding bird in Flanders. The recent slight increase in records is a/most 

certainly caused due to an increase in attention being paid to the species. 
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WINTERKONING (TROGLODYTES TROGLODYTES) 

De explosieve zang van de Winterkoning weerklinkt nagenoeg overal in Europa. Zelfs op 
fjsland, vaak gemeden door zangvogels, in het uiterste noorden en op verschillende ei
landjes in de Middellandse Zee, komt de soort voor. De Europese populaties zijn in het 
algemeen stabiel en lijken vooral onderhevig aan de effecten van streng winterweer. De 
hoogste aantallen worden aangetroffen in het noordwesten van het areaal. 
Het lijkt alsof Winterkoningen zich overal thuis voelen: vanaf zeeniveau tot boven de 
boomgrens in de bergen en zowe l in bosrijke gebieden als in de boomloze toendra. Hoge 
dichtheden bereiken ze vaak vooral in vochtige loof of gemengde bossen met ee n rijke 
ondergroei en een humusrijke bodem 
Het mannetje bouwt in het vroege voorjaar verschillende nesten die vervolgens door het 
vrouwtje aan een nauwkeurige inspectie worden onderworpen w:Jarna ze er één uitkiest. 
De nestjes kunnen op de meest uiteenlopende en onverwachte plaatsen worden aange· 
troffen. Winterkoningen zijn voo rnam elijk insecteneters die zich eveneens voeden met 
slakjes, allerlei larven, spinnen en duizendpoten. Onze broedvogels zijn overwegend 
sedentair terwijl meer noordelijke en oostelijke populaties voornamelijk in Zuid-Europa 
overwinteren. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Met ru im 99 % van de atlashokken bezet, mag het du idelijk zij n dat 

Winterkoningen nergens in Vlaanderen op het appel ontbreken en tot de 

talrijkste vogels worden gerekend. Een gewone relatieve dichtheidskaart 

slaagt er niet in het versprei dingsbeeld ook maar iets te differentiëren . 

Daarom wordt voor de Winterkoning de puntrelatieve dichtheidskaart 

getoond. De soort blijkt net iets minder talrijk voor te komen in de Dui

nen (met uitzonder ing van delen van de Oostkustduinen) en aanslui

tend in de Kustpolders en de ljzervallei. De schijnbaar lage dichtheden 

in het Meetjesland berusten op deels ontbrekende puntgegevens uit die 

regio. Opvallend is het minder verspreid voorkomen in sterk verstede

lijkte gebieden zoals Antwerpen en het nabijgelegen havengebied. In de

len van de Noordelijke Kem pen , het zuiden van Haspengouw, sterk 

beboste regio' s op het Kempens Plateau en in de Maasvallei zijn 

Winterkoningen wat minder talrijk . Om de tellers niet te zwaar te belas

ten, werd niet gevraagd Winterkoningen te tellen . Sommigen deden dat 

toch en een voorzichtige interpretatie van die data toont aan dat vooral 

in de bos- en valleigebieden vaak erg hoge aantallen worden bereikt. Zo 

stelden VAN ELEGEM & ÄN SELIN (2000) in de zuidelijke Dijlevallei dicht

heden vast van maar liefst 110 parenj10o ha. Een totaalschatting voor 

Vl~anderen gaat voorbij aan de opzet van de atlas en is op bas is van de 

hu idige gegevens niet haalbaar. 

VERANDERINGEN 

Op basis van de voorliggende gegevens en bij gebrek aan een langeter

mijnmonitoring van de soort in Vlaanderen is het onmogelijk conclusies 

te trekken over een eventuele verschuiving van het areaal t .o.v. 1973-

1977. Winterkoningen komen nog steeds overal in hoge aantallen en 

dichtheden voor. De lagere aantallen gemeld in open landbouwgebieden 

in de jaren 70 komen niet naar voor uit de relatieve dichtheidskaart 

omwille van methodologische verschillen . Regionale gegevens wijzen op 

plaatselijk fluctuerende aantallen, maar globaal gezien lijkt het Vlaamse 

broedbestand zeker op langere termijn stabiel te zijn. 

In Zuid-West-Vlaanderen bleven de aantallen stabiel in 1986-1990 t.o .v. 

de inventaris in de jaren 70, waarbij wel dient te worden opgemerkt dat 

de soort in kaart werd gebracht na een reeks van strenge winters halver

wege de jaren 80. In het zuidwesten van Oost-Vlaanderen zou de soort 

op het einde van de jaren 8o zijn toegenomen t .o .v. de periode 1973-

1977- Ook in Klein-Brabant werd in de periode 1988-2001 een flinke toe

name gemeld (van ongeveer 1500 paren in 1988 naar 4000-5000 in 

2001). Er werd wel bij vermeld dat de aantallen in 1988 wellicht erg laag 

waren na een aantal strenge winters en dat de inventarisatie-inspannin

gen in 2001 veel hoger waren. In de provincie Limburg bleven de aantal

len stabiel tussen 1985 en 1992. 

BESPREKING 

Voor een zo algemene soort als de Winterkoning volstaat een atlaspro

ject niet om met zekerheid een trend te bepalen, zeker niet wanneer ook 

vroegere landelijke schattingen zo ruw en schaars gezaaid zijn . Hoewel 

de soort op langere termijn waarschijnlijk weinig veranderingen door

maakt, zijn er toch aanwijzingen dat de populatie zich tijdens de atlas

periode op een hoogtepunt bevond . 

Zoals voor de meeste soorten is voor de Winterkoning de beschikbare 

habitat bepalend voor de aantallen . Winterkoningenpopulaties blijken 

echter in nog belangrijkere mate afhankelijk te zijn van het al dan niet 
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optreden van streng winterweer. Dat is niet zo verwonderlijk voor een 

vogeltje dat nog geen 1 o gram weegt en een hoge oppervlakte-volume

verhouding heeft waardoor afkoeling snel fataal kan zijn . Bovendien zijn 

ze het hele jaar afhankelijk van de beschikbaarheid van allerlei dierlijk 

voedsel. LusT et al. (19g5) toonden een significant verband aan tussen 

vastgestelde populatieschommelingen in de Zwinbosjes en het vorstge

tal van ljnsen (ljNSEN 1gg1) . Na elke strenge winter nam de populatie 

fors af waarna een snel herstel volgde. Sinds de winter van 1gg6-1gg7 

werd ons klimaat gekenmerkt door erg zachte winters waarvan er meer

dere in de top-10 van de zachtste winters sinds de start van de metin

gen (1830) door het KM I zijn beland {WEBSITE KM I) . Een constante in 

elke Winterkoningenhabitat is voldoende beschikbare dekking in de 

vorm van ruige vegetaties en een dichte ondergroei in bossen . Het 

ouder worden van het bosbestand in Vlaanderen kan voor de Winter

koning dan ook extra habitat hebben opgeleverd . Oudere bossen laten 

meer licht door en worden in het algemeen gekenmerkt door een dikke

re strooisellaag waardoor de ondergroei er meer kansen maakt. De toe

nemende omvorming van naaldbossen in loofhout kan in de kaart spe

len van de soort: jonge aanplantingen bieden meer dekking en boven

dien verkiezen Winterkoningen loofhout boven naaldhout . De verdich

t ing van het Vlaamse landschap door de toegenomen wegbeplanting in 

het kielzog van de lintbebouwing, oudere tuinaanplanten en de verhoog

de aandacht voor gemeentelijk groen levert stellig nieuwe gebieden op 

voor een weinig kritische soort als deze. 

Nochtans spelen lokaal ook negatieve factoren . Vooral in het landbouw

gebied zijn vele potentiële territoria verloren gegaan door het verdwij 

nen van hagen en struwelen in het kader van grootschalige ruilverkave

lingen en ook het ouder worden van de bomenrijen (zonder ondergroei) 

speelt wellicht niet in hun voordeel. Die verliezen worden er echter ten 

dele gecompenseerd door de toegenomen erfbeplanting. 

0 

De gemelde factoren doen vermoeden dat de Winterkoning sinds de 

tweede helft van de jaren go is toegenomen in Vla andere n. In Neder

land lijkt de soort ook op langere term ij n te rreinw in st te boeken en dit 

zowel in de duinen en bossen als in het landbouwgebied (VAN DIJK et al. 

2001) . In Groot-Brittannië fluctueren de aantallen onder invloed van 

streng winte rweer, maar leek de Winterkon ing voo ral op het einde van 

de jaren go fors toe te nemen (P EACH et al. 1ggs, CRICK et al. 2004) . 

GLENN VERME E RSCH 

Wren - Summary 

The Wren is one ofthe cammanest birds in Flanders in all kinds of woodland but due 

to the absence of a we/1-established monitoring-scheme, fluctuations after severe win

ters are not very clear. The species is common and widespread throughout the coun

try and regionol data suggest an increase in numbers since the second half of the 

1990s. Th is may be due to the absence of severe winter weather in combination with 

changingforestry practices. 
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De Heggenmus is wijdverspreid in Europa en broedt van Noord-Spanje tot Noord
Scandinavië_ De soort is op ve le plaatsen zeer ta lrijk, maar het kerngebied ligt in de 
koele, vochtige, Atlantische laaglandzone, waartoe België, Nederland, Groot -Brittannië, 
Noord-Frankrijk, het westen van Duitsland en delen van Zweden en Noorwegen beho ren. 
In Europa zou de soort stabiel zijn tot licht toenemen, maar goede algemene cijfers ont
breken en er zijn verschillen binnen het continent. Zo neemt de soort in Denemarken en 
in Groot-Brittannië licht af (CRICK et al. 2004) terwijl ze in Noo rwegen toeneemt. 
Heggenmussen komen voor in vrijwel alle biotopen met struikgewas of kreupelhout , 
zowel in open landbouwgebieden als in dichte bossen. Gemengd hout, met zowel ve r
schillende soorten loof- als naaldhout met al dan niet een verschillende leeft ijd, geniet 
echter de voorkeu r. De soort is zeer talrijk in tuinen en parken , en broedt vaak dicht bij 
bebouwing. Foerageren gebeurt uitsluitend op de grond. In de winter voeden ze zich met 
allerlei kleine zaadj es (bv. Varkensgras Polygonum aviculare, Papaver- en Silene-soor
ten), in de zomer met ongewervelden. Heggenmussen kennen een opmerkelijk broedge
drag. Mannetjes en wijfjes hebben territoria die niet helemaal samenva llen waardoor de 
leefruimte van ee n wijfJe kan overlappen met die van meerdere mannetjes en omgekeerd. 
Zowel mannetjes als wijfJes hebben de ambitie om frequent vreemd te gaan, waarbij wijf
jes op die manier proberen meerdere mannetjes te overtuige n om mee te zorgen voor 
haar (en misschien ook hun) kroost. 'Broedparen ' bestaan dus in f eite vaak uit trio 's 
( DAVlES 1992). In West-Europa is de soo rt sedentair tot deels trekvogel, noordelijke voge ls 
overwinteren zuidelijk tot in het Middellandse Zeegebied. 

V ERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Heggenmus is in Vlaanderen een zeer talrijke broedvogel die in het 

gan se gebied voorkomt: hi j werd geregistreerd in 99 % van alle onder

zochte atlasho kken . In de grote meerderhe id va n de hokken werd broed

zeke rheid be komen , in alle anderen werden waarschijnlijke broedparen 

genoteerd . Vooral in gebieden met een iets lagere relatieve dichtheid 

werd minder makkelijk broedbewijs geleverd. De relatieve dichthe ids

kaart toont erg hoge waarde n in grote delen van Vlaanderen en is vr ij 

homogeen op alle vochthoudende (lemige) gronden. Alleen in de Pol

ders op zware, natte gronden met weinig houtkanten is hij du idelijk 

minder talrijk (bv. de ljze rva llei , Zee brugge-Zuienkerke-Stalhille , het 

Antwerpse Linkeroevergebied) Ook op de droge zandgronden van de 

Kempen liggen de dichtheden lager. Zowel in dichte uniforme bossen 

als in droge heidegebieden ko men slechts lage aantallen voor (bv. het 

Pijnven te Hechtei -E ksel en de oostel ijke steilrand van het Kempens 

Plateau). De soort diende niet geteld te worden in het kader van het 

atlasonderzoek, maar we beschikken wel over een aantal fragmentari

sche gegevens. De hoogste opgegeven densiteiten halen vaak 4-8 

paren j10o ha , maar op sommige plaatsen liep dit op tot 12-14 

parenj10o ha zoals o.a . bij Kruishouten, Kortrijk en Aarschot. In Klein

Brabant werden zelfs dichtheden opgetekend van 17-22 parenj10o ha , 

met een maxi mum van 49/100 ha (COEC KELBERGH et al. 2003). Een stu

die in de Dijlevallei bracht een dichtheid van 25 parenj10o ha aan het 

licht (VAN ELEGEM & ANSELIN 2000). Lokale gedetailleerde inventarisaties 

in optimale tuinwijken leveren tot 5-10 broedparen per hectare op. Een 

Vlaamse populatieschatting valt op basis van de huidige gegevens niet 

op een betrouwbare manier te berekenen. 

VERANDERINGEN 

Sinds de vorige atlasperiode 1973-1977 zijn er geen duidelijke verande

ringen merkbaar in het verspreidingsgebied en jammer genoeg beschik

ken we niet over vergelijkbare populatiegegevens , hoewel we vermoeden 

dat de populatie stabiel is gebleven of zelfs nog licht toegenomen . De 

soort kwam vroeger overal voor in Vlaanderen en dat is nu nog het ge

val. Ongeveer 30 jaar geleden werd het totale aantal voor België op 

12o.ooo-21o.ooo paren geschat. Meer recentelijk (1992) werd voor Lim

burg alleen een getal van 2o.ooo-4o.ooo paren vooropgesteld en zou de 

populatie stabiel zijn . 

BESPREKING 

De Heggenmus is een tal rijke, maar erg onopvallende vogel. Mannetjes 

zingen tijdens het begin van een broedsel prominent, vaak vanuit de top 

van een sparretje, maar die fase duurt niet zo lang. Al vlug worden ze 

stil en leiden ze een vrij verborgen leven tot het begin van het volgen

de legsel. Er zijn in het voorjaar drie periodes met verhoogde zangacti

viteit, die telkens een volgend legsel voorafgaan. Bij een vrij vluchtige 

inventaris wordt bijgevolg slechts een deel van de vogels opgemerkt: zo 

werd bij vrij intensieve inventarisatie 30-70% van de aanwezige paren 

opgemerkt tijdens een zangpiek, maar slechts 10-20% tijdens de stille 

fase gedurende het broeden of voeren van de jongen. Dat er toch over

al Heggenmussen vastgesteld werden en op zeer veel plaatsen tevens 

de hoogste relatieve dichtheidscategorie werd berekend , toont aan dat 

dit een wel bijzonc!er talrijke broedvogel is in Vlaanderen . Sommige hia

ten in de relatieve dichtheidskaart zijn intrigerend . Misschien ligt de 
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e mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 526 

Waarschijnlijk 94 

Mogelijk 0 

% bezette hokken 99 .4 

Populatieschatting 

oorzaak gedeeltelijk in de waarnemersinspanning, maar de lagere dicht

heden in de gebieden rond Rijmenam-Keerbergen-Tremelo, Kapellen

Brasschaat-Schoten, Merksplas-Beerse-Zandhoven en Oud-Turnhout

Kasterlee zijn toch opvallend . Die zones hebben met elkaar gemeen dat 

er veel oude (naald) bossen voorkomen met villawijken en de bijhoren

de grote tuinen , waarbij de meeste grotere bomen gespaard zijn geble

ven . Hoewel die gebieden op het eerste zicht geschikt lijken, zijn de van 

nature lage densiteiten in dit soort bosbiotoop (zie bv. Pijnven) blijk

baar niet toegenomen (eerder afgenomen) na het aanleggen van tuinen. 

Wellicht gaat het vertuinen van een oud bosbiotoop eerder gepaard met 

het wegnemen van struikgewas en k.reupelhout, een essentiële compo

nent voor de habitat van de soort. Dit is in tegenstelling tot nieuwe vil

lawijken zoals bv. op landbouwgrond , waar verstruiking al snel een idea

le habitat vormt voor de Heggenmus. Het valt bijgevolg te verwachten 

dat de verouder ing van onze bossen en villawijken , het afnemen van 

kaalkap en de algemene verbossing en verboming van het landschap in 

Vlaanderen mogelijk een langzame negatieve invloed zal uitoefenen op 

de aantallen van de Heggenmus, maar er zijn gevoelige telmethodes no

dig om dergelijke trends te kunnen aantonen . Bij soorten die zo alge

meen verspreid en talrijk zijn , is een atlasinventarisatie niet voldoende 

gevoelig om veranderingen op te sporen: enkel zeer grote wijzigingen 

(b>. een afname met een factor 2-10 met verlies van areaal) zijn mis

schien merkbaar. De Heggenmus is in Vlaanderen één van de waardvo

gels van de Koekoek, maar gezien de geringe aantallen van die nestpa

rasiet heeft ze geen invloed op de populatie van de waardvogeL 

In het buitenland zijn de trends tegenstrijdig en is er geen afdoende ver

klaring voor recente veranderingen. Een eeuw geleden was de Heggen

mus in grote delen van Europa schaars en ze ontbrak op vele plaatsen. 

Ze is fors toegenomen door de grootschalige aanplant van naaldhout-

0 

bossen (vooral sparren Picea abies) en meer recentelijk door de aanleg 

van tuinen . Voor Wallonië wordt de populatie momenteel op 100.ooo-

2SO.ooo paren geschat. Er wordt aangenomen dat de aantallen tijdens 

strenge winters wat teruglopen , maar dat er reeds herstel volgt bin nen 

1-2 jaar. 

MARC HERREM ANS 

Dunnock - Summary 

The Dunnock is widespread and abundant in all wooded habitats throughout 

Flanders. ft is most common in young gardens and parks in open country, but much 

/ess so in gardens established under mature Jo rest. ft is less common in the west (pol

ders) on heavy, wet soils with open landscapes and very few hedges or woods. 

Similarly, numbers are lower in uniform pine forests and on heathland on dry, sandy 

soils in the east. The popu/ation appears to be stab/e, but the general tendency for the 

landscape to become more wooded, and forthese e/ements in the landscape to beco

me more mature, may adversely affect the numbers. The atlas did not generate a 

popu/ation estimate, but it is one of the cammanest birds. 
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RooosoRsT (ERtTHAcus RUBECULA) 

Er zijn bijna geen streken in Europa waar je geen broedende Roodborsten kan aantreffen. 
Enkel op Ijstand en Kreta ontbreekt de soort. De Europese populaties zijn stabiel, maar 
fluctueren sterk, vooral gedreven door de voorgaande winters. In streken waar de 
Roodborst standvogel is, kan één strenge winter de populatie halveren. Roodborste n 
komen in allerlei biotopen voor. Over het algemeen treft men ze aan in bossen, parken, 
tuinen en in niet al te open landbouwgebieden met verspreide bosjes en ho utkanten. 
Schaduwrijke plaatsen met een ondergrond die ook in de zomer vochtig blijft, geniete n 
hierbij de voorkeur. Ze hebben zich prima aangepast aan de mens en komen vaak voor tot 
in de kleinste stadstuintjes. Roodborsten zijn insecteneters die zich vooral voeden met 
allerlei op de bodem levende kevers, larven en spinnetjes. In tuinen houden ze nauwlet
tend de activiteiten van de mensen in de gaten. Zodra er wat gP.~pit of gewied wordt, zijn 
ze er snel bij om de bovengegraven bodemdiertjes weg te pikken. In de winter vu llen ze 
hun insectendieet aan met zaden en allerlei voedsel aangeboden door mensen. 
Het trekgedrag van onze roodborsten verschilt tussen biotopen . Roodborsten in parkach
tige gebieden hebben het minst de neiging om weg te trekken, in bossen trekken er vee l 
meer weg en in tuinen komen meer noordelijke wintergasten overwinteren (AoRtAENSEN 

1985, AORIAENSEN a( OHONOT 1990A) . De Scandinavische, Centraal- en Oost-Europese 
overwinteraars zijn hier eveneens territoriaal (AoRtAENSEN 1985, 1988A, 19888) . 

Roodborsten verdedigen buiten het broedseizoen een individueel territorium ( A ORIAENSEN 

1985, AoRIAENSEN a[ OHONOT 19908). De ogenschijnlijk lieftallige vogeltjes leveren ook 
buiten het broedseizoen felle gevechten met soortgenoten die niet zelden leiden tot de 
dood van de uitdager. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Roodborst is een talrijke broedvogel in Vlaanderen die in bijna alle at

Jashokken werd genotee rd waarbi j het in de meerderheid van de gevallen 

ging om zekere of wa arschijnlijke broedgevallen . Enkel in de Kustpolders, 

het Krekengebied in het Meetjesland en in de erg open landbouwgebie

den van Zandig en Zandlem ig Vlaanderen zijn ze lokaal afwezig. De 

broedzekerheidskaart geeft oo k al een indicatie van de talrijkheid van de 

Roodborst. In de Oostkust, M iddenkust , grote delen van het Meetjesland 

en het Waasland werden vooral waarsch ijnlijke broedgevallen doorgege

ven . De relatieve dich t heids ka art toont aan waarom: de soort komt er 

zeer wein ig verspreid voor. Bovendien geeft die kaart ook duidelijk weer 

dat Roodborsten vooral voorkomen in een bosrij ke omgeving of in stre

ken waar minstens ve rs pre ide bosjes of boomgroepen in het landbouw

gebied worden aangetroffen . Ook het ontbreken van bebouwing en tuinen 

kan hierbij een rol spelen . In uitgestrekte dennenbossen liggen de dicht

heden ook iets lager zoals op het Kempens Plateau. 

Roodborsten dienden niet geteld te worden zodat geen precieze popu

latieschatting kan bekomen worden . Toch beschikken we over enkele 

lokale schattingen van de absolute dichtheid. Die lopen op van slechts 

énkele broedparen in atlashokken in het erg open landbouwgebied zoals 

in de Kustpolders , het Meetjesland en delen van Zandig Vlaanderen tot 

enkele tientallen in landbouwgebieden met meer verspreide bosjes en 

bomen en ten slotte lokaal tot meer dan 200 zoals in de bosgebieden 

ten zuidoosten van Brugge en langs de steilrand van het Kempens Pla 

teau . Tellingen zijn waarschijnlijk vooral beschikbaar uit gebieden waar 

de soort tamelijk schaars is zodat extrapolatie van de gegevens tot on

betrouwbare resultaten zou leiden. 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de periode 1973-1977 is het areaal weinig veranderd : 

de Roodborst kwam en komt nog steeds overal voor. Het vergelijken van 

dichtheden is niet eenvoudig omwille van de verschillende methodiek, 

maar wanneer we de huidige relatieve dichtheidskaart vergelijken met 

de kaart uit de vorige atlas, komen die over het algemeen ook goed over· 

een . Voor een talrijke soort als de Roodborst is het schaalniveau nog te 

ruw om de vaak subtiele veranderingen aan het l icht te brengen . Regio

nale onderzoeken brengen soms meer duidelijkheid . In Limburg kon 

men in 1992 geen veranderingen vaststellen t.o.v. 1985. In Klein-Brabant 

daarentegen werd de populatie in 2001 geschat op 870 broedparen te

gen 360 in 1988. De toename zou er te wijten zijn aan een betere inven

taris in 2001 en misschien ook een laag populatieniveau in 1988 ten ge

volge van een reeks strenge winters. 

BESPREKING 

Doo.r het ontbreken van monitoringsgegevens op Vlaams niveau is het 

niet duidelijk hoe de populatie van de Roodborst precies evolueert. De 

gegevens uit Klein-Brabant tonen echter aan dat een aantal zachte win

ters op rij garant staan voor een hoog populatieniveau. Voorafgaand aan 

de atlasperiode werd de laatste matig strenge winter opgetekend in 

1996/1997. Verschillende onderzoeken hebben de soms sterke afnames 

na een strenge winter aangetoond (ADRIAENSEN 1985, DE LAET 1996, 

BIJLSMA et al. 2001, CRICKet al. 2004). In zachte winters overleven resi

dente Roodborsten niet alleen beter, ze hebben daarenboven gemiddeld 
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BROEDZEKERHEID #HO KK EN 

Zeker 456 

Waarschijnlijk 132 

Mogelijk 

% bezette hokken 95,0 

Pop u I atieschatti ng 

een veel beter broedsucces dan Roodborsten die overwinteren in het 

zuiden (ADRIAENSEN 1985, 1 990A). Mogelijk door dit hoge succes , 

bevond de populatie zich tijdens de huidige atlasperiode op een erg 

hoog niveau. 

Langlopende trends in het buitenland tonen aan dat de toename van de 

Roodborst al langere tijd aan de gang is en dat strenge winters welis

waar een impact hebben, maar dat de soort globaal gezien blijft toene

men . Zo neemt de Roodborst in Groot-Brittannië al toe sinds 1986 en 

dit zowel in bos- als in landbouwgebied . In Nederland tonen monito

ringsprogramma 's een geleidelijke toename sinds 1970. Een algemene 

opwarming van ons klimaat, vooral sinds het midden van de jaren 8o, 

ligt hier dus mogelijk aan de basis , maar mogelijk spelen ook nog een 

aantal andere factoren een rol. 

Waarschijnlijk heeft de soort ook geprofiteerd van het ouder en geschik

ter worden van tal van plantsoenen in dorpen en steden. Oudere tuinen 

bieden eveneens meer schaduwrijke plekjes en werden de voorbije 30 

jaar steeds vaker 'ontdekt' door Roodborsten. De weinig kieskeurige 

soort vindt blijkbaar ook in het landbouwgebied nog steeds zijn gading 

en profiteert er tenminste plaatselijk van de toenemende erfbeplanting 

en het ouder worden van allerlei andere aanplantingen. 

GLENN VERMEERSCH 

0 

Robin - Summary 

Although no long-term monitoring data are available, regionol data suggest that the 

species hos increased all over Flanders. ft is one of the most abundant species, occur

ring in 95 % of all atlas squares. One of the ma in reasans for the increase might be 

the absence of severe winter weather during the last two decades, combined with a 

higher breeding success and the maturing of gardens within agricultural areas and on 

increasing number of roadside plantations . 
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NACHTEGAAL {LUSCINIA MEGARHYNCHOS} 

De Nachtegaal, vooral bekend door zijn prachtige zang die vaak 's nachts te ho ren is, is 
wijd verspreid in Europa, maar is afwezig in Scandinavië en de len van Oost- Europa waar 
hij vervangen wordt door de Noordse Nachtegaal (Luscinia luscinia) . 
De aantallen in Europa zijn in de loop van de twintigste eeuw op tal van plaatsen afge
nomen en het verspreidingsgebied is flink ing~krompen, maar momenteellijken de popu
laties zich plaatselijk te stabiliseren. 
De Nachtegaal is een warmteminnende soort, wat meteen ook de dichtheden doo rheen 
Europa verklaart . Die nemen toe in zuidelijke richting met o.a. grote aantallen in het 
gehele Middellandse Zeegebied en Noord-Italië. De soort is afhankelijk van verschillen
de biotooptypes, gaande van vochtige valleibossen tot bosranden van eiken - of dennen
bossen met rijke ondergroei. Meer naar het zuiden toe worden .':tYge aantallen genoteerd 
in de zogenaamde 'maquis ' en 'garrigue': ondoordringbaar, vaak doornig struikgewas op 
droge gronden . Ook in cultuurland met brede houtkanten, verwilderde tuinen en 
begraafplaatsen worden Nachtegalen aangetroffen. De Nachtegaa l heeft grote verliezen 
geleden door o.a. de 'schoonmaakwoede' in tuinen, parken en bossen waardoor ruige 
hoekjes en veel ondergroei verloren gingen. 
Nachtegalen zijn langeafstandstrekkers die overwinteren ten zuiden van de Sahara. 

V ERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Nachtegaal is een vri j talrij ke broedvogel in Vlaanderen die voorkomt 

in 43 %van de atla s hokken . Het belangri jkste, ononderbroken deel van 

het verspreidingsgeb ied t reffen we aan op voedselrijke , vaak alluviale 

bodems in de Zuideli jke en Centrale Kempen tot in de regio Klein-Bra

bant , het rivierengebied ron d Mechelen en verder langs de Dijle tot in de 

zu idelijke Dijlevallei . In oostelij ke richting loopt dit gebied langs de val

leien van de Grote en de Kleine Nete tot aan de rand va n het milita ir 

domein te Leopoldsburg en de va llei van de Zwarte Beek te Koersel. Een 

tweede, minder grote concentratie, wo rdt gevonden in zowat alle du inge

bieden van onze Kust, maa r vooral langs de Westkust en in de Zwinbos

jes . Ook in de Markvallei komen behoorlij k wat Nachtegalen tot broeden . 

Ten slotte worden nog concentraties genoteerd op de vochtige gronden 

van de Oostel ijke Kem pen en aansluitend in de noordelijke Maasva llei 

(omgeving Hamont, Vlakte van Bocholt , Kin rooi , Maaseik) en in het Mid

den-Limburgs Vi jvergebied . Opvallend is de afwezigheid in grote delen 

van de Noordelijke Kempen (o .a. omgeving Oud-Turnhout, Ravels , Kalmt

hout) , het Waasland en het Meetjesland , het Pajottenland en de Voer

streek. In de verspreide bosjes en holle wegen van het Heuvelland en de 

Leem- en Zandleemstreek is de soort erg zeldzaam. 

De relatieve dichtheidskaart en de aantallenkaart leggen nog nadrukke

lijker het accent op duingebieden langs de Westkust en in het Zwin , de 

Scheldevallei en het Mechelse rivierengebied , de benedenloop van de 

Grote en de Kleine Nete (Lier, Zandhoven, Ranst, Nijlen), de samen

vloeiing van Dijleen Demer (omgeving Rotselaar, Haacht) en het noor

den van Limburg (o .a. Stamprooierbroek, Mariahof, Lozerheide , Vlakte 

van Bocholt, Hageven) . 

Gezien de opvallende zang en de activite itspiek van de soort in apr il

mei (de periode van de steekproefrondes), zijn de getoonde kaarten erg 

betrouwbaar. De absolute dichtheden vallen samen met de relatieve 

dichtheden en bere iken maxima tot 65 broedparen per atlashok in de 

omgeving van Willebroek (broek Denaeyer, broek van Blaasveld) . In de 

Duin en kom en plaatselij k nog hogere dichtheden voor met aantallen tot 

26 paren/lSO ha (omgeving De Westhoek te De Panne) . Dit zijn echter 

uitzo nderingen , want zelfs in de kerngebieden liggen de aantallen zel

den hoger dan 7-8 broedparen/25 km 2. De verspreid liggende atlashok

ken scoren zelden meer dan 1-3 broedparen . 

Optelling van de atlasgegevens levert een totale populatie van 1250-

18oo broedparen voor Vlaanderen . 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de periode 1973-1977 is het verspreidingsgebied van 

de Nachtegaal in Vlaanderen ongeveer hetzelfde gebleven , hoewel lokale 

inkrimpingen van het areaal allicht niet alt ijd tot uiting komen door het 

verschil in schaal. Hoewel toen geen schatting werd gegeven, levert een 

ruwe optelling ongeveer 1800-3500 broedparen op voor Vlaanderen . In de 

periode 1985-1988 werd het aantal op 2000-4000 geschat wat een stabili

satie van de aantallen zou betekenen . In 1989-1991 werd de soort waar

schijnlijk veel te laag ingeschat op 1200-2000 broedparen. Het lijkt aan

nemelijk dat de afname zich gestaag heeft doorgezet sinds 1973. De hui

dige populatieschatting benadert, gezien de hoge inventarisatie-inspan

ningen , waarschijnlijk zeer dicht het werkelijke aantal. De voorbije 30 jaar 

is naar schatting 40-50 % van de populatie verdwenen in Vlaanderen . 

Regionale cijfers tonen dit ook duidelijk aan . De populatie in Klein

Brabant nam af van ongeveer 152 broedparen in 1988 tot slechts 75-84 in 

2001. De soo rt verdween er eveneens uit de helft van zijn oorspronkeli j

ke verspreidingsgebied en wordt nog bijna enkel in alluviale moerasbos

sen aangetroffen. Tijdens de periode 1973-1977 zouden geen Nachtegalen 

gebroed hebben in Zuid-West-Vlaanderen, hoewel dit ook aan een te lage 

inventarisatie-inspanning te wijten zou kunnen zijn . In 1986-1990 werden 

er 10-17 broedparen geteld en in de huidige atlasperiode nog 3-7. In 

Lim burg kwam de soort in 1992 nog slechts in de helft van de kilometer

hokken voor t .o.v. 1985, waarbij opgemerkt werd dat de situatie in de 

Zandleem- en Leemstreek dramatischer was dan in de Kempen en de 

Voerstreek. In de Maasvallei was er zelfs sprake van een toename terwijl 

de noordelijke populaties er stabiel bleven . De aantallen werden in 1992 

in Limburg geschat op 750 broedparen terwijl ze in de periode 2000-2002 

zi jn teruggevallen tot 223-350. In de Westhoek werd in 1997 een absolute 

dichtheid van 68 paren /340 ha vastgesteld (BONTE et al. 2001) . De huidi

ge inventarisaties wijzen er op een stabiele populatie. 

De vastgestelde veranderingen spelen zich dus vooral af op de drogere 

zand- , zandleem-en leem bodems . Op de vochtige, alluviale gronden en 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BR OEDZEKERHEID #HO KKEN 

Zeker 117 

Waarschijnlijk 129 

Mogelijk 22 

% bezette hokken 43,0 

Populatieschatting 1250-1800 

i n de Duinen verloopt de afname veel trager of zijn de aantallen zelfs 

stabiel. Het overgrote deel van de populatie broedt momenteel in moe

rasbosjes, populierenbossen met weelderige ondergroei en andere stru

weelbossen op natte gronden . 

BESPREKING 

De vastgestelde scherpe daling van de aantallen in Vlaanderen wordt in 

tal van Europese landen gemeld , hoewel op region aal niveau soms to

taal tegenovergestelde trends worden genoteerd. Zo nam het areaal in 

Groot-Brittannië af met ca . 25-49 %, maar lopen de aantallen in 1999 

t.o v. 1980 slechts met 8 % achteruit dankz ij de spectacula ire opmars in 

bepaalde regio's , vooral in het oosten (WtLSON 2000, WtLSON et al. 

2002) . In Nederland wordt de achteruitgang gemaskeerd door de posi

tieve evolu ti e in de door vermesting verruigde duingebieden . 

Momenteel zijn de aantallen in de duingebieden stabiel , maar lopen ze 

in Zuid-limburg enorm snel terug (BAKHUIZEN & HUSTINGS 1999) . 

De neerwaartse trend in Vlaanderen is niet eenduidig te verklaren . In veel 

gebieden, vooral op de zandgronden, heeft de verlaging van het grondwa

ter door grotere pompdebielen ervoor gezorgd dat verschillende bosjes ver

droogden en verruigden , waardoor die voor de Nachtegaal niet langer 

geschikt waren . De toegenomen stikstofdepositie vanuit de lucht zorgt 

eveneens voor een verruiging van bossen en bosjes. Hoewel Nachtegalen 

een voorkeur hebben voor een rijke ondergroei , is een te dichte bedekking 

van de bodem nefast aangezien ze bij voorkeur foerageren op de grond in 

een dikke strooisellaag. Een andere factor i~ het verdwijnen van het traditi· 

onele hakhoutbeheer. Bij het achterwege laten van dergelijk beheer worden 

hakhoutbosjes snel ongeschikt. Het voor vele andere soorten positieve 

effect van het ouder worden van onze bossen, speelt niet in het voordeel 

van de Nachtegaal aangezien bij een verder gesloten bladerdek de onder

groei afneemt. Verbossing van struwelen in beekvalleien heeft de soort al 

1-3 • 26-50 • 101-150 
• 4-10 

• 11-25 • 151 -500 • 51 -100 

0 

op vele plaatsen doen verdwi jnen zoals in de Bosbeekvallei {MED. j . 

GABRtËLS) waar de soort in de jaren 70 nog een algemene verschijning was. 

Het plaatselijk 'opkuisen' van bosjes, verwilderde tuinen en andere rui

ge hoekjes heeft ongetwijfeld ook tal van geïsoleerde broedparen doen 

verdwijnen . In het landbouwgebied ten slotte krijgt de Nachtegaal 

steeds minder kansen door het verdwijnen van de bred e houtkanten en 

het toegenomen insect icidengebrui k waardoor hij als insectenete r 

onvoldoende voedsel vindt. De onzekere factor in dit alles is de situati e 

in de overwinteringsgebieden en tijdens de trek. Voorbeelden uit Neder

land en Groot-Brittannië tonen aan dat de Nachtegaal ook erg snel op een 

positieve manier kan reageren op nieuwe bosaan plantingen of verjonging 

van oudere bossen . Ook in Vlaanderen is dat het geval. Zo werden on

langs ontwikkelde wilgenstruwelen langs grindplassen in de Maasvallei 

snel gekoloniseerd (o.a. op de Kollegreend te Kessenich en de Maas

beempder Greent te Maasmechelen , MED . J. GABRIËLS) . Mogelij k creëert de 

geplande bosuitbreiding (o .a . stadsbossen) en bosomvorming (naald

hou t naar loofhout) op termijn nieuwe kansen voor de soort. 

GLENN VERMEERSCH 

Nightingale - Summary 

Th e Nightingale occurs in 43 % of all atlas squa res in Flanders and its total popu/a

tion size is estimated at 1250-1 800 breeding pairs. Compared to the 1985-1988 peri

ad, the species has suffered a significant popu/ation decfine of up to 50 %. Losses are 

most evident on dry sandy and loamy soils whereas numbers ha ve remained relative

ly stabie in river val/eys and dune areas. In the future, the species might benefit from 

the planned 'urban woodlands' and changing forestry practices that wil/ turn pine 

woodland into deciduous forests . 
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BLAUWBORST (LUSCINIA SVECICA) 
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De Blauwborst komt in Europa verspreid voor van Noord-Frankrijk tot Scandinavië in het 
noorden en Rusland in het oosten. In Zuidwest-Frankrijk en Centraal- en Noo rdoost
Spanje zijn slechts plaatselijk populaties aanwezig. Elders in het Middellandse Zeegebied 
ontbreekt de soort. In een groot deel van zijn verspreidingsgebied is de Blauwborst een 
vogel van boreale en arctische zones, maar de laatste 25)aar werden in Midden- en Oost
Europa bergstreken met gelijkaardige habitattypes bezet. 
De bij ons broedende ondersoort, de Witgesierde Blauwborst (L. s. cyanecula) verkiest als 
broedbiotoop allerlei moerassige gebieden, halfopen landschappen met vochtige ruigten, 
en recentelijk ook open landschap, wegbermen of zelfs culturen zoals koolzaadve lden . Een 
combinatie van kale bodem (foerageren), ruige (nest) en opgaande vegetatie (zangpost) 
is ideaal. De populaties van de witgesterde vorm namen de lar.:ste decennia sterk toe . 
Blauwborsten zijn trekvogels die voornamelijk overwinteren in het westelijk Mediterraan 
gebied en in de savannegebieden ten zuiden van de Sahara. Vanaf half maart komen ze 
bij ons aan. 

VERSPREIDING & AANTALL~N 

De Blauwborst is in Vlaanderen een vrij talrijke soort en wordt aange

troffen in iets minder dan de helft van de atlashokken (47 '%) . Goed be

zette reg io ' s zijn de Kustpol ders, het Meetjesland, de Wase Linkerschel 

deoever met uitlopers tot in het z uidelijker gelegen rivierengebied en 

het oostelijke deel va n Zandig Vlaanderen , en de Kempen. Opvallend is 

het bijna volledig ontbreken van de Blauwborst in grote delen van de 

Zandlemige regio en westelijk Zandig Vlaanderen . 

De relatieve dichtheidskaart geeft een goed beeld van de huidige kern

gebieden: het Antwerpse Linkeroevergebied , de aangrenzende krekenge

bieden doorlopend tot in het Meetjesland , het centrale deel van de 

Scheldevallei en de Kustpolders. In het oosten van Vlaanderen komen 

o .a . het Turnhouts Vennengebied en een aantal grotere moerasgebieden 

in Limburg tot uiting. 

De absolute dichtheden variëren aanzienlijk van regio tot regio . In het 

Polder- en havengebied op Antwerpen -Linkeroever werden plaatselijk 

tot 1 oo en zelfs meer dan 1 so paren per atlashok geteld . De volledige 

Scheldepolders (Linker- en Rechteroever) he rbergen naar schatting Gso-

750 paren . Ook dieper landinwaarts is de soort goed vertegenwoordigd 

in het Scheldebekken met minstens een 400-tal paren in de hokken die 

grenzen aan de Zeeschelde en haar belangrijkste zijrivieren . Met een 

maxi mum van 40-46 parenfhok scoort vooral de Rupelstreek zeer goed. 

De broedpopulatie in de Kustpolders telt ongeveer Goo-760 paren, maar 

de dichtheden zijn er merkelijk lager dan in de Scheldepolders. In 5 at

lashokken werden meer dan 30 paren geteld, vooral in de Ijzervallei 

(max. 55-77 paren/hok) en in en rond de Zeebrugse achterhaven (max. 

47-50 parenfhok). 

In de Kempen en andere ecoregio's zijn gebieden met hoge dichtheden 

zeldzamer en meer versnipperd. Atlashokken met meer dan 30 paren 

komen voor in o.a. het oostelijke Krekengebied van het Meetjesland en 

in de Zegge (Geel) , het Vierkensbroek en omgeving (Testelt-Averbode), 

het Schulensbroek, het Vijvergebied Midden-Limburg en de vijvers nabij 

Zutendaal. De totale Vlaamse populatie wordt geschat op 3000-3700 

broedparen . We kunnen aannemen dat dit een goede benadering is van 

het werkelijke aantal. De Blauwborst is namelijk een opvallende soort 

die relatief gemakkelijk te inventariseren is, hoewel in gebieden met 

zeer lage dichtheden wel territoria over het hoofd kunnen gezien zijn . 

~ERANDERINGEN 

In vergelijking met de vorige atlas is het verspreidingsgebied van de 

Blauwborst vooral in de Kustpolders spectaculair toegenomen. Eind ja

ren 70 kwam de soort er enkel in de Zwinstreek voor, nu is het grootste 

deel van de ecoregio ingenomen . Op een aantal plaatsen was er een uit

breiding vanuit de kerngebieden, zoals o.a. in Limburg waar vanuit het 

Kempens Plateau de rand van de aangrenzende Zandleemstreek werd 

gekoloniseerd . 

Naast een uitbreiding van het verspreidingsgebied zijn ook de aantallen 

sterk toegenomen. De Vlaamse populatie is nu bijna s-maal groter dan 

in het midden van de jaren 70, toen men vermoedde dat er soo-8oo 

broedparen waren . MAES et al. (1g85A) geven 70o-8oo paren op voor het 

begin van de jaren 8o. Tien jaar later wordt de populatie geschat op on

geveer 1700-2000 broedparen . In de jaren 8o en go is de soort op veel 

plaatsen vooruitgegaan . In de regio Klein-Brabant nam het aantal broed

paren toe van 40-50 in 1g88 tot ongeveer 120 in 2001 . In het vormings

station Noord te Oorderen nabij Antwerpen (inclusief De Kuifeend) 

werd een toename vastgesteld van 40-45 paren in 1g88-1g8g naar een 

100-tal op het einde van de jaren go {BENOY et al. 1ggg) . Lokale gege

vens uit Limburg geven een lichte toename tussen 1g85 en 1gg2 (6oo 

paren) , maar melden wel een plaatselijke terugval door habitatverlies, 

o .a . een afname van Go % in het Midden-Limburgse Vijvergebied, een 

van de voornaamste broedgebieden van de soort. De atlasgegevens 

voor de periode 2000-2002 leveren een Limburgs totaal op van 450-Goo 

paren. De spectaculaire toename in de Kustpolders greep in het ooste

lijke deel (Zwinstreek) vooral plaats in de jaren 8o, in het westelijke deel 

was dit vooral in de jaren go. Aan de Westkust kwamen eind jaren 8o in 

enkèle moerasgebieden hooguit 10 tot 20 paren tot broeden, terwijl het 

huidige bestand ongeveer 270-380 paren omvat, waarvan een groot deel 

langs de talrijke poldersloten met rietkragen. 

Recentelijk treffen we Blauwborsten niet enkel aan in allerlei vochtige 

gebieden, maar kunnen ook territoria gevonden worden op vrij 'onver

wachten plaatsen zoals allerlei ruige begroeiingen, soms vrij ver van wa

ter (bv. (spoor)wegbermen), maar ook in intensieve culturen zoals 

koolzaadvelden . In een aantal vochtige heideterreinen wordt sinds kort 

een duidelijke toename vastgesteld. 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BR OEDZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 185 

Waarschijnlijk 97 

Mogelijk 15 

% bezette hokken 47.6 

Populatieschatting 3000·3700 

BESPREKING 

De spectaculaire toename van de Bl auwborst in Vlaanderen is geen 

uniek fenomeen . In Nederland is de huidige populatie van 9000-ll .ooo 

broedparen nu negenmaal groter dan in het midden van de jaren 70 en 

komt de soort er in viermaal zoveel atlashokken voor. De opvallende toe

name in een aantal belangrijke 'brongebieden ' zoals de Biesbosch, Zui

delijk Flevoland , Zeeuws-Vlaanderen en de Peel zou hiervan de oorzaak 

zijn. Een aantal nieuw gekoloniseerde gebieden gingen uiteindelijk zelf 

als brongebied fungeren en zo ging het verder (H uSTINGS et al. 1995) . 

In de Kustpolders werd de populatie,groei in de Zwinstreek vanaf 1978 

op de voet gevo lgd (LusT et al. 1995). De gemiddelde jaarlijkse toename 

bedroeg 32,6 %, maar vana f 1985 verliep de groei du idelijk trager. On

derzoek van de groeip ieken en de verspreidingsgolven toont aan dat er 

een dispersie zou zijn vanuit Zeeuws-Vlaanderen en het aanliggende 

Vlaamse Krekengebied. 

In Wallon ië is de populatie van de Bla uwborst de laatste 10 jaa r waar

schijnlijk bi jna verdu bbeld (VOITURON 1989, VER ROKEN 2002). De hu idige 

populatie bedraagt ongeveer 200-300 broed paren . 

1-3 • 26-50 • 101 -150 
• 4-10 

• 11-25 • 151-500 • 51 -100 

0 

Hoe blij we ook mogen zijn met de toename van de Blauwborst, het is 

bijna zeker dat de verruiging van onze moerasgebieden bijgedragen 

heeft aan de succesvolle uitbreid ing van de soort. Willen we in de toe

komst én de Bl auwborst (een soort op de Bi jlage I lijst van de Europese 

Vogelr ichtlijn) én een aantal andere typische soorten van zuivere rietve

getaties behouden of terugkrijgen, dan is een evenwichtig en weldoor

dacht beheer van onze moerasgebieden noodzakel ijk. Bovendien moe

ten we waakzaam blijven dat in de gebieden met hoge dichtheden , dik

wijls gelegen in zones zonder besch ermingsstatuut (bv. havengebie

den) , de populaties op peil blijven. 

ÄNNY ÄNSELI N 

Blueth roat - Summary 

Th e Bluethroat (JOOO·J700 breeding pairs) is relatively widely distributed, with higher 

densities in the north of the central part, in the coastal polder region and in se veraf 

large marshland areas in the east. Ou ring the last 20 years the popu/ation has increa

sed remarkably and has quadrupled since the 197os. In particular, the coastal polder 

region has been subject to colonization from the thriving adjacent Dutch populations. 

The species now breeds more frequently in less typical habitats and has even expan

ded into arabie land. 
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ZWARTE ROODSTAART (PHOENICUROS OCH RU ROS) 

De Zwarte Roodstaart komt overal in Eu ropa voor met uitzondering van Ierland en grote 
delen van Scandinavië. In Groot-Brittannië, de Baltisch e staten en Rusland is de soort 
erg schaars . Het kernverspreidingsgebied situeert zich in Centraal -Europa met name in 
de bergstreken van Zwitserland, Zuid-Duitslan d en Slovakije. Het is van oorsprong een 
echte bergvogel die zich de laatste decennia sterk heeft uitgebreid in noordwestelijke 
richting en daar nu een grote verscheidenheid aan habitats bezet. Door zijn vermogen 
om zich aan te passen aan menselijke bebouwing als vervangende habitat, do et de 
Zwarte Roodstaart het zowat overal binnen zijn verspreidingsgebied erg goed en breidt 
dit nog verder uit. Zo wordt de soort in Europa broedend aangetroffen in tal van uiteen
lopende biotopen: in bergland tot op meer dan 2400 meter, waarbij schaarsbegroeide, 
droge hellingen de voorkeur genieten; in het laagland in allerlei menselijke bebouwing 
gaande van dorpskernen en steden tot industrieterreinen en boerderijen te midden van 
intensief agrarisch landschap. 
Zwarte Roodstaarten zijn trekvogels die overwinteren in de landen rond de Middellandse 
Zee. Ze behoren tot de vroegst terugkerende voge ls en bezetten hun territoria al vanaf 
begin maart. De laatste jaren blijft een toenemend aantal in onze streken overwinteren, 
vooral in de grote steden. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

In Vlaanderen ko mt de Zwarte Roodstaart in bijna 96 % van de atlashok

ken tot broeden . Atlashokken waar de soort niet werd aangetroffen , wor

den meestal gekenmerkt door ofwel een groot bosareaal, ofwel een 

uitermate intens ief landbouwgebied met weinig of geen bebouwing. 

Door het opvallende gedrag (goed zichtbare zangposten) en de kenmer

kende, krakende zang, is het een eenvoudig te inventariseren soort en 

geven de kaarten een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid . 

Uit de re la tieve dich thei ds kaart komen enkele meer uitgesproken con

centraties naar voor. Hoge relatieve d ichtheden werden genoteerd in 

o .a. wat hogergelegen gebieden zoals het Pajottenland en de aangren 

zende Vlaamse Arde nnen , grote delen van Haspengouw, het zuidelijke 

deel van de regio Schelde-Leie , in de Westhoek en meer bepaald de 

delen grenzend aan Frank rijk, en in de Voerstreek , maar ook in het 

Meetjesland en de landbouwgebieden van de Noordelijke Kempen . Bos

rijke regi o 's score n duidelijke lager zoa ls die ten oosten en noordoosten 

van Antwerpen , de uitgestrekte naaldbossen van het Kempens Plateau 

en de loofbossen van het Brabantse Heuvelland. 

De soort diende niet geteld te worden tijdens het atlasonderzoek . Som

mige tellers deden dat toch, weliswaar niet in voldoende mate om een 

~laamse populatieschatting te kunnen onderbouwen . Een nauwkeu rig 

onderzocht atlashok in het centrum van de stad Antwerpen telde 62-70 

broedparen , een dichtheid die ook in delen van Brussel wordt gemeld . 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de atlas van 1973-1977 is zowel het verspreidingsge

bied als de totale populatie aanzienl ijk toegenomen. Gebieden zoals het 

Meetjesland , het uiterste noorden van Antwerpen en grote delen van de 

Westhoek waren 25 jaar geleden nog niet of nauwelijks door Zwarte 

Roodstaarten ingenomen . In de jaren 8o kwam de soort vooral gecon

centreerd voor in Vlaams-Brabant, de Voerstreek en de Maasvallei. Mo

menteel broeden ze over geheel Vlaanderen en worden hoge relatieve 

dichtheden vaak zelfs net in die meest recent gekoloniseerde gebieden 

bereikt. In Limburg nam de soort in de periode 1985-1992 flink toe. Het 

meest uitgesproken was de toename in de Zandleemstreek, de Leem

streek en in m indere mate in de Kempen omdat de grote aaneengeslo

ten bossen op het Kempens Plateau en de heideterreinen op de militai

re domeinen minder bevolkt zijn. In het zuidwesten van Oost-Vlaan

deren waar de soort ook nu nog hoge relatieve dichtheden haalt, ging 

het de Zwarte Roodstaart op het eind van de jaren 8o al voor de wind en 

werd het bestand geschat op 900-11 oo paren . 

BESPREKING 

Het gaat duidelijk erg goed met de Zwarte Roodstaart in Vlaanderen. In 

de atlas van 1973-1977 werd nog met enige voorzichtigheid positief ge

antwoord op de vraag of de toename die toen reeds werd vastgesteld , 

zich zou doorzetten in Vlaanderen . Nu blijkt dat die voorzichtigheid niet 

nodig was : Zwarte Roodstaarten komen momenteel voor in alle delen 

van het land. Door haar enorme aanpassingsvermogen vond de soort 

snel tal van geschikte broedgebieden in het volgebouwde Vlaanderen. De 

zo kenmerkende lintbebouwing, nefast voor tal van andere soorten , maar 

jammer genoeg het ' uithangbord' van het Vlaamse buitengebied , was er 

mogelijk mee verantwoordelijk voor dat de dispersie over geheel Vlaan

deren nog werd vergemakkelijkt. Ondertussen neemt de bebouwing nog 

steeds toe en verschijnen er nog altijd nieuwe bedrijfsterreinen die 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROED ZEKERHEID #HO KKE N 

Zeker 454 

Waarschijnlijk 138 

Mogelijk 6 

% bezette hokken 95.8 

Populatieschatting 

meestal snel door Zwarte Roodstaarten bevolkt worden waardoor we ook 

in de toekomst weinig problemen lijken te moeten verwachten. 

Hoewel het duidelijk is dat de soort is toegenomen, hebben we niet zo 'n 

klare kijk op de precieze mate waarin dat is gebeurd . Omwille van haar 

voorkeur voor verstedelijkt gebied en de afkeer hiervoor bij de meeste 

tellers, werden nooit totaaltellingen georganiseerd. Zoals uit het voor

beeld van (het deel van) Antwerpen-stad blijkt, worden op die manier 

erg veel broedparen gemist. Ook in Nederland wordt een nauwkeurige 

schatting bemoeilijkt door de ondervertegenwoordiging van verstede· 

lijkte plots in het nationale monitoringsprogramma. Zo werden schat· 

tingen van het voorgaande atlasprojeê't in Nederland later herroepen en 

aangepast tot meer dan het dubbele. De kans bestaat dat de aantallen 

in het vorige Belgische atlasproject te laag waren en de toename, hoe· 

wel reëel, dus iets minder uitgesproken is. Ook in Nederland blijkt de 

soort een duidelijke voorkeur te vertonen voor de hogergelegen gron· 

den . De uitbreiding in Vlaanderen past binnen het Europese patroon 

van uitbreiding in noordwestelijke richting . 

0 

Lokaal worden negatieve geluiden opgevangen . Zo kende de soort in 

Klein-Brabant een populatiedaling van 160-200 paren in 1988 tot 135-140 

paren in 2001 waarbij het areaal wel constant bleef, maar vooral de 

dichtheid afnam . De mogelijke oorzaken die hiervoor werden aange

haald zijn de restauratie of afbraak van oude gebouwen met een ve rm in

derde nestgelegenheid tot gevolg. Nieuwbouwwijken bieden in het alge

meen weinig plaats aan de Zwarte Roodstaart. In de toekomst zouden 

de in Klein-Brabant geschetste problemen wel eens op grotere schaal 

herkenbaar kunnen worden. De overigens goed te keuren tendens naar 

restauratie en stadsinbreiding in combinatie met het stilaan vervangen 

van oude schuren en andere gebouwen in het landbouwgebied kan de 

soort op termijn flink parten spelen . 

GLENN VERMEERSCH 

8/ack Redstart · Summary 

The 8/ack Redstart is a common breeding bird in Flanders and continues to slightly 

increase in numbers. Compared to the 1973-1977 atlas period, the species has vastly 

expanded its range towards the north and the west and now occurs throughout the 

country. lts capability to adapt to man-made environments a/ong with new housing 

projects and growing industrial activities has contributed significantly to this increase. 

lt is difficult to assess the exact popu/ation si ze due to the lack of numbers from city 

eentres and towns and villages. 
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GEKRAAGDE ROODSTAART (PHOENICURUS PHOENICURUS) 

Gekraagde Roodstaarten kan je overal in Europa aantreffen, behalve in Ierland, Ij stand 
en de eilanden in de Middellandse Zee (wel zeldzaam op Sici lië). O ok in grote de len van 
Spanje en Griekenland ontbreekt deze exotisch gekleurde vogel. De hoogste dichtheden 
bereikt de soort in het noorden en noordwesten van haar verspreidingsgebied. 
De aantallen lopen in het merendeel van de Europese landen al enkele decennia terug en 
vooral in Centraal-Europa is de afname opmerkelijk (BERTHOLD et al. 1993). Sinds ko rt 
treedt echter in verschillende landen (gedeeltelijk) herstel op. 
Gekraagde Roodstaarten vertonen een voorkeur voor allerlei open tot halfopen bossen, 
zowel in loof als gemengd en naaldhout, bosranden en kapvlakten. De ondergroei van 
dergelijke bossen is bij voorkeur niet al te weelderig. In het zuiden en het centrum van 
haar Europese areaal broedt de soort vooral in loofhout, ter,.;ij / ze meer naar het noor· 
den in toenemende mate in naaldhout wordt vastgesteld. Dichte sparrenbossen worden 
gemeden. Ook in grotere tuinen en parken en in open gebieden met verspreide bosjes 
worden de vogels aangetroffen, zij het in iets mindere mate. Het zijn ho lenbroeders die 
nestelen in natuurlijke holtes zoals spechtenholen en achter loszittende boomschors, 
maar ook in nissen van muren en gebouwen en in nestkasten. Nestkasten worden vaak 
pas bezet wanneer de invliegopening (van een mezen kast) werd vergroot door spechten. 
Dit heeft te maken met het baltsgedrag van de soort waarbij het mannetje met zijn fe l
rode borst postvat voor een nestholte in zijn territorium en op die manier het vrouwtje 
probeert te overhalen ze te inspecteren. Gekraagde Roodstaarten zijn trekvogels die over
winteren ten zuiden van de Sahara. Rond half april keren ze terug in hun broedgebieden. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Ge kraagde Roodstaart is een vrij talrijke broedvogel in Vlaanderen 

en we rd in iets meer dan de helft (52 %) van de atlashokken aangetrof

fen . De Kempen en aansluitend de Voerstreek vormen het belangrijkste 

gebied voor de soort in Vlaanderen en het verspreidingsgebied is hier 

bijna ononderbroken . 

Ook Zandig Vlaanderen is goed bezet met een langgerekte versprei

din gsband die loopt van de uitgestrekte bosgebieden ten zuidoosten 

van Brugge, vi a Gent naar het westel ijke Waasland en de regio Klein

Brabant. In de zuideli jke helft van Vlaanderen is de soort zeer schaars 

vertegenwoordigd. In het verbro kkelde verspreidingspatroon ku.nnen we 

een aantal kleine kernen onderscheiden in de omgeving van Kortrijk

Anzegem en ten oosten van de Dijle . Het is opvallend hoe de soort daar 

in de bosrijkere regio 's zoals het Heverleebos en het Meerdaalwoud gro

tendeels ontbreekt. 

Ook langs de Kust is de verspreiding eerder verbrokkeld met concentra

ties in de omgeving van Knokke (Zwinbosjes), tussen De Haan en 

Wenduine (naaldhoutaanplant in de Duinen) en De Panne-Koksijde 

(Hannecartbos en andere beboste delen van de Duinen) . 

De aantallen- en relatieve dichtheidskaart sluiten perfect bij elkaar aan 

en geven een nog iets fijner beeld van de zwaartepunten in de versprei

ding. We mogen overigens aannemen dat gezien de activiteitspiek van 

de soort (half april-half mei), de relatieve dichtheidskaart een erg ge

trouw beeld van de werkelijkheid weergeeft. 

De Kempen herbergen ca. 70 % van de volledige Vlaamse populatie. 

Vooral bosgebieden en villawijken in de Centrale Kempen (Lille, 

Verselaar en meer naar het noordwesten ook Malle, Brecht, Brasschaat, 

Schoten en Kalmthout) zijn erg belangrijk voor de soort en de absolute 

dichtheden liggen er gemiddeld hoger dan 25 broedparen per atlashok. 

In de Oostelijke Kempen liggen de aantallen iets lager (gemiddeld 9 

broedparen per atlashok met uitschieters tot maximaal 30) en is de 

Gekraagde Roodstaart vooral talrijk op en langs de steilrand van het 

Kempens Plateau in de dennenbossen en heidegebieden in de omgeving 

van Zutendaal , As , Genk, Houthalen en het zuiden van Lommel. 

Zandig Vlaanderen en de Kuststreek zijn goed voor respectievelijk 20 % 

.en 4% va~ de Vlaamse populatie. In het gehele westelijke deel van het 

verspreidingsgebied bedraagt de gemiddelde dichtheid slechts 5 broed

paren per atlashok met uitschieters tot meer dan 20 broedparen in de 

bosgebieden ten zuidoosten van Brugge, de Zwinbosjes te Knokke en in 

de omgeving van Berlare-Lokeren. 

De totale populatie in Vlaanderen kan door optelling van de atlasgege

vens geschat worden op 2100-3300 broedparen . 

VERANDERINGEN 

Sinds de jaren 6o en 70 kende de Gekraagde Roodstaart een sterke ach

teruitgang als broedvogel. Betrouwbare kwantitatieve gegevens over de 

omvang van de afname zijn helaas nauwelijks beschikbaar en het is ondui

delijk in hoeverre de sterk verschillende aantalsschattingen voor België in 

de jaren 6o (45 -000 broedparen) en 70 (4600 broedparen) als reëel kun· 

nen worden beschouwd . Wat in Vlaanderen wel duidelijk tot uiting komt 

sinds de vorige atlasperiode 1973-1977 is de sterke inkrimping van het ver· 

spreidingsareaal waarbij de soort zich bijna volledig heeft teruggetrokken 

binnen de zandgronden in de Kempen en Zand ig Vlaanderen . 

De soort verdween grotendeels uit het Heuvelland en de Vlaamse 

Ardennen, de streek rond Gent, Haspengouw en het Hageland , het 

Zoniënwoud (met aan het eind van de voorgaande atlasperiode nog 

lokale dichtheden tot bijna 2 paar/10 ha , BILCKE & jOlRiS 1979) , de 

Maasvallei (verdwenen aan het eind van de jaren 8o) en delen van het 

Waasland . Ook in de Voerstreek lopen de aantallen terug. 

In Zuid-West-Vlaanderen liepen de aantallen terug van ca. 40 broedpa· 

ren tijdens de vorige atlasperiode tot ca . 15 in de periode 1986-1990 en 

10-15 paren in 2000-2002. Enkele gedetailleerde, regionale gegevens 

tonen aan dat de afname zich nog steeds doorzet, voornamelijk buiten 

het kerngebied in de Kempen. Zo nam de populatie in Klein-Brabant af 

van 80-95 broedparen in 1988 tot 50-60 in 2001. Ondanks het feit dat we 

niet beschikken over lange tijdreeksen in de Kempen, lijkt de soort daar 

toch beter stand te houden. Plaatselijk wordt zelfs een toename van de 

aantallen gemeld . Zo nam de Gekraagde Roodstaart in eenzelfde deel 

van de Kalmthoutse Heide toe van 10-15 territoria in 1971-1975 tot 27 in 

1979 en 49 in 1999 (VERSCHOORE & VAN MEEL 1977A & 19778, BILCKE 1980, 

VAN HEC KE & LEYSEN 2000). 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROED ZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 210 

Waarschijnlijk 98 

Mogelijk 17 

% bezette hokken 52,1 

Populatieschatting 2100-3300 

BESPREKING 

De grootste terugval van de Vlaamse populatie dateert van eind jaren 6o 

en begin jaren 70, op een ogenblik dat de soort in geheel Europa zware 

klappen kreeg (zie o.a. voor Groot-Brittannië MARCHANT et al. 1990). De 

plotse afname werd gerelateerd aan een periode van langdurige en extre

me droogte in de Afrikaanse overwinteringsgebieden die leidde tot een 

hoge wintersterfte . In de jaren 8o en go - toen de omstandigheden in 

West-Afrika aanzienlijk verbeterden - herstelde de soort zich in bepaal

de landen zoals Groot-Brittannië. In de meeste Europese landen blijft de 

soort het echter moeilijk hebben, vermoedelijk als gevolg van ongunsti

ge f.Jctoren in de broedgebieden. In frankrijk was in 1996 nog steeds 

sprake van een lichte landelijke afname die volledig op de rekening van 

de dalende aantallen in landbouwgebieden (hoogstamboomgaarden) 

werd geschreven (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT 1999) . 

Ook in Nederland is de soort de laatste 15 tot 20 jaar verder afgenomen 

waarbij vooral gebieden buiten de hoger geleden zandgronden verlaten 

werden. De situatie is in Vlaanderen gelijkaardig. Daar waar ca. 8o% van 

de Gekraagde Roodstaarten in Vlaanderen broedt in open naald- en loof

bossen op de zandgronden van de Kempen en Zandig Vlaanderen , broe

den ze o.a. in Klein-Brabant, het Waasland en in de omgeving van Gent 

vaak in oude knotwilgenrijen in het landbouwgebied . Een fractie wordt 

nog aangetroffen in de laatste hoogstamboomgaarden . Beide biotoop

types zijn ook nu nog bedreigd en verdwijnen nog steeds op vele plaat

sen ten gevolge van de schaalvergroting (ruilverkavelingen) en verande

rende teeltwijzen in de landbouw (hoogstamjlaagstam). Dit verklaart in 

belangrijke mate de terugval die buiten de zandgronden wordt vastge

steld. Terwijl soorten als de Kleine Bonte Specht zich aangepast hebben 

aan de populierenbossen in het landbouwgebied, is de Gekraagde 

Roodstaart daar slechts in geringe mate in geslaagd . Maar er spelen voor 

de Gekraagde Roodstaart ook een aantal positieve ontwikkelingen. 

. 
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De betere bescherming en het ouder en ijler worden van de bossen zorgt 

voor een hogere voedselbeschikbaarheid en een toenemend aantal nest

locaties. De geleidelijke omvorming en dunning van naaldhoutbestan

den levert eveneens geschikte biotopen op. De tolerantie van het moder

ne bosbeheer t.o.v. staand dood hout zorgt voor extra broedholen en kan 

bijdragen tot een vermindering van de interspecifieke competitie met 

andere holenbroeders. Lokaal kunnen stormschade en branden soms 

erg geschikte broedgeb ieden opleveren waar de soort snel gebru ik van 

maakt. Mogelijk is dat ook bij de uitvoering op het terrein van het 

natuurbeheersplan rond de Nachtzwaluw (openmaken van dichte naald

houtpercelen met aandacht voor brede zandwegen , creëren van over

gangszones tussen opgaand naaldhout en open heide met verspreide 

bomen) in de provincie Limburg tal van nieuwe geschikte locaties ont

staan (INDEHERBERGH et al. 2002) . 

Toch bli jven er heel wat vragen bestaan en het is onduidelijk waarom de 

soort in ogenschijnlijk geschikte boscomplexen in het zuiden van Vlaan

deren nagenoeg volledig is verdwenen. 

GLENN VERMEERSCH 

Redstart - Summary 

The Red start, although still fairly widespread and common in Flanders, experienced a 

severe popu/ation decfine in the late 196os and early 1970s, probably caused by 

drought in the wintering areas. During the last decades, numbers have continued to 

decfine but to a slightly lesser extent. Nowadays, numbers are stabie or locally increa

sing in the Campine area and on sandy soils elsewhere in Flanders. Populations in 

more rural areas are still under pressure and keep declining. The total popu/ation size 

is estimated at 2100-JJOO breeding pairs. lt is not clear why many suitable forests in 

the southern part of the country have not been occupied. 
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pAAPJE (SAX/COLA RUBETRA) 
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Het Paapje is wijdverspreid in Europa . De hoogste dichtheden worden bereikt Noordoost· 
en Oost-Europa. In het westen en zuiden van het continent is het verspreidingsareaal 
merkelijk ijler en zijn de populaties de laatste decennia sterk afgenomen. 
Paapjes broeden bij voorkeur in vochtige en structuurrijke graslandvegetaties met een 
grote insectenrijkdom. Naast bloemrijke hooilanden komen ze ook voor in heide· en 
veengebieden of in jonge bosaanplanten. De vogels maken veel gebruik van hooggelegen 
uitkijk- en zangposten zoals struiken, grote schermbloemigen en weidepaaltjes. Het zijn 
vrij late broeders die bijgevolg extra gevoelig zijn voor vroege maaiactiviteiten in land· 
bouwgebied. De nog niet vliegvlugge jongen verlaten vaak al na 5 tot 14 dagen het nest 
en verbergen zich tot de 17de of 18de dag in de vegetatie . Volwassen Paapjes vertonen 
een vrij grote plaatstrouw aan het broedgebied ( B ASTIAN a[ B A_ T1AN 1996). 
Overwinteren doen Paapjes hoofdzakelijk in de grazige savannes en steppes van West· en 
Oost-Afrika. Vanaf eind april verschijnen de vogels opnieuw in de Noordwest-Europese 
broedgebieden. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Het is dramatisch gesteld met het Paapje. Over de drie atlasjaren wer· 

den in am per 15 hokken zekere of waarschijnlijke broedgevallen vastge· 

ste ld . De vele mogelijke broedgevallen die werden doorgegeven, betref· 

fen naar alle waarschijnl ijk heid bijna allemaal late doortrekkers . 

In zo goed als alle gevallen ging het om solitaire broedparen enjofter· 

ritoria . De Kustpolders nemen ongeveer de helft van alle Vlaam se 

broedgevallen voor hun rekening (vooral vochtige graslandgebieden zo· 

als de Ijzerbroeken en de Uitkerkse Polder) . De rest broedt vrij verspreid 

over Vlaanderen , zoals onder meer op de militaire domeinen en vlieg· 

velden van Peer, Leopoldsburg en Genk en in valleigebieden langs de 

Boven-Schelde , Dender en Demer. Koppels met uitgevlogen jongen zijn 

meestal vrij opvallend en het feit dat er slechts 4 zekere broedgevallen 

werden gemeld , zou kunnen wijzen op een zeer pover broedsucces . 

De verspreidings· en aantal lenkaart weerspiegelen een cumulatie van 3 

jaar inventarisatiewerk en geven bijgevolg een te pos itief beeld van het 

jaarli jks voorkomen . Een jaarlijks broedbestand van 5-10 paren is wel

licht niet te laag geschat en daarmee is het Paapje één van onze meest 

bed reigde broed voge ls . Gez ien geen echte, jaarlijks bezette kerngebie· 

den meer bestaan , oogt de toekomst bijzonder somber. 

VERANDERINGEN 

Halverwege de jaren 70 was het Vlaamse verspreidingsareaal al zeer ver· 

brokkeld . Het gros van de Belgische populatie die toen op 1100 paren 

geraamd werd , broedde in Wallonië (vooral in de Ardennen en in 

Lotharingen). Het aantal broedparen in Vlaanderen was toen wellicht al 

meer dan gehalveerd ten opzichte van de jaren 6o (ongeveer 300 pa· 

ren). MAES et al. (1985A) schatten de Vlaamse populatie in 1982 op min 

der dan 50 paren. In de periodes 1985-1988 en 1989-1991 werden respec· 

tievelijk 20 en 9-17 paren gemeld . De soort hield daarna tijdelijk stand 

op dit lage niveau (15-25 paren in de periode 1994-1997) maar sinds 

1998 zet de afname zich verder door. De hooilanden van de Ijzerbroeken 

vormden in de jaren 90 een laatste kerngebied in Vlaanderen met in 

goede jaren (1993 , 1996, 1997) nog 8 tot 11 territoria (CouRTENS 2000). 

Het lage broedsucces en relatief hoge aantal ongepaarde mannetjes 

hebben er echter toe geleid dat de soort sinds 2000 ook daar een onre· 

gelmatige en zeer zeldzame broedvogel geworden is. 

BESPREKING 

Net zoals bij zoveel andere Afrikatrekkers vonden WAMMES et al. (1983) 

een verband tussen de afname van het broedbestand in Nederland en 

droogteperioden in de overwinteringsgebieden in de Sahelstreek. In an· 

derelanden zoals Groot-Brittannië is die relatie veel minder duidelijk of 

niet aanwezig (MARCHANT et al. 1990). Ook het feit dat de soort zich in 

tegenstelling tot heel wat andere soorten niet wist te herstellen in de ja· 

ren 1990 (meer neerslag in de Sahel) wijst er op dat andere ongunstige 

factoren een belangrijke rol spelen in de aantalsontwikkeling van het 

Paapje . Het is zeker geen toeval dat de soort het sterkst is afgenomen 

in die West-Europese landen waar landbouwintensivering het hardst 

heeft toegeslagen zoals in Nederland , Groot-Brittannië, Luxemburg en 

Duitsland . Sinds het midden van de vorige eeuw zijn de broedpopula· 

ties hier met meer dan 50 % afgenomen . In België bedraagt de afname 

sinds de jaren 70 zelfs meer dan 8o% en houdt de soort alleen in Wal· 

lonië nog enigszins stand (150-300 paren in 2001·2002) . 

Biotoopverlies-zowel kwantitief als kwalitatief- kan in bovenvermelde 

landen als belangrijkste oorzaak van de populatieafname beschouwd 
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• mogelijk • waarschijnlijk e zeker 

BROEDZEKERHEID #HO KKEN 

Zeker 4 

Waarschijnlijk 11 

Mogelijk 16 

% bezette hokken 4.7 

Pop u latiesch atti ng 5-10 

worden . Graslanden hebben immers veel van hun structurele en bioti

sche diversiteit verloren als gevolg van landbouwintensivering en 

schaalvergroting. Broed- en voedselecologisch onderzoek in onder meer 

Duitsland heeft het grote belang van extensief gebruikte hooilanden met 

een rijke insectenfauna voor een kritische soort als het Paapje uitvoerig 

aangetoond (BASTIAN et al. 1994, OPPERMANN 1999)- Maar niet alleen het 

verminderd voedselaanbod speelt het Paapje parten. Het steeds maar 

vervroegen van de maaidata (waarbij op veel plaatsen het typische hooi 

landbeheer is vervangen door het inkuilen van gras) heeft ertoe geleid 

dat heel wat nesten of pas uitgevlogen jongen uitgemaaid worden 

{LEP.OY 2003) . Een laag reproductief succes wordt soms jaren lang ver

doezeld door de plaatstrouw van br~~dende Paapjes, maar na verloop 

van tijd kalft de broedpopulatie af om vervolgens in het slechtste geval 

helemaal te verdwijnen (BASTIAN 1992). 

1-3 • 26-50 • 101 -150 

• 4-10 

• 11-25 • 151-500 • 51-100 

Gezien echte broedpopulaties niet meer aanwezig zijn, is de soort in 

Vlaanderen volledig afhankelijk geworden van immigratie uit andere lan

den, een fenomeen dat well icht ook reeds gedeeltelij k in Nederland 

speelt (OosTE RVELD 1999) . De Paapjes die nu her en der verspreid een 

broedpoging ondernemen, zijn vermoedelijk voor een groot deel jonge 

vogels die hun voorjaarstrek onderbreken wanneer ze een (ogenschijn

lijk) geschikt broedgeb ied aantreffen . Voor de (her)vestiging van een 

duurzame en zichzelf onderhoudende populatie zijn actieve natuurbe

heersmaatregelen op grotere schaal noodzakelijk , al of niet in het ka der 

van een soortenbeschermingsplan (zie ook VoN RAINER et al. 2004) . Die 

maatregelen dienen vooral gericht te zijn op een extensivering van het 

landbouwgebruik in voormalige of potent ieel geschikte broedgebieden 

waarbij de bemesting sterk wordt teruggedrongen en de maaidata wor

den verlaat (tot na 1 juli of zelfs na 15 juli)_ 

KOEN 0EVOS 

Whinchat - Summary 

The Whinchat is one of those species restricted to agricultural areas, and in particu

lar to meadowland, that is rapidly dec/ining in Flanders. In the 1970s the total popu

lation was estimated at about 150 breeding pairs and the decrease was a/ready evi

dent, compored to the 196os. During the recent atlas period, only 5-10 pairs were 

found to breed annually. The ma in cause for the decfine is agricultural intensificati

on, which turns wet meadows into arabie land and results in earlier mowing dates. 

Only a large-scale proteetion and management plan could rescue the species from 

extinction in Flanders. 
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RooDBORSTTAPUIT (SAxtcoLA roRQUATA) 

De Roodborsttapuit komt in Europa enkel voor in de zuidelijke en gematigde streken en 
ontbreekt grotendeels in Scandinavië, Denemarken, delen van Duitsland en in de 
Baltische staten. De hoogste aantallen worden bereikt in Spanje, Frankrijk en Italië. In 
de Benelux en Groot-Brittannië bereikt de soort de noordwestgrens van haar areaal. 
Sinds 1950 wordt in vele Europese lidstate-n een voortdurende afname van het bestand 
gemeld. Dit uit zich vooral in een sterke terugval in het agrarische cultuurlandschap. 
Sinds de tweede helft van de jaren 8o klinken echter opnieuw positieve geluiden en lijkt 
de Roodborsttapuit ten minste lokaal weer toe te nemen. 
Ze komen voor in een aantal sterk uiteenlopende biotooptypen waarbij vooral de aanwe
zigheid van enig microreliëf belangrijk lijkt. Roodborsttapuiten kan men dus aantreffen 
in duingebieden, heiden en hoogvenen, maar ook op ruderc 1e- terreinen of in agrarisch 
cultuurlandschap met een voldoende oppervlakte ruige perceelsranden . Vooral braam
struiken zijn erg in trek als nestgelegenheid. In het landbouwgebied vormen onverharde 
wegen, sloten en greppels, en afsluitingen die als zangpost kunnen gebruikt worden, 
belangrijke elementen. De soort is een insecteneter die haar prooien vanop een uitkijk
post bemachtigt. 
Roodborsttapuiten kunnen in onze streken 2-3 legsels grootbrengen. Het zijn trekvogels 
die wegtrekken in september-oktober en vanaf begin rnaart terug kunnen worden ver
wacht. De West-Europese populatie overwintert in Zuidwest-Europa en Noord- Afrika . 
Een zeer klein aantal is sedentair. 

VERSP RE IDI NG EN AANTALLEN 

De Roodborsttapu it is een vrij ta lrijke broedvogel in Vl aande ren die 

werd vastgesteld in iets meer da n de helft van de atl asho kken . Ze ko

men voo r in een tame lijk smalle strook in de Duin en en in de Kustpo l

ders, in het Meetjes lan d en het Waasland tot in het Antwerpse Linker

oeverge bied. Lo kaal zi jn in Zu id-West-Vlaanderen en in de Oost-Vlaam

se Scheld evallei enkele at lashokken bezet. Het grootste aaneengesloten 

gebied wordt gevo rmd door de Ke mpe n met een vr ij scherpe zuideli jke 

begrenzing in de Demervall ei . In Hageland-Haspengouw is de soort 

schaars, terwij l in het Mechelse ri vierengebied en verder zuidelijk langs 

de Dij le in een iets meer aaneengesloten areaal gebroed wordt. Elders 

in Vlaan deren is de soort erg zeldzaam of totaal afwezig. 

Hoge relatieve dichthed en we rd en vas tgesteld in ve rschillende duinge

bieden, in het Meetjes land en het Antwerpse Linkeroevergebied, op ver

schill ende pl aatse n in de Noordelijke Kempen en in het noorden van de 

Ooste lijke Ke mpen. In de Centra le en Zuidel ijke Kempen werden enkele 

concentrati es genoteerd , zu idelijk tot in de Demervallei en de vallei van 

de Grote Gete . 

De populatie langs de Kust en in de Kustpolders telt ongeveer 140-1go 

paren . In het Meetj esland broeden naar schatting 6o-8o paren , terwijl 

het Waasland , de aangrenzende Scheldepolders en het Antwerpse Lin 

keroevergebied goed zijn voor 110-130 paren . In Zuid-West-Vlaanderen 

werden 10-20 paren waargenomen en verspreid in de Scheldevallei nog 

eens 25-40. Hageland-Haspengouw (inclusief het valleigebied ten zui

den van de Demer) telt 120-200 paren . Uit de aantallenkaart blijkt du i

delijk het grote belang van de Kempen voor de soort in Vlaanderen en 

de aantallen zijn er als volgt verdeeld : 350-500 paren in de Noorder

kempen , 330-460 in de Oostelijke Kempen en 6oo-86o in de Centrale 

Kempen . De som van de atlasgegevens levert een totale schatting va n 

20oo-28oo paren op voor Vlaanderen . 

VERANDERINGEN 

Een vergelijking met het kaartbeeld uit de jaren 70 levert relatief wein ig 

verschillen op , maar ondanks het andere schaalniveau wordt toch du i

delijk dat de Roodborsttapuit terrein heeft prijsgegeven in delen van de 

. Leie- en Scheldevallei en in de Voerstreek, waar de soort volledig ver

dwenen is. Totaalschattingen voor Vlaanderen zijn schaars . Halfweg de 

jaren 70 werd het Belgische bestand geraamd op 26oo paren . Hierva n 

broedden vermoedel ij k iets meer dan de helft in Vlaanderen , zodat we 

de Vlaamse populatie in die periode schatten op 1500-1700 paren . In de 

loop van de jaren 70 en 8o leed de soort verdere , forse verliezen en in 

1g8g-1gg1 werd de schatting verlaagd tot slechts 850-1000 paren . De re

cente raming wijst op een sterk herstel vanaf het begin van de jaren go. 

Rekening houdend met een onderschatting op het einde van de jaren 8o 

betekent het huidige resultaat nog steeds minstens een verdubbeling 

van de populatie op iets meer dan 10 jaar tijd . 

Uit lokale en regionale studies blijkt dat de Roodborsttapuit zowat ove r-

al in Vlaanderen een duidelijk dieptepunt kende in de jaren 70 tot ten 

minste de eerste helft van de jaren 8o. Nadien , vooral in de loop va n de 

jaren go, herstelden de aantallen zich op vele plaatsen fors . BoNTE 

(1gg2) schatte de populatie langs de Westkust in 1ggo op 28 paren, 

waarvan 27 in de Duinen . De huidige populatie bedraagt er 45-55 paren, 

ongeveer een verdubbeling gedurende het laatste decennium van de 

vorige eeuw. Eenzelfde verhaal langs de Oostkust waar SEYs (1 g83) in 

1g83 slechts 27 paren te lde . Ook daar is sinds kort sprake van meer da n 

een verdubbel ing van de aantallen : in 2000-2002 werden er opnieuw 

60-70 paren vastgesteld. In Zuid-West-Vlaanderen lijkt van herstel gee n 

sprake: van 30 paren halverwege de jaren 70 nam het bestand af tot een 

20-tal op het einde van de jaren 8o en slechts 11 -20 in de recente inven

tari satieperiode. Het globale herstel blijkt ook aan de lokale populatie in 

de omgeving van Aalter voorbij te gaan : het bestand nam in de loop van 

de jaren go verder af tot 5 paren in 1ggg t.o .v. 11 in 1g87 {PAUWELs 2000) . 

In het Meetjesland wijzen fragmentarische gegevens op een stabiele of 

licht toenemende populatie (DE SMET ongepubl.). Van enkele grote he i

degeb ieden in het Antwerpse zijn wel lange tijdsreeksen bekend en die 

bevestigen de Vlaamse trend. Op de Kalmthoutse Heide werd het diep

tepunt bere ikt in de pe riode 1 g71-1g8o toen steeds minder dan 10 paren 

werden geteld (VERsCHOORE & VAN MEEL 1g77A, 1g77s, 1g82). In 1gg9 

werden er in eenzelfde afgebakende gebied opnieuw 44 territoria geteld 

(VAN HECKE & LEYs EN 2000) . Op het Klein Schietveld werden in 1961 nog 

maar 5 zangposten waargenomen en tot en met de jaren 70 bleef het 

aantal rond die grootte orde fluctueren . In 1ggg en 2000 telde men er ' 
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B ROEDZ EKE RHE ID #HOK KEN 

Zeker 261 

Waarschijnlijk so 

Mogelijk 17 

% bezette hokken 52,6 

Pop u I atieschatti ng 2000·2800 

opnieuw respectievelijk 13 en 18 paren (VAN H ECKE ongepub/., VoET 

2000). Op het Groot Schietveld nam de soort toe van 2-29 paren in de 

periode 1976-1986 tot 30-50 in 1987-1997. In 2000 werden er 48-50 

paren geteld { BULTEEL 1998, BuLTEEL 2000) . In Limburg verdween de 

soort in de periode 1985-1992 uit de Voerstreek, de Maasvallei en de 

Leemstreek. Vanaf 1990 werd opnieuw een toename vastgesteld in 

diverse geb ieden , maar vooral in de heide. De huidige gegevens wijzen 

op een verder herstel (licht in de Maasvallei en de Leemstreek, niet in 

de Voerstreek) . In de heidegebieden heeft de toename zich doorgezet. 

BESPREKING 

De evolutie van het Vlaamse broedbestand loopt vrijwel parallel aan de 

trends vastgesteld in Nederland. Vanaf de tweede helft van de jaren 8o 

toon den monitoringsgegevens er aan dat de soort fors toenam in 

natuurgebieden in de duinen en de heide. In cultuurgebieden herstelde 

de soort zich lokaal helemaal niet, hoewel ze in het landbouwgebied van 

Noord-Brabant, grenzend aan Antwerpen en Limburg, vooral sinds 1995 

een steile toename toont (VAN NOORDEN 2002, MED. H. SIERDSEMA). Dat 

de soort in Vlaanderen in zowel de Duinen als in heidegebieden toe

neemt, staat als een paal boven water. We besch ikken echter niet over 

voldoen de gegevens om ook de evolutie in het landbouwareaal op 

Vlaams niveau te staven. De aangehaalde voorbeelden uit Aalter en 

Zuid-West-Vlaanderen suggereren een verdere afname, maar mogelijk 

heeft de soort zich op de Kempense landbouwgronden , gestuurd door 

de forse toename in de aangrenzende heidegebieden , wel opnieuw 

weten uit te breiden . De afname in de jaren 70 en 8o had wellicht te 

maken met de intensivering van het cultuurlandschap waarbij tal van 

ruige hoekjes, percee lranden en kleine bosjes verdwenen . Ook het ver

harden van vele landwegen , het dempen van sloten , het egaliseren van 
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graften en het toenemende gebruik van herbiciden deden de soort stellig 

geen deugd . De toename in de heidegebieden werd waarschijnlijk vooral 

gestuurd door een aangepast beheer waarbij sterk verboste heide werd 

open gekapt, gevolgd door extensieve begrazing. Mogelijk speelt nog een 

andere factor die het herstel kan verklaren . Roodborsttapuiten kunnen in 

onze streken tot 3 legsels produce ren , afhankelijk van het tijdstip waarop 

ze beginnen te broeden. Dit tij dst ip is afhankelij k van de aankomstdatum 

van de vogels uit de overwinteringsgebieden en die wordt mee bepaald 

door de gemiddelde tem peratuursom in maart . Sinds het begin van de 

jaren go ligt die temperatuur gemiddeld merkelijk hoger dan in de perio

de 1960-1990 (WEBSITE KMI). Mogeli jk leidt dit tot een hoger broedsucces 

door een toename van het aandeel derde legsels . 

GLENN VERMEERSCH 

Stonechat - Summary 

During the 2000-2002 atlas period, it became clear that the Staneehot had reeaver

ed remarkably wel/ from severe losses in the 1960-1985 period. The increase started 

around the mid 198os in the dunes and heath/ands and has continuedever since. The 

present popu/ation is estimated at 2ooo-28oo breeding pairs. Na ture management in 

heathlands is one of the eaus es of the recent increase and the thriving numbers are 

probably responsible fora re-colonization of agricultural areas as wel/. A higher aver

age temperature in March si nee the early 1990s is a lso suggested as a eau se fora sus

pected higher breeding success. 
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TAPUIT (OENANTHE OENANTHE) 
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De Tapuit is een ruim verspreide broedvogel in Europa. Het gros van de ongeveer 3 mil
joen broedparen broedt in Fennoscandinavië en in een aantal zuidelijke landen zoa ls 
Spanje en Italië. De trend is niet overal even duidelijk maar wordt meestal als stabiel 
aangegeven . Grote delen van West- en Centraal-Europa vormen hierop echter een uitzon
dering en kennen de laatste decennia een uitgesproken afname van het broedbestand. 
De soort broedt in open terreinen met een korte vegetatie en kale , zandige of rotsige 
plekken. Dit kan gaan van duin- en kustgebieden op zeeniveau tot hooggelegen alpen
weiden boven de boomgrens. 
Tapuiten zijn uitgesproken holenbroeders en nestelen in onze streken vooral in konijnen
holen. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit spinnen, insecten en andere ongewervelden. 
Zowat alle Europese Tapuiten overwinteren in Afrika ten zu,Jen van de Sahara . In de 
loop van april komen ze terug aan in de Vlaam se broedge bieden. Doortrek naar meer 
noordelijke broedgebieden kan echter nog tot eind mei of zelfs begin juni plaatsvinden . 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De aa nwezigheid van broedende enjof territoriale Tapu iten beperkt zich 

hoofdzakelijk tot de Kuststreek en de Kem pen . In amper 13 hokken wer

den zekere of waarschijnlijke broedgevallen opgetekend. Er werden ver

spreid over Vlaanderen heel wat mogelijke broedgevallen doorgegeven, 

maar gezien het hier met vrij grote zekerheid om late voorjaarstrekkers 

gaat, werden ze niet op de verspreidingskaart wee rgegeven . Zelfs bij de 

opgegeven waarschijnlijke broedgevallen is het niet steeds duidelij k of 

langdurige pleisteraars op doortrek helemaal uitgesloten kunnen worden . 

De vastgestelde aantallen zijn bijzonder kl ein . Met uitzondering van 2 

hokken ging het steed s om 1 broedpaar. Het feit dat veel hokken niet elk 

jaar bezet zijn, wijst er op dat er van traditionele broedgebieden geen 

sp rake meer is. Alleen in het natuurreservaat De Ijzermonding te 

Nieuwpoort en het aangrenzende militaire domein van Lombards ij de 

houdt nog een kleine pop ulatie stand die echter in de loop van het atlas 

onderzoek terugviel van g paren in 2000 naar 7-8 in 2001 en 4 in 2002. 

In de duincomplexen tussen Oostduinkerke en De Panne zijn broedgeval 

len of broedpogingen een ze ld zaa mheid geworder. . In 2001 werd een 

zeker broedgeval vastgesteld in de oude du inen van Cabourg nabij 

Adinkerke . 

Aan de Oostkust werden alleen in de Zeebrugse Voorhaven nog broe

dende Tapu iten vastgesteld: 1 paar in 2002 en 3 paren in 2003. 

In de Kempen staat de soort op de rand van uitsterven . Het enige (waar

schijnlijke) broedgeval voor Limburg werd opgetekend in 2002 in Kleine 

Bragel bij Peer. In 2000 en 2001 waren er respectievelijk een zeker en 

een waarschijnlijk broedgeval op de Kalmthoutse Heide. In het gebied 

van de Molse Zandputten vond in 2000 en 2001 respectievelijk een ze

ker en een waarschijnlijk broedgeval plaats. 

De totale Vlaamse populatie bedraagt nog hooguit 10-15 paren. In 2002 

werd de ondergrens van de schatting waarschijnlijk zelfs niet mee r ge

haald . 

VERANDERINGEN 

In de periode 1g73-1g77 was de Vlaamse populatie nog ongeveer 230 

paren groot, verdeeld over de Kempen (140 paren) en de Kuststreek (go 

paren) . Sindsdien is de soort met ongeveer g5 % afgenomen . Midden 

jaren 8o kwamen nog hooguit 50 paren tot broeden in Vlaanderen , ver

der afnemend tot 30-35 paren in de periode 1gg4-1gg6. Vanaf1ggg is 15 

paren de bovengrens . 

In de Limburgse Kempen begon de afname reeds in de jaren 6o en 70 

en daalde het broedbestand van ongeveer 200 paren tot een 40-tal in 

1g83 en hooguit 25 in 1g87. Dezelfde evolutie voltrok zich in de Ant

werpse Kempen . Ondermeer in de Kalmthoutse Heide wist de soort vrij 

goed stand te houden tot 1g8o (tot 7 broedparen) , maar amper tien jaar 

later was de soort reeds als broedvogel verdwenen (VAN HEC KE & LEYS EN 

2000). Dat er af en toe nog eens een paartje tot broeden komt (zoals 

onlangs na de zware brand van 1gg6) betekent niet dat er een keerpunt 

in zicht is . 

Ook aan de Kust kreeg de soort harde klappen . Illustratief is de ontwik

keling in de Zwinstreek te Knokke-Heist , ooit één van de bolwerken voor 

de soort. In de periode 1g81-1g85 wordt nog gewag gemaakt van een 

jaarlijks broedbestand van minstens 30 tot 35 koppels Tapuiten die voor

al in de Zwinbosjes voorkwamen (DE SMET 1g83, DE SCHUYTER 1g84, SEYS 

1g86). Eind jaren 8o werd nog slechts melding gemaakt van enkele kop

pels in de Zwinstreek en mogelijk enkele in de duinbossen van De Haan 

(VANPRAET & DE SCHEEMAEKER 1g8g). In de jaren go werd de Tapuit een 

niet-jaarlijkse broedvogel aan de Oostkust. 

BESPREKING 

Biotoopverlies is zo goed als zeker de belangrijkste factor geweest in de 

afname van het Vlaamse Tapuitenbestand . In heide- en duingebieden 

hebben respectievelijk vergrassing en verstruweling ervoor gezorgd dat 

open en schaars begroeide terreinen aan een hoog tempo verloren gin

gen , een fenomeen dat ook in Nederland een duidelijk negatieve invloed 

uitoefende op broedende Tapuiten {VAN DIJ K et al. 2001) . De oorzaak van 

die vegetatieveranderin gen moet deels gezocht worden in zure regen en 

een toegenomen stikstofdepositie . Ook een stijging van de recreatie

druk heeft de verstoringsgevoelige soort uit veel gebieden verdreven . De 

Tapuiten trokken zich dan ook bijna volledig terug in afgesloten gebie

den zoals mil itaire domeinen en natuurreservaten. Het is onduidelijk in 

hoeverre de ineenstorting van het konijnenbestand als gevolg van myxo-
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e mogelijk e waarschijnlijk • zeker 

BROEDZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 7 

Waarschijnlijk 6 

Mogelijk 16 

% bezette hokken 4.7 

Populatieschatting 10-15 

matose en VHS (Viral Haemorrhagic Syndrome) ook heeft bijgedragen 

tot de achteruitgang van de Tapuit (verlies aan nestgelegenheid en een 

toename van on begraasde, hogere vegetaties). 

Als trekvogel die i de Afrikaanse savannes net ten zuiden van de Sa

hara overwintert, kunnen extreme klimaatomstandigheden in die gebie

den een belangrijke weerslag hebben op de overleving van Tapuiten . Het 

is dan ook aannemelijk dat de langdurige droogteperiodes in de Sahel

streek in de loop van de jaren 70 en 8o een negatieve invloed hebben 

gehad op de Tapuitenaantallen die in het voorjaar in de noordelijke 

broedgebieden verschenen . De relatie tussen de neerslagcijfe rs in de 

West-Afrikaanse overwinteringsgebieden en de ontwikkeling van de 

Europese broedpopulaties is echter--veel minder duidelijk dan bij veel 

andere Afrikatrekkers (MARCHANT et al. 1990, VAN DIJK et al . 2001). Zo 

hebben de relatief natte Sahelwinters in de jaren 90 zowel in Nederland 

als in Vlaanderen niet geleid tot een heropleving van het Tapuiten 

bestand. 

De gegevens in de atlas tonen aan dat de Tapuit op het pun t staat om 

al s broedvogel helemaal te verdwijnen uit Vlaanderen. Of een aantal be

heers maatregelen zoals het afsluiten en entstruwelen van duingebieden 

het tij zullen kunnen doen keren, blijft af te wachten. Verontrustend is 

da+ in Nederland is vastgesteld dat het nemen van beheersmaatregelen 

in ogenschijnlijk geschikte terreinen niet of nauwelijks resulteert in een 

(her)vestiging van Tapuiten indien er in de nabije omgeving geen grote

re bronpopulaties meer aanwezig zijn (vAN DIJ K et al. 2001). Dit betekent 

dat de toekomst van de Tapuit in Vlaanderen wellicht in belangrijke ma

te afhangt van de ontwikkelingen net buiten onze landsgrenzen . De 

eveneens sterk afnemende en kleine populaties in Noord-Frankrijk en 

Zuid-Nederland bieden op dat vlak weinig hoop (LEGRAND 1996, DIJ KSEN 

2002A). 

KoEN DEVOS 
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Wheatear - Summary 

The Wheatear is declining rapidly in Flanders. During the 1973-1977 atlas period, 230 

breeding pairs were counted and the species was still found in the Campine area. 

Some JO years later, the total popu/ation is estimated at only 10-15 breeding pairs and 

the species seems very close to extinction. The only regularly occupied breeding sites 

are situated a long the coast and breeding in large heathlands inland has become very 

rare and is not recorded every year. In the dunes, the popu/ation is under constant 

threat from recreation activities and vegetotion succession that causes many potenti

al sites to become overgrown with bushes and grasses. 

--
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MEREL (TURDUS MERULA) 

De Merel is wijdverspreid in Europa en ontbreekt enkel in het noorden van Zweden en 
Finland. Hij is op vele plaatsen in Europa talrijk, maar bereikt de hoogste dic htheden in 
kleine stadsparken en residentiële wijken in West-Europa. De popu latietrend in Europa 
wordt beschouwd als stabiel hoewel voor de soort nauwelijks goede schattingen voorhan
den zijn. De Merel komt voor in allerlei biotopen met bomen en struiken: tuinen, par
ken, bossen, houtwallen, holle wegen, veldbosjes, hagen, duinstruweel en heidevelden. 
Vochtige bossen waren zijn oorspronkelijke habitat, maar nu bereiken de dichtheden in 
meer open landschappen , en vooral in tuinen en parken, het veelvoud van die in geslo
ten bosgebieden. Ook in zee r open landbouwgebieden met weinig bomen of struiken (bv. 
polders) en op open schrale heidevelden is de Merel schaars. Merels foerageren vaak op 
de grond, liefst op vochtige bodems, in kortgemaaide grasvelden 'lf1 tussen geva llen bla
deren waar ze op zoek gaan naar hun belangrijkste voedselbron: regenwormen. Als alter
natief nuttigen ze buiten het broedseizoen vaak bessen of ander fruit . Tijdens droge len
tes en zomers is het broedsucces laag omwille van voedse lgebrek en in strenge winters 
sterven veel vogels. In Vlaanderen zijn de meeste Merels standvogels, maar een groot 
aantal meer noordelijk en oostelijk broedende vogels trekt in de herfst en lente door 
Vlaanderen in zuidzuidwestelijke richting. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Merel is een zeer talr ijke broedvogel in Vlaanderen die in vrijwel alle 

atlashokken broedt . De dichtheden lijken uniform hoog over grote delen 

van Vlaanderen . Enkel in de Kust- en Scheldepolders, in grote heidege

bieden op het Kempens Plateau , grote open landbouwgebieden (zoals 

bv. ruilverkavelingen in Haspengouw) en in grote, oude bosgebieden als 

het Zoniënwoud zijn de aant allen beduidend lager of ontbreekt de soort 

plaatselijk zelfs volledig. 

De Merel diende niet geteld te worden tijdens het veldwerk . De meeste 

schattingen die wel werden doorgegeven lagen rond 150 broedparen per 

atlashok met maxi m a van 400-700 broedparen. 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de periode 1973-1977 is de verspreiding van de Merel 

onveranderd gebleven . De soort was toen al overal aanwezig. De lage 

dichtheden die vroeger in bossen (5-10 paren/100 ha) werden opgete

kend , zijn er wellicht nog steeds, hoewel versnippering tot veel hogere 

dichtheden kan leiden . Zo vermeldt Menschaert (1991) dichtheden van 

50-60 paren/100 ha in bosgebieden . In dorpen en steden zijn de dicht-

heden ongetwijfeld beduidend toegenomen . In een al wat oudere woon

wijk in de omgeving van Asper werd eind jaren 8o een dichtheid vastge

steld van 100-120 paren/100 ha (Menschaert 1991) . In een afwisselend, 

structuurrijk landschap in de Dijlevallei ten zuiden van Leuven bereikte 

de Merel in 1999 een dichtheid van 90 paren/100 ha (VAN ELEGEM & 

ÄNSELIN 2001) . 

De vorige inventarisaties lev·erden schattingen op van 500.000 en 

540.000 broedparen voor België, waarvan iets meer dan de helft in Wal

lon ië. Het patroon met de hoogste aantallen in Brabant zoals toen vastge

steld , is in de huidige kaarten niet terug te vinden . In Limburg kon tussen 

1985 en 1992 geen verandering vastgesteld worden in het aantal bezette ki

lometerhokken . In Klein-Brabant werd tussen 1988-2001 een afname vast

gesteld in de landbouwgebieden , maar een toename in bebouwde gebie

den door vertuin ing. Globaal bleef de populatie er stabiel. 

BESPREKING 

De Merel is zonder twijfel één van onze meest verspreide en talrijkste 

broedvogels, terwijl het vroeger een schaarse , sch uwe bosvogel was . In 

de eerste helft van de 19de eeuw heeft hij zich in onze streken weten aan 

te passen aan meer door de mens beïnvloede, open biotopen en gelei

delijk ook aan tuinen en parken, wat zijn grootste succes is geworden. 

Die aanpassing heeft zich in Zuid-Europa vroeger voorgedaan dan bij 

ons. Later volgde ook Noord-Europa. De sterke toename van bebouwing 

en vooral verkavelingen met goed onderhouden tuintjes met kortge

maaide gazons in de vorige eeuw heeft de soort in Vlaanderen nog doen 

toenemen. Merels die bij huizen leven zijn opvallende en vrij makke 

vogels . ' Bosmerels' zijn veel schuwer en moeilijker te inventariseren. De 

Merel .diende niet geteld te worden en slechts een minderheid van de 

tellers heeft zich hier toch aan gewaagd . De opgetekende densiteiten 

zijn echter laag in vergelijking met binnen- en buitenlandse gegevens. In 

de meeste woonwijken bijvoorbeeld komen Merels voor in dichtheden 

van 2 tot zelfs maxima van 10 broedparen en meer per ha, 100-maal 

meer dan de meest voorkomende schattingen. Kennelijk hebben de 

meeste tellers in gebieden met echt veel merels zich niet gewaagd aan 

een schatting en komen de schattingen uit gebieden met meer overzich

telijke aantallen . In lijn met de schattingen van 30 en 40 jaar geleden, 
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werd het aantal in Limburg in 1992 geschat op minstens so.ooo paren 

en er zijn geen aanwijzingen dat de aantallen in de andere provincies 

veel lager zouden liggen of sinds de vorige inventaris drastisch zouden 

zijn afgenomen . Voor zulke talrijke en overal voorkomende soorten is 

een atlasinventaris niet gevoelig genoeg, noch voor het nauwkeurig 

bepalen van de totale populatie, noch voor het beoordelen van de popu

latietrend . Enkel zeer grote veranderingen zouden opvallen . We gaan er 

voorlopig vanuit dat de populatie 'niet veel' is veranderd . De meeste 

Europese landen melden een stabiele populatie , maar in Groot

Brittannië bracht een goed gestructureerd en langlopend monitorings

programma een ten gval aan het licht tussen 1970 en 1990 (CRICK et al. 

2004), terwijl in Nederland de voorbije 30 jaar een sterke toename werd 

vastgesteld. In loofbos nam de Merel er toe met so % en in de land

bouwgebieden zelfs met 300 %. 

De Merel staat onder grote predatiedruk (D1x et al. 1998): nesten wor

den vaak geroofd door kraaiachtigen (vooral Eksters) en adulte vogels 

vallen frequent ten prooi aan huiskatten en Sperwers . Bovendien is de 

soort ook één van de meest voorkomende verkeerslachtoffers . Moest de 

soort sterk in aantal afnemen zou de-'predatiedruk zeker als medeoor

zaak aangewezen worden . Op populatieniveau blijkt dit echter op dit 

ogenblik geen effect te hebben op de Merel. 

MARC HERREMANS 
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B ROEDZEKERHEID #HO KK EN 

Zeker 5s6 

Waarschijnlijk 33 

Mogelijk 2 

% bezette hokken 99.5 

Populatieschatting 

Blackbird · Summary 

The Blackbird is one ofthe most common birds in Flanders. Widespread and breeding 

nearly everywhere, numbers are lower only in the very open arabie landscape of the 

Polders and Haspengouw, on open heatland in the Campine area and in larger 

forests. The current atlas does notprovide an estimate of overall popu/ation size, and 

no trends are documented or otherwise obvious. The popu/ation appears more or less 

stable. 
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KRAMSVOGEL (TURDUS PILARIS} 

De Kramsvogel komt in Europa voor vanaf het noordelijke en oostelijke deel van Frankrijk, 
het noorden van Italië en Kroatië, in België, Nede rland en Denemarken, en verder noord
en oostwaarts. De zuidgrens van het areaal wordt gevormd door de Alpen en de Karpaten. 
Hij is één van de talrijkste broedvogels van Noord-Europa en Go % van de Europese popu
latie broedt in Fennoscandinavië. De soort bereikt zeer hoge dichtheden in Centraal- en 
Oost-Europa. De dichtheden nemen snel af in westelijke en zuide lijke richting. De soort 
kende een forse expansie vanaf het begin van de 19de eeuw. In de meeste Europese landen 
nam de populatie in de periode 1970-1990 nog toe. De uitbreiding zou nog steeds doorzet
ten in westelijke en zuidelijke richting en in Centraal-Europa. 
De Kramsvogel broedt het liefst in open, gevarieerde landschappen zoals valleigebieden met 
boomgaarden, houtkanten, alleenstaande bomen, bosranden en _populierenaanplantingen, 
afgewisseld met weilanden, graslanden en akkers. Hij zoekt zijn voedse l, hoofdzakelijk re
genwormen, tijdens het broedseizoen vooral in weilanden en op pas bewerkte akkers . In het 
najaar en de winter kan hij in grote aantallen foerageren op fruit (bijvoorbeeld appels in 
laagstamplantages). De noordgrens van zijn overwinteringsgebied is afhankelijk van de 
aanwezigheid van bessen, dikwijls lijsterbessen. 
Vooral in het noorden en oosten broedt hij bij menselijke nederzettingen. In onze streken 
vooral in populierenaanplantingen of oude bomenrijen. Hij broedt zowel solitair als in losse 
kolonies, vaak in grote dichtheden waardoor aantuisschattingen op basis van extrapolatie 
worden bemoeilijkt. 
De soort vertoont een interessant trekgedrag. De meeste Europese broedvogels overwinteren 
in Frankrijk . juvenielen van verschillende populaties hebben gescheiden overwinteringsge
bieden. Ad uiten migreren verder dan jonge vogels. Het zijn dag- en nachttrekkers die vaak 
duidelijke vorsttrek vertonen. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Kramsvogel is een vrij schaarse tot vrij talrijke broedvogel die in 

23 % van de at lasho kken voorkomt. Zijn verspreiding is zeer ongelijk

matig. Kerngebieden in Vlaanderen zijn de Voerstreek, de Maasvallei , 

Haspengouw, Klein-Brabant en de Vlaamse Ardennen . Daarnaast is de 

soort opvallend aanwezig in de valleien van Demer, Dijle, Neteen Schel

de. Verspreid over de rest van Vlaanderen zijn enkele geïsoleerde atlas

hokken bezet . In een groot percentage van die geïsoleerde hokken wer

den enkel mogelijke of wa arschijnlijke broedgevallen vastgesteld . Dit is 

allicht te wijten aan hun zeer onopvallende aanwezigheid in het broed

seizoen. Dit in tegenstelling tot de losse broed kolonies, waar ze zeer 

luidruchtig en opvallend kunnen zijn . 

Op de relatieve dichtheids kaart springt de Krijt-Leemregio in het oog, 

met vooral de brongebi e den en bovenlopen van enkele beekvalleien 

waaronder de Jeker, Herk, Mombeek en Gete . Daarnaast zijn er vlekken 

met grotere relatieve dichthe id in de bovenloop van de Grote Nete , in 

de Denderstree k en langs de Boven-Schelde . 

Hoewel de soort niet diende geteld te worden, zijn er toch aantallen enf 

of schattingen voorhanden uit 52 atlas hokken. Op basis hiervan werden 

twee clusters vastgesteld met de grootste aantallen broedvogels per at

lashok: de Krijt-Leemregio (enkele hokken met maximaal 20-25 broedpa

ren) en de Vlaamse Ardennen (enkele hokken met 15 broedparen) . De 

eerste concentratie weerspiegelt zich duidelijk in de kaart van de relatie

ve dichtheden , de tweede niet . Dit kan te maken hebben met het al dan 

niet broeden in losse kolonies . Op basis van de 52 getelde enfof ge

schatte atlashokken werd het aantal broedparen voor de niet-getelde 

atlashokken geëxtrapoleerd. Die oefening levert voor heel Vlaanderen 

tijdens de huidige atlasperiode 250-500 paren op . 

VERANDERINGEN 

In België werd het eerste broedgeval vastgesteld in 1g67 in Elsenborn op 

de Hoge Venen . In Vlaanderen was het wachten tot 1g76 toen in de 

Voerstreek een broedpaar werd ontdekt . Van daaruit breidde de soort 

zich in westelijke richting uit . In de periode 1g73-1g77 kwam de soort 

nog heel weinig voor: enkel in de Voerstreek, in het noorden van de pro

vincie Antwerpen en lokaal in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen werd 

de soort opgetekend . Nadien zette de expansie zich verder. In 1g85 arri 

veerden de eerste broedvogels rond Gent, in 1g88 in Klein-Brabant. 

West-Vlaanderen bereikten ze op het einde van de jaren 8o. In 1g85-1g88 

werd het aantal broedparen in Vlaanderen ruwweg op 1000-3000 ge

schat. In 1 g8g-1 gg1 werd die schatting bijgesteld tot g12-1400. Ten op

zichte van de Belgische atlas (1g73-1g77) heeft er een duidelijke areaal

uitbreiding en aantalstoename plaatsgevonden. Ten opz ichte van de 

Vlaamse schattingen in de jaren 8o is een duidelijke afname van onge

veer 6o % vastgesteld . Vergelijking van de 3 atlasperioden in Limburg 

bevestigt dit beeld. Het percentage bezette kilometerhokken nam er toe 

van 8.4% in 1g74-1g83 tot 34,7% in 1g8g-1gg2 en nam terug af tot 12,g 

% tijdens de huidige periode . De Limburgse populatieschattingen 

bedroegen respectievelijk 100, 1500-3000 en 130-260 broedparen . Na de 

intrede in West-Vlaanderen op het einde van de jaren 8o, bereikte de 

Kramsvogel er een maximum in de eerste helft van de jaren go. In Zuid 

West-Vlaanderen brak de soort nooit echt door en leek de kolonisatie in 

1ggo al over het hoogtepunt heen (DOCHY 1gg5). Ook het aantal paren 

in Klein-Brabant is opnieuw afgenomen na een erg korte bloeiperiode in 

het begin van de jaren go . In de regio'sSchelde-Leieen de Vlaamse Ar

dennen werden in 1ggo samen ongeveer 70-80 paren geteld . Op bas is 

van de recente gegevens lijkt een afname met 50% in het voorbije de

cennium reëel. 

BESPREKING 

Alle auteurs (TIAINEN et al. 1gg7) waren het er rond 1ggo nog over eens 

dat de westwaartse expansie van het areaal van de Kramsvogel , ingezet 

in het begin van de 1gde eeuw, nog steeds doorging. Die expansie heeft 

ervoor gezorgd dat er broedgevallen werden vastgesteld in geheel 

Vlaanderen , zelfs in het meest westelijke deel, zij het met grote dicht

heidsversch il len . 

De moeilijkheid om goede tellingen uit te voeren , onder meer omwille 

van het verschil in waarneembaarheid van kolonies en solitaire vogels 

330 BROEDVOGELATLAS f HOOFDSTUK 7 : SOORTENBESCHRIJVINGEN 



oor 

oon 

IC· 

e mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

B ROEDZEKERHEID #HOK KEN 

Zeker 61 

Waarschijnlijk 49 

Mogelijk 38 

% bezette hokken 23,7 

Populatieschatting 250·500 

en de moeil ij khe id om de grootte van de kolonies juist in te schatten, 

maakt dat de aantalsschattingen in het verleden nogal ruw en uiteenlo

pe nd wa ren. Nochtans bli jkt duidelijk uit de hu idige atlasgegevens dat 

de populatie nu over zijn hoogtepunt heen is. Dit wordt bevestigd door 

het percentage bezette kilometerhokken en de populatieschattingen van 

Limburg, alsook van enkele kleinere, meer westelijke regio 's . In Limburg 

valt het aantal bezette kilometerhokken in 10 jaar tijd terug tot ongeveer 

30 %, de schatting van het aantal broedparen tot minder dan 10 %. 

Ook gegevens uit de ons omringende landen bevestigen de neerwaartse 

trend . In Nederland bereikte de popul atie haar hoogtepunt in de perio

de 1986-1990 met 700-900 broedpa.~en . In 1995 wa ren het er nog 300-

350 en de aantallen zouden in de periode 1998-2000 tot maximaal 150-

2oo en in 2001 vermoedelijk tot 80-1 30 zijn gezakt. 

Duidelijke verklaringen voo r de spectacula ire terugval van de Krams-

0 

vogelpo pulaties in het laatste decennium zijn er nog niet . OVAA (1998) 

suggereerde voor Nederlands-Limburg de toename van predatie door 

kraaiachtigen, de omzetting van weilanden naar akkers en de droogte in 

de jaren 90. Hierdoor zou de beschikbaarheid van regenwormen ste rk 

zijn teruggevallen. 

Het is du idel ijk dat Vlaanderen op het grensgebied van het versprei

dingsareaal ligt. Wellicht is wat we nu waarnemen een (deel van een) 

' normale ' populatieschommeling na het hoogtepunt van de expansie. In 

het grensgebied van een vers preid ingsareaal vallen populatieschomme

lingen immers sterker op dan in ke rngebieden . 

jAN STEVENS 

FieldJare - Summary 

The FieldJare is a relatively scarce to relatively abundant breeding bird in Fla nders. 

The major part of the popu/ation breeds (in loose colonies) in smal/ plots in the eas

tern and southern parts of the region, especially in poplar plantations in river volleys. 

In the northern and western part, the species breeds solitarily and is very scarce. The 

steady popu/ation increases, since the first breeding record in 1976 ca me to an abrupt 

end in 1990. Since then a significant decline of up to Go % has been reported. The 

current popu/ation estimate is 250-500 pairs. 
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ZANGLIJSTER (TURDUS PHILOMELOS) 

Zanglijsters komen vooral voor in de gematigde streken van Europa, maar ook in 
Fennoscandinavië zijn ze vaak erg talrijk. Ze ontbreken in lj sland en op versch illende 
andere eilanden zoals Corsica, Sardinië, Sicilië en Kreta. In het algemeen is de soort 
schaars in het Middellandse Zeegebied. De meeste Europese landen melden stabiele 
populaties, terwijl lokaal in Centraal- en Noordwest-Europa (o .a. Groot- Brittannië) 
afnames zijn opgetreden in de loop van de voorbije drie decennia. 
Het zijn echte bosvogels die in Europa zowel in zuivere naaldbossen als in gemengd- of 
zuiver loofhout worden aangetroffen. Het grootste deel van de Centraa l- en West
Europese populaties komt tot broeden in vochtige loof of gemengde bossen met een rijke 
onderbegroeiing van Els, Hazelaar of Haagbeuk, maar de soort broedt eveneens in een 
groot aantal andere bosrijke habitats zoals grote parken, bredp houtkanten en hakhout
bosjes. Zware, minder verzuringsgevoelige bodems genieten hierbij steeds de voorkeur. 
De Zanglijster heeft zich in grote delen van zijn West- Europese areaal al decennia lang 
aangepast aan de toenemende verstedelijking en is in toenemende mate gaan broeden in 
allerlei tuinen met voldoende nestgelegenheid. 
Ze foerageren steeds op de grond waar allerlei insecten en andere ongewerve lden het voed
sel uitmaken. Bekend zijn de zogenaamde 'lljstersmidsen' waar vaak tientallen kapotges la
gen, lege slakkenhuizen, vooral van huisjesslakken, getuigen van zijn absolute voedselvoor
keur. Tegen het einde van de zomer maakt allerlei fruit dee l uit van het voedselpakket. 
Onze Zanglijsters zijn trekvogels die onze streken in de winter inrui len voo r de len van 
Frankrijk en Engeland. In het najaar trekken zowel overdag als 's nachts grote aantallen 
door uit het noorden en oosten. 

VERSP REIDING EN AANTALLEN 

Met maar liefst 98 % van de atlashokken bezet, staat de Zanglijster 

nog net in de top 10 van de meest ve rspreide vogels in Vlaanderen . Van 

de andere lijsterachtigen doet enkel de veel talr ijkere Merel nog iets 

beter. Het kaart beeld is ononderbro ken hoewe l het relatief hoge aandeel 

waarschijnlijke broedgeva llen in het weste n reeds een indicatie vormt 

voo r de iets lagere dichtheden in die regio . De puntrelatieve dichtheids

kaa rt bevestigt dit vermoeden en too nt duidelijk dat de Zanglijster heel 

wat minder talr ijk voorkomt in grote delen van de Duinen en de 

Ku stpol ders . Opvallend zijn de la ge dichtheden in sterk verstedelijkte 

gebieden zoa ls rond Gent en Antwerpen, terwijl ze wel talr ijk blij ken 

voor te komen in vi llawijken in bosri jke omgevingen aan de rand van die 

steden , zoa ls in Sint-Martens- Latem en in de regio Brasschaat-Zoersei 

Malle . Elders is het patroon verbrokke ld en nie t altijd even duidel ijk, 

hoewel ook uitgestrekte naaldbossen en heideterreinen gemeden wor

den zoa ls blij kt uit de gemiddelde lagere dichtheden in heel de Kempen . 

Ten slotte blijken oo k de Maasvallei en de Kri jt-Leemregio niet echt in 

tre k, terwijl in de vochtige bossen in het Vijvergebied Midden-Limburg 

en in de loofbossen en parken langs de oostelijke steilrand van het 

Kempens Plateau wel geregeld Zanglijsters werden vastgesteld in de 

steekproefhokken. 

De schaarse aantalsschattingen - Zanglijsters dienden niet geteld te 

worden - bevestigen het beeld van de dichtheidskaart. In vochtigere 

bos- en valleigebieden met verspreide loofbossen werden veruit de 

hoogste aantallen geteld . Zo werden gemiddelde dichtheden bereikt van 

1-2 parenj10o ha in het uiterste westen tot 4-6 paren lokaal in rivierval

leien in het centrum en tot meer dan 10 parenj1oo ha in de omgeving 

van het Midden-Limburgse Vijvergebied . Een gedetailleerde studie in de 

zuidelijke Dijlevallei leverde in geschikt terrein zelfs 30 parenj10o ha op 

(VA N ELE GEM & AN SELIN 2000) . Een extrapolatie van de fragmentarische 

gegevens zo u ongetwijfeld leiden tot een forse onderschatting van de 

werkelijke aantallen. 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de periode 1973-1977 lijkt er op het eerste gezicht 

niet veel veranderd . De soort komt nog steeds overal voor en de schaar

se dichtheidsgegevens lenen zich niet tot vergelijking omwille van de 

verschillende methodiek die ten grondslag ligt aan de berekeningen. Re

gionale gegevens lijken te wijzen op een sterkere toename in het westen 

dan in het oosten. In Zuid-West-Vlaanderen nam de soort sterk toe in de 

pe riode 1940-1985, maar precieze aantalsschattingen ontbreken . In het 

zuidwesten van Oost-Vlaanderen was tot in 1990 nog sprake van een dui

delij ke toename. In Klein-Brabant daarentegen vermoedt men een sterke 

afname vanaf de jaren 70 zonder dat dit met cijfermateriaal kan aange

toond worden . In de periode 1988-2001 nam de Zanglijster er in ieder 

geval terug toe : 725-850 paren in 2001 t.o.v. 560 in 1988. In Limburg ble

ven de aantallen stabiel in de loop van de jaren 8o. Samenvattend wijzen 

regionale gegevens niet op een afname van het bestand, zodat we beslui

ten dat de populaties in Vlaanderen stabiel blijven met waarschijnlijk 

(soms sterke) fluctuaties per jaar (o .a. sterke afname na enkele opeenvol

gende strenge winters in de jaren 8o) en per regio. 
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BESPREKING 

Hoewel de Vlaamse populatie stabiel lijkt te zijn, spelen vermoedelijk 

toch een aantal processen een rol die door het nog tamelijk ruwe atlas

onderzoek niet of nauwel ijks aan het licht komen en in de toekomst 

nader onderzoek zullen vergen . Mogeli jk speelt het bodemtype in com

binatie met zure regen een rol. Zo zou verzuring in verschillende grote 

bosgebieden in Nederland geleid hebben tot een afname van de lokale 

populaties met tot 75 %, terwijl Zanglijsters op kalkarme bodem (min

der slakken!) van nature in lagere aantallen voorkomen (BIJLSMA et al. 

2001, VAN DIE RMEN 2002). Vermoedel ijk is de predatiedruk door de Sper

wer vooral in de Kempen , maar ook elders in Vlaanderen , gevoelig toe

genomen, maar ook hierover ontbreekt ci j ferm ateriaal. Voorlopig wijzen 

de besch ikbare ruwe gegevens niet op een structurele afname in de 

Kempen . In tegenstelling tot Zanglijsters in de bosgebieden hebben hun 

soortgenoten in de uitgestrekte landbouwgebieden andere problemen . 

In Groot-Brittannië nam het bestand sinds halfweg de jaren 70 sterk af 

(CRICK et al. 2004). De afname werd er vooral vastgesteld in het agrari

sche landschap. In de bosgeb ieden deed de soort het ook slecht, maar 

bleven de verliezen beperkt. Vooral de hoge sterfte bij jonge vogels in 

hu n eerste levensjaar zou verantwoordelijk zijn voor de afname 

(THOMSON et al. 1998, SI RIWARDENA et al. 1998) , terwijl ook intensivering 

van de landbouw met de vinger werd gewezen . Vooral in de intensieve 

akkergebieden zou voedselgebrek een probleem vormen wanneer op het 

einde van de zomer regenwormen door de droogte veel moeilijker te 

vinden zijn dan in de relatief vochtige graslanden en bossen (FULLER et 

al. 1995, THO MSON & ConoN 2000) . De Britse situatie kan echter niet 

zonder meer doorgetrokken worden naar Vlaande re n en de vastgestelde 

toen ames in Zu id-West-Vlaanderen en het zu idwesten van Oost-Vlaan 

deren, nochtans ook ten dele gelegen in intensief akkerbouwgebied , 

0 

tonen dat aan . Het open landschap wordt er in belangrijke mate door

sneden door lintbebouwing waar de Zanglijsters alternatieve voedsel

bronnen vinden in de goed onderhouden, vochtige tuinen waar ze bo

vendien door het ouder worden van de aanplantingen extra nestgelegen

heid ter beschikking hebben . 

Zonder een grondig uitgewerkt monitoringsprogramma zal het over een 

algemene soort als de Zanglijster altijd moeilijk blijven een uitspraak te 

doen op Vlaams niveau . 

GLENN VERMEERSCH 

Song Thrush - Summary 

In the absence of a common bird census in Flanders, the long-term trend for the Song 

Thrush remains unclear. The 2000·2002 atlas inventory showed that the species is still 

very common in large parts of Flanders. No recent data are avoilobie on trends in 

woodlands versus arabie landscapes. Especially in westernpartsof the country, increa

sing numbers were recorded locally, perhops because of urbanization and maturing 

gardens. Song Thrushes may have adapted to breeding and feeding in those gardens 

and not in neighbouring farmland where intensification may limit numbers in the 

near future . 
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GROTE LIJSTER (TURDUS VISCIVORUS) 

De Grote Lijster komt verspreid en nagenoeg overal talrijk voor in Europa met uitzonde
ring van ljsland (slechts enkele broedparen) en grote delen van Noorwegen . De popula
ties lijken in het algemeen tamelijk stabiel te zijn in Europa, ho ewel onlangs in verschil
lende lidstaten een achteruitgang werd vastgesteld. 
De soort komt vooral voor in cultuurlandschappen met verspreide (hoge) bomen en bos
jes, parken en populierenbossen en wordt vaak in de nabijheid van de bebouwing waar
genomen hoewel het vrij schuwe vogels zijn die zich niet makkelijk laten benaderen . Het 
broeden vindt in het algemeen plaats in een hoge boom terwijl ze hun voedsel bij voor
keur zoeken op pasgeploegde akkers, gemaaide gras- en hooilanden of op open plekken 
in bossen. Er is in Europa al enkele decennia een verschuiving waar te nemen van de oor
spronkelijke habitat naar de meer door mensen beïnvloede or.·geving en Grote Lijsters 
worden steeds vaker aangetroffen in tuinen in landelijke dorp en en in de stadsranden. 
Historisch gezien heeft de soort zich enorm uitgebreid in de lagergelegen gebieden, daar 
waar ze vroeger enkel voorkwam op beboste berghellingen. In dergelijke berggebieden lig
gen ook nu nog de aantallen hoger dan in het aangrenzende laagland. 
Een groot deel van de Europese populatie (vooral de noordelijke) trekt in het winterhalf 
jaar weg, maar toch blijven steeds enkele individuen ter plaatse en verdedigen, zolang 
het winterweer het toelaat, hun (voedsel)territorium. Erg vroeg in het voorjaar, reeds 
vanaf de maand februari , keert de meerderheid van de Grote lijsters terug naar de broed
gebieden . 

VER SPREIDING EN AANTALLEN 

De Grote Lijster is een algemene verschij ning in Vlaanderen die wordt 

aangetroffen in 95% van de atlashokken. De overgrote meerderheid van 

de waarnemingen betreffen zekere of waarschijnlijke broedgevallen , 

slechts in 11 hokken kwam men niet verder dan ' mogelijk broedend' . 

Het valt op dat meer naar het westen de broed zekerheid wat afneemt en 

dat de soort in de Kustpolders in verschillende hokken afwezig is . 

De relatieve dichtheidskaart toont enkele opvallende concentraties , 

maar eveneens grote ge bieden waar de soort weinig talrijk blijkt te zijn . 

Zo is ze wijdversprei d in Zandig Vlaanderen met uitlopers naar het cen

trale deel van het gebied tussen Schelde en Leie en plaatsel ijk in de 

Zandlemige regio en het Pajotte nland . Er zijn du idelijke concentraties 

waar te nemen in d e Zui delijke tot Centrale Kempen, grote delen van 

Haspengouw, het wes ten van de Voerstreek en verde r plaatselijk in de 

Markvallei en elders in de Noorderlijke en Oostel ijke Kempen . De hia

ten in de kaart zijn opvallend . Nagenoeg de ganse Kustregio , met uit

zondering van de Zwinstree k maar inclusief de Kustpolders , moet het 

met erg weinig Grote Lij sters stellen . Ze blijken ook tamelijk ijl ver

spreid te zijn in grote delen van d e Zandlemige regio . Opvallend zijn de 

lage d ichtheden in de wijde omgeving van de stad Antwerpen en aan-

grenzend in het Antwerpse havengeb ied. Daar waar de Grote Lijster wel 

ta.lrijk is op de zandgronden van vooral Oost-Vlaanderen , blijken de 

Kempense zandgronden (met de uitgestrekte bossen) over het alge

meen heel wat minder Grote Lijsters te huisvesten . 

De Grote Lijster diende niet geteld te worden tijdens dit atlasonderzoek, 

maar we beschikken wel over een aantal gegevens over de absolute 

dichtheden per atlashok. Die variëren van m inimaal1 -2 broedparen per 

atlashok op veel plaatsen in de Kustpolders tot maximaal 70-100 broed

paren in Haspengouw. Oo k in het centrale deel van de regio Schelde

Le ie worden plaatselijk hoge dichtheden genoteerd (tot 78 broedparen 

per atlashok) . In de Kempen is de meest gebruikte aantalsschatting die 

van 4-1 o broedparen . 

VERANDERINGEN 

Het verspreidingsgebied in Vlaanderen is sinds de periode 1973-1977 

nauwelijks veranderd met mogelijk plaatselijk een verdere toename in 

het Meetjesland en de ljzervallei , maar die schijnbare toenames kunnen 

ook het gevolg zijn van een lagere inventarisati e-i nspanning tijdens de 

vor ige atlasperiode. 

De absolute dichtheden ten tijde van de vor ige broedvogelatlas vertonen 

tamelijk weinig divers iteit in Vlaanderen . Er werd wel melding gemaakt 

van hogere dichtheden in het zuiden van Limburg, het zuiden van Oost

Vlaanderen en in de heuvelachtige streken van Midden-Brabant. Die 

plaatselij k hogere dichtheden komen ook nu nog tot uiting, maar het hu i

dige beeld is toch iets genuanceerder. Vooral in het Meetjesland , ten zu i

den hiervan en plaatselijk in de Zuidelijke Kempen (valleien van Grote en 

Kleine Nete) lijken de dichtheden toegenomen, terwijl ze in de Oostelijke 

Kempen en de Maasvallei eerder achteruitgegaan zijn. 

De biotoopkeuze is in de voorb ij e kwarteeuw nauwelijks gewijzigd : de 

Grote Lijster is in Vlaanderen nog steeds vooral gebonden aan het lan

delijk gebied met verspreide hoge bomen en (populieren)bosjes en 

komt er ook voor in tuinen en grote parken . In de grotere bosgebieden 

liggen de aantallen heel wat lager. 

Het bepalen van de trend van de soort is, bij gebrek aan nauwkeurige 

tel- enjof monitoringsgegevens niet eenvoudig en we moeten ons base

ren op plaatselijke, meer gedetailleerde data . In Klein-Brabant nam de 
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populatie met 14 % af in de periode 1988-2001 (van 234 naar 201 broed

paren met een gemiddelde dichtheid van 2 broedparen per 100 ha) en 

ook in Limburg gaan de aantallen overal licht achteruit, hoewel het glo

bale voorkomen ongewijzigd is gebleven . In Zuid-West-Vlaanderen gaat 

de soort sinds de jaren 6o in aantal achteruit. Uit verschillende atlasre

gio's worden dezelfde signalen opgevangen : een lichte achteruitgang 

zonder inkrimping van het verspreidingsgebied . Mogelijk gaat die vast

stelling op voor geheel Vlaanderen. 

BESPREKING 

Het is niet duidelijk wanneer de terugval van de Grote Lijster in 

Vlaanderen precies werd ingezet. In Groot-Brittannië is die al van half

weg de jaren 70 aan de gang met een (tijdelijke?) heropflakkering in het 

begin van het nieuwe millennium (significante terugval sinds 1976, 

vooral in het landbouwgebied waardoor de soort er op de 'oranje lijst ' 

werd gezet (S IRIWARDENA et al. 1998, CRICK et al. 2004). Ook in Neder

land gaat de soort achteruit, hoewel de mate van afname er niet geheel 

duidelijk is door een mogel ijk te hoge schatting tijdens de voorlaatste 

atlasperiode. De achteruitgang werd er vooral in de jaren go opgemerkt 

in het oosten van het land . Gegevens uit Zuid-West-Vlaanderen situeren 

de dalende aantallen dan weer vanaf de jaren 6o. 

Mogelijk neemt de soort al meerdere decennia af, maar niet overal 

gelijktijdig omdat de afname kan worden teruggebracht tot verschillen

de oorzaken die regionaal verschillen. Zo we.d de afname in het Maas

land toegeschreven aan de massale ontgrinding waardoor dorpen geïso

leerd kwamen te liggen tussen enorme waterplassen en er tal van kleine 

landschapselementen verdwenen. In Zuid-West-Vlaanderen geldt het 

verdwijnen van hoogstamboomgaarden als de belangrijkste oorzaak. 

Populierenbossen compenseren er slechts ten dele voor de afname. 

Elders in Vlaanderen is de afname mogelijk een gevolg van voedselge

brek (afname van de hoeveelheid ongewervelden door gebruik van pes

ticiden in de landbouw of omzetting van graslanden in monoculturen 

van maïs) in combinatie met een gebrek aan nestgelegenheid (schaal

vergroting door ruilverkavelingen ten koste van lineaire elementen zoal s 

oude bomenrijen en het verdwijnen van hoogstamboomgaarden). Ten 

slotte wist de Grote Lijster zich wel aan te passen aan de menselijke 

omgeving, maar ze zijn er toch lang niet zo succesvol als andere lijster

achtigen zoals de Zanglijster en de Merel. 

G LENN VERM EERSCH 

Mistie Thrush - Summary 

The Mistie Th rush is one of the most widespread thrushes in Flanders and occurs in 

95 % of all squares. Due to the lack of long-term monitoring data, it is difficult to 

assess a trend for the species, but more detailed regionol data suggest that it is decli

ning slightly throughout Flanders. Ho wever, the reasans for the decline rem a in uncle

ar. Possible explanations are Jood shortages due to increasing u se of pesticides and the 

turning of grasslands into arabie land. Although the species has shown some adapta

tion to the urban environment, it has been much less successful than the Blackbird or 

Song Th rush for example. 
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GRASZANGER (CtSTICOLA JUNCIDIS) 

De Graszanger, vroeger Waaierstaartrietzanger genoemd, is in Europa vooral beperkt tot 
het zuiden. Erg grote aantallen komen voor in Portuga l, en de gehele Middellan dse 
Zeeregio. De soort heeft zich sinds het begin van de 2oste eeuw langs de kusten van 
West-Europa in noordelijke richting uitgebreid en bereikt momenteel in de Bene lux de 
noordwestgrens van haar areaal. De opmars wordt in het noorde lijke dee l van het ver
spreidingsgebied gerege ld gestuit door streng winterweer aangezien Graszange rs ook in 
nieuw gekoloniseerde gebieden trachten te overwinteren. 
Het zijn onopvallende vogels die zich meestal verraden door hun lang aangehouden, een
voudige zang. Broedgevallen worden vooral vastgeste ld in open, grazige gebieden met 
een kruidenrijke vegetatie zoals overstromingsvlakten, rijstvelden, opspuitingsterreinen 
en lokaal rijstvelden of bepaalde droge landbouwgewassen. /'1 onze streken verkiest de 
soort vaak schorrengebieden of vergroste opgespoten terreinen. In een geschikt gebied 
kunnen Graszangers meerdere legsels per jaar grootbrengen en jongen uit het eerste nest 
komen later in de zomer soms zelf al tot broeden. Het zijn insecteneters die hun voedsel 
vooral op de grond bemachtigen . 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Tijd e ns de at lasperiode werden Graszangers vastgesteld in bijna 2 % 

van de atlashokken. In vele gevallen ging het om tijdelijke zangposten , 

maar plaatselijk werden ook paren waargenomen en in de achterhaven 

van Zeebrugge kon broedbewijs worden geleverd . 

De totale Vlaamse populatie kon in 2000 geschat worden op 10-12 pa

ren , in 2001 op 14-16 paren en in 2002 op 20-27 paren . Daarmee bevin dt 

de soort zich momenteel op het hoogste niveau dat in Vlaanderen ooit 

werd bereikt . 

De enige regelmatig bezette broedplaats waar tevens meer dan 90 % 

van de waarnemingen werden verricht is de achterhaven van Zeebrugge 

(ongeveer 10 paren in 2000-2001 en 15 in 2002) . De soort broedt er op 

allerlei opgespoten terreinen met een afwisseling van droge , grazige 

stukken en nattere rietvegetaties . Regelmatig werden ook 1-3 zangpos

ten genoteerd in de Kleiputten van Heist . In 2001 werden zangposten 

genoteerd in het Antwerpse Linkeroevergebied . Zowel te Doel (Paar

denschor, Schor Ouden Doel) als te Kallo-Melsele (opgespoten terrei

nen) werden lange tijd zangposten bezet. Enkel te Kallo zou de soort 

gebroed hebben . Langdurige zangposten die aanleiding gaven tot een 

waarschijnlijk broedgeval werden vastgesteld te Lampernisse in 2001 en 

te Merkem langs de Kernmeibeek in 2002. Alle andere gevallen betreffen 

slechts kortstondig bezette territoria zoals in de Gentse Kanaalzone, op 

het Groot Schietveld te Brecht en op verschillende plaatsen langs de Kust. 

Net na de atlasperiode werden in 2003, naast meerdere broedparen in 

het Zeebrugse havengebied, waarschijnlijke broedgevallen gemeld uit 

het Paddenbroek in de omgeving van Kluisbergen en het Aubroek te 

Berlare . Op de Ronde Put te Mol-Postel werd een voedseldragend exem

plaar waargenomen wat eveneens wijst op een broedgevaL In 2004 wer

den alleen al in de Zeebrugse achterhaven 24 territoria geteld. 

VERANDERINGEN 

De Graszanger broedde voor het eerst in Vlaanderen in 1977 in Wen

duine . Ook in 1978 werd de soort er aangetroffen . Het aantal waarne

mingen nam langzaam toe tot in 1984, toen ongeveer 10 paren enjof 

territoria werden geteld, vooral langs de Kust . Enkele opeenvolgende 

strenge winters deden de populatie in elkaar storten en vanaf 1985 tot 

1995 werden Graszangers, met slechts af en toe een zangpost, niet lan

ger jaarlijks gemeld. In 1996 werden 2 territoria geïnventariseerd op het 

Schor Ouden Doel (VAN KERKHOVEN 1997) en werd een zangpost vastge

steld in het Mechels Broek. In 1998 werd nestbouw vastgesteld in 

Rijkevorsel. Pas vanaf 1999 zette de opmars zich echt door met de hui

dige piek in de atlasperiode tot gevolg. 

BESPREKING 

Graszangers trekken niet weg in de winter hoewel ze erg vorstgevoelig 

zijn. Drie dagen koude kan voor de soort al fataal zijn (CASTELIJNS 2002) . 

Het zijn insecteneters die niet in staat blijken hun dieet in het winter

halfjaar aan te passen . De grote schommelingen die in Vlaanderen 

gemeld worden, zijn dan ook in belangrijke mate toe te schrijven aan 

het al dan niet optreden van streng winterweer. Sinds 1996-1997 zijn 

harde winters uitgebleven in ons land en dat weerspiegelt zich duidelijk 

in het trendverloop . Het hoge reproductievermogen van de soort kan in 

de winter geleden verliezen goed opvangen , maar wanneer verschillen

de koude winters na elkaar optreden, zoals midden jaren 8o, wordt het 

voor de soort onmogelijk zich te handhaven . In die periode leed overi

gens de volledige Noordwest- en Centraal-Europese populatie grote ver

liezen (GEISTER 1997) . 

In Nederland werden in de periode 1998-2000 3-31 territoria geteld en 

verloopt de toename parallel aan die in Vlaanderen . Veruit het grootste 

bolwerk treft men aan in het Verdronken Land van Saeftinge waar het 

bestand toenam van 2 zangposten in 1998 tot 26 in 2000. Na de Neder

landse atlasperiode nam de soort in Saeftinge verder toe tot maar liefst 

40 territoria in 2001 (CASTELIJNS 2002) . Waarschijnlijk ligt die groeiende 

populatie aan de basis van de in het Antwerpse havengebied genoteer

de territoria. 

Een groot deel van de waarnemingen betreft zingende mannetjes in de 

periode juli-september. Waarschijnlijk gaat het hier om eerstejaarsvo

gels die uitzwermen vanuit meer zuidelijk gelegen broedgebieden. Hoe

wel ze er wel toe in staat zijn , gaan die jonge vogels meestal nog niet tot 

broeden over (SIMM S 1985) . Wanneer Graszangers de winter heelhuids 

doorkomen , starten ze doorgaans al veel sneller met zingen, meestal al 

in mei-juni , soms nog vroeger. 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZE K ERHEID #HO KK E N 

Zeker 

Waarschijnlijk 

Mogelijk 6 

% bezette hokken 1,9 

Populatieschatting 10·27 

Het is onmogelijk te voorspellen in welke richt ing de populatie zal evo-

lueren aangezien we niet weten wat de komende winters in petto heb-

ben . De iets strengere winter van 2002j2003 zorgde plaatselijk al voor 

wat lagere aantallen zoals in de Zeebrugse achterhaven waar de popula-

t ie afnam van 15 paren in 2002 tot 10 in 2003. De terugval werd nog dui-

delijker vastgesteld in Saeftinge waar in 2003 nog maar 18 territoria wer-

den geteld t.o.v. een 40-tal in 2002. De winter van 2003j2oo4 was dan 

weer zeer zacht waardoor de aantallen in de ach terhaven opnieuw meer 

dan verdubbelden. Indien de verwachte opwarming van het klimaat zich 

doorzet, ziet het er erg goed uit voor de Grasza nger, maar aangezien 

een ko rte koudeperiode vo ldoende is __ om de popul atie te decimeren, 

blijft het risico op het opnieuw verdwijnen van de soort bestaan . 

GLENN VERMEERSCH & GUN TER DE SME T 
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Zitting Cisticoio • Summary 

In the early 198os Zitting Cistica/a popu/ation increased in the country and by 1984 

up to 10 singing ma/es were present. Severe winters put an end to the increase and 

the species vanished a ga in and remained very rare until the end of the 1990s when a 

second popu/ation increase started. Hard winters have not accured since 1996·1997-

By 2002 the popu/ation size was estimated at 20-27 singing ma/es. lt is difficult to pre

dict how this species, susceptible to the effect of cold winters, wil/ Jare in the fu ture . 
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C ETTI'S ZANGER (CETTIA CETTI) 

De eetti's Zanger is een algemene broedvogel in de landen rondom de Middellandse Zee 
maar heeft in de loop van de 2oste eeuw zijn verspreidingsarea al aanzienlijk uitgebreid 
in noordelijke en westelijke richting. Dit leidde in de jaren Go en 70 tot de kolonisatie van 
ondermeer de Lage Landen en Zuid-Engeland. Het zwaartepunt van de Europese ver
spreiding blijft echter duidelijk in Zuid-Europa liggen met Portugal en Ital ië als belang
rijkste landen . 
Het broedbiotoop bestaat uit verruigde, vochtige vegetaties m et struikopslag en een 
dichte bedekking van riet, bramen en brandnetels. De soort broedt meestal in de onmid
dellijke omgeving van water, o.a . langs rivieren en eutrofe plassen. 
Het is een vogelsoort die zich zelden laat zien maar de opvallende, explosieve zang is bij
na het hele jaar door te horen . Zangactiviteit wordt vaak gestir• wleerd door verstoring in 
het territorium, een fenomeen waar de inventariseerder zijn voordeel mee kan doen. Zo
wel ongepaarde als polygame mannetjes zijn niet ongewoon (BIBBY 1982) en bemoei/U
ken het inschatten van het aantal effectief broedende vogels. 
eetti's Zangers zijn in het algemeen standvogels die ook in de winter ee n territorium ver
dedigen. De soort is echter gevoelig voor strenge winters en voo ral aan de noordelijke 
rand van het broedareaal kunnen vorstomstandigheden populaties plaatselijk decimeren. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Tijdens de atlasperiode kwam de soort alleen in het uiterste westen van 

Vlaanderen voor. In het natuurreservaat De Blankaart te Woumen wer

den in 2000 en 2001 telkens 1 tot 2 te rritoria vastgesteld , tegenover 3 in 

2002 . In dat laatste jaar waren daarnaast nog eens 2 territoria aanwezig 

in het na bijgelegen slibbekken ' De Nieuwe Stede', eveneens te Woumen . 

In 2000 was geregeld een zingende eetti's Zanger te horen in de pol

ders nabij Booitshoeke. 

De mogelij ke broedgevallen op de terreinen van de suikerfabriek te 

Veurne (2000) en in de Fonteintjes te Zeebrugge (2002) hebben betrek

king op losse waarnemingen van een zingende vogel. 

In grote delen van Vlaanderen was er een opvallendeinflux in het najaar 

van 2002 d ie echter gedeeltelijk gefnuikt werd door de vrij strenge vorst

perioden in de daaropvo lgende winter. Niettem in bleken in 2003 tal van 

nieuwe gebieden bezet, vooral in de Kustpolders (in totaal minstens een 

15-tal territoria) maar ook in het binnenland (zangposten in regio 

Schelde-Leieen in de Oude Landen te Ekeren) . 

VERANDERINGEN 

De noordwaartse expansie van de soort in West-Europa leidde in de 

jaren 6o tot de eerste waarnemingen en broedgevallen voor België 

(HACHEZ 1963, 1964, HUYSKENS 1968). Vanaf 1970 kwam de kolonisatie 

van ons land in een stroomversnelling . Het atlasonderzoek in de perio

de 1973-1977 viel samen met een steeds voortschrijdende expansie 

waarbij de soort zich in zowat alle streken van België vestigde (met uit

zondering van Hoog-België). In Vlaanderen broedde de soort onder

meer in het Blankaartgebied {DESENDER & HouwEN 1 979) , de Kustdui

nen , het Gentse en in het Scheldebekken ten zuiden van Antwerpen . Het 

landelijk totaal werd toen geraamd op 140 tot 180 paren, kortstondige 

vestigingen niet meegerekend . 

De strenge winter van 1978-1979 zorgde voor een bruusk einde aan de 

opmars van de eetti's Zanger en decimeerde de Belgische broedpopula

tie. Op enkele plaatsen wist de soort in kleine aantallen stand te hou

d~n. maar een reeks van opeenvolgende koude winters midden de jaren 

8o was er teveel aan. Een nieuwe vestigingspoging in de eerste helft van 

de jaren 90 reikte in Vlaanderen niet verder dan de Kuststreek en werd 

opnieuw een halt toegeroepen door de harde winter 1996-1997. De 

enkele eetti's Zangers die tijdens het atlasonderzoek in 2ooo-2oo2 in 

het westen van Vlaanderen werden opgetekend , zijn mogelijk de voorbo

de van een nieuwe kolonisatiegolf Voorlopige inventarisatieresultaten 

voor 2003 lijken dit alvast te bevestigen. 

BESPREKING 

De expansie in West-Europa begon omstreeks 1920 met een geleidelijke 

noordwaartse progressie in Frankrijk. In de loop van de jaren 6o en 70 

werden achtereenvolgens België , Groot-Brittannië en Nederland bereikt 

(BoNHAM & RoBERTSON 1975). Aan de noordrand van het nieuwe broed 

areaal vormen de regelmatig voorkomende strenge winters echter een 

grote hinderpaal voor blijvende vestigingen . Alleen in het zuiden van 

Engeland- dat gekenmerkt wordt door een milde r winterklimaat-is de 

soort erin geslaagd om sinds begin jaren 70 een vaste en gestaag toe

nemende broedpopulatie uit te bouwen {GIBBONS et al. 1993) . In 2000 

en 2001 bedroeg het aantal zingende mannetjes al meer dan 6oo 

(OGILVIE et al. 2003) . 

Het blijft afwachten of de verwachte klimaatsveranderingen in onze 

regio - met zachtere en nattere winters - in het voordeel van de soort 

zullen spelen . Daarnaast kunnen eetti's Zangers mogelijk ook profite

ren van natuurontwikkelingsmaatregelen in valleigebieden die resulte

ren in een toename van moeras- en ruigtevegetaties . 

KOEN DEVOS 
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BR OEDZE K ER H E I D #HO KK EN 

Zeker 0 

Waarschijnlijk 3 

Mogelijk 2 

% bezette hokken 0 ,8 

Populatieschatting 2 -S 
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Cetti's Warbier- Summary 

rhe eetti's Warbier is a very scarce breeding bird in Flanders. During the 2000-2002 

inventory period the species occurred only at a few sites, incluiding a large marshland 

located in the Yzer river volley in the west, with 1,2 and ç territories in 2ooo, 2001 and 

2002 respectively. The species extended its range into Flanders in the 197os and in the 

1973-1977 period the breeding populations comprised severa/ tensof pairs. The extre

mely harsh winter of 1978-1979 put an end to the increase. The eetti's Warbier has 

only recently reappeared but it looks as if, since 2000, a new co/onization is on its 

way. 
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SPRINKHAANZANGER (LOCUSTELLA NAEVIA) 

De Sprinkhaanzanger komt wijdverspreid voor in gematigd Europa. Hij ontbreekt op ljs
land, in het noorden van Fennoscandinavië en in het Middellandse Zeegebied. De popu
laties lijken in het algemeen stabiel of licht toenemend en vooral in het noorden van 
Scandinavië breidt de soort haar areaal nog uit. De totale Europese populatie wordt op 
ruim 330. ooo paren geschat met als kerngebieden Duitsland, Letland, Frankrijk, Tsjechië, 
Wit-Rusland en het Verenigd Koninkrijk . Er kunnen jaarlijks sterke fluctuaties optreden bij 
West-Europese populaties die mogelijk bepaald worden door een zwakke plaatstrouw aan 
het broedgebied. Onder invloed van windsystemen tijdens de voorjaarstrek kunnen zich 
meer of minder vogels op een bepaalde plaats vestigen . 
Sprinkhaanzangers kan men in verschillende biotooptypes van het laagland aantreffen 
waarbij vochtigheid van de bodem van minder belang lijkt zolang een lage vegetatie van 
ruigtekruiden aanwezig is met verspreid enkele struiken. De soort broedt in laagveen
moerassen, natte ruigten met Moerasspirea, verruigde rietkragen en hooilanden, open 
zeggen- en biezenvegetaties, heidegebieden, op kapvlakten, in duinstruwelen en in jonge 
bosaanplantingen. De Sprinkhaanzanger is een meester in het zich verschuilen in de 
vegetatie dicht bij de bodem en wordt meestal enkel opgemerkt door de typische zang 
van het mannetje. De zangactiviteit vertoont twee pieken: een eerste eind april-begin 
mei waarna de soort gedurende het eerste legse l erg zwijgzaam is. De tweede piek valt 
begin juni tot midden juli en gaat mogelijk een tweede legsel vooraf 
Sprinkhaanzangers zijn trekvogels die vooral overwinteren in tropisch West-Afrika ten zui
den van de Sahara. Een minderheid trekt niet verder dan Noord-Afrika. Ze keren naar de 
broedgebieden terug vanaf midden april tot laat in juni. De najaarstrek vindt plaats vanaf 
de tweede decade van juli tot in september met achterblijvers tot in oktober. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Sprinkhaanzanger is in Vlaanderen een vrij talrijke broedvogel die in 

ruim 33% van de atlashokken werd vas tgeste ld . Slechts in 30 % van de 

gevallen gaat het om zekere broedgevallen . Het areaal in Vlaanderen is 

du id elijk gebonden aan allerlei rivier- en beekva lleien zoa ls die van de 

Schelde , Dijle, Ru pel , Grote en Kleine Nete, Demer en Zenne (vooral de 

bovenloop) . Ook in de Duinen is het areaal aaneengesloten . Daarbu iten 

komt de soort meer lokaal voor in de ljzerva llei , de streek rond Brugge , 

in het Meetjesland , de Kem pen en het Hageland. De soort ontbreekt 

grotendee ls in de vallei van de Dender, tussen Dender en Schelde en is 

volledig afwezig in de Voerstreek en in Zuid-West-Vlaanderen. Ruim 

72 % van de atlashokken telt slechts 1-3 broedparen , in een minderheid 

(20 % ) werden 4-10 paren waargenomen. Slechts een 10-ta l hokken he r

bergden mee r dan 10 broedparen (o.a . duingebieden langs de Oost- en 

Westku st, de Netevallei te Hu !shout, de Doode Bemde, het Stamprooi

er-broek, de benedenloop van de Zwarte Beek, de vallei van de Ziepbeek 

en Kik bee kbron), 1 hok zelfs 27 (Vi jvergebied Midden-Limburg met 

daarin de Maten , het Wik en de Borggravevijvers) . De relatieve dicht-

heidskaart toont belangrijke concentraties langs de Westkust , in de val 

·lei en randgebieden van de Grote Nete, langs de middenlopen van 

Demer en Dijle , de Dommelvallei , langs de Oostkust , in d e 

Scheldevallei en in het Stamprooierbroek. Op basis van de atlasgege

vens bedraagt de totale Vlaamse broedpopulatie 550-750 broedparen . 

VERANDERINGEN 

Het bepalen van een trend voor de Sprinkhaanzanger is niet eenvoudig 

omwille van het ontbreken van een monitor ingsprogramma en de vaa k 

erg ruwe schattingen uit het verleden . 

Globaal bekeken heeft de Sprinkhaanzanger in Vlaanderen, ondanks pe

riodieke fluctuaties, terrein gewonnen ten opzichte van de atlasperiode 

van 1973-1977. De populatie is met minstens 40% toegenomen sinds 

de laatste schatting in de periode 1989-1991 . Enkel in de provincie Lim

burg, waar de soort al van 1974 goed werd opgevolgd , is een afname van 

ruim 46 % vastgesteld. 

In de periode 1973-1977 werd de Sprinkhaanzanger in 54 % van het aan

tal rechthoeken gekarteerd en werd het tota le Belgische bestand op 

1300 broedparen geschat zonder aantalsopgave voor Vlaanderen. De 

soort bleek goed vertegenwoordigd in de Kempen, de Scheldevallei en 

langs de Kust , maar ze werd niet genoteerd in Oost-Brabant en het zu i· 

den van West-Vlaanderen. In de periode 1985-1988 werd de Vlaamse po

pulatie ruwweg op 500 paren geschat met de meerderheid in de Kempen 

en in m indere mate in beekvalleien in Oost-Brabant en Oost-VIaan· 

deren . In 1989-1991 werd die raming bijgesteld tot 280-380 paren . 

In Limburg nam de populatie af van 300-400 paren in de periode 1974· 

1983 tot 200-250 in 1989-1992. In de huidige atlasperiode nam de soort 

er nog verder af en kon het aantal geschat worden op 162-215 paren . 

In Zuid-West-Vlaanderen nam de soort licht toe in de periode 1g86-1ggo 

t .o .v. de jaren 70 hoewel de aantallen er marginaal bleven (5 paren) . In 

de Scheldevallei in het zuidwesten van Oost-Vlaanderen was de soort 

zeldzaam in de periode 1988-1990 met hooguit 5-10 broedparen . In 

Klein-Brabant bleef de populatie stabiel (10-15 paren in 1988 en 11-15 in 

2001) . In de duingebieden van de West- en Oostkust worden toenemen

de aantallen gemeld in de loop van de jaren go (LusT et al. 1995, Bo NTE 

et al. 2001). 
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e mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZEKERHEID #HO KKEN 

Zeker 68 

Waarschijnlijk 122 

Mogelijk 18 

% bezette hokken 33.3 

Populatieschatting 550·750 

BESPREKING 

Net zoals in Nederland, waar in 1998-2000 een populatietoename werd 

vastgesteld van on,5eveer 30% (van 3000·5000 paren in 1979-1985 tot 

400o-6ooo in de recente atlasperiode). blijkt de Sprinkhaanzanger het 

ook in Vlaanderen tamelijk goed te doen. De algemene toename staat 

nochtans in schril contrast met de afname in Limburg. Vooral in de 

beekvalleien en op opspuitterreinen langs het Albertkanaal ging de 

soort achteruit. Een waarschijnlijke oorzaak is het spontane verbossen 

van die biotopen. In het Vijvergebied Midden-Limburg gingen vele ge

schikte locaties verloren door de intensieve viskweek waardoor tal van 

oevervegetaties en ruige hoekjes verdwenen en op het Kempens Plateau 

werden talrijke jonge bosaanplantingen door natuurlijke successie on

geschikt voor de soort (VERSTRAETEN 1994A)- Drainage en verdrogi ng van 

laagveenmoerassen , opruimen van ruige vegetaties en toename van 

maïs in het agrarische cultuurland deden de Sprinkhaanzanger verder 

afnemen in Limburg. Door aankoop en aangepast beheer in het Midden

Limburgse Vijvergebied is de soort er tenminste lokaal recentelijk aan 

herste l toe . Dit is ook het geval in verschillende grote heidegebieden ter

wijl de soort eveneens het Maasland heeft ingepalmd . De toename 

elders in Vlaanderen is weinig gedocumenteerd. Mogelijk ligt een ver

klaring in de verstruweling van het duingebied en het verruigen van nat

te heidevelden. Ook natuurontwikkeling heeft lokaal wellicht bi jgedra

gen tot het verschijnen van de soort. Graslandreservaten waar het be

grazingsregime de opslag van verspre;de st~~ik , en struwelen niet in 

de weg staat, worden vaak snel gekoloniseerd. De verdroging en verru i

ging van rietvegetaties, nefast voor tal van echte moerasvogels, heeft 

veelal een pos itief effect op de Sprinkhaanzanger, een vaststelling d ie 

ook in Nederland reeds werd gedaan (KoLEN et al. 2001). Het uit pro

ductie nemen van vele landbouwgronden in valleigebieden waarbij som-
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mi ge worden beheerd in functie van natuur of jacht en stilaan verrui gen, 

heeft lokaal nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Een onzekere factor blijft 

de situatie in de overwinteringsgebieden . 

In Groot-Brittannië daalde de populatie in de loop van de jaren 70 en 8o 

met bijna 38 % (CRICK et al. 2004) . In Wallonië is de soort het voorb ije 

decennium aan een opmars bezig en nam de populati e toe van 6oo-1200 

paren in 1989-1991 tot 1000·3000 paren in 2001-2002. 

jAN GABRI ELS 

Grasshopper Warbier • Summary 

The Grasshopper Warbier has expanded its range compared to the 1973-1 977 period 

and the popu/ation size is now estimated at 550-750 breeding pairs, an increase of 

about 30 %. In lowland areas such as river volleys, the species has beneflted from 

expansion of suitable habitat (partly due to nature management, natura/ succession 

and lower water levels which resulted in reedbeds becoming more suitable) . In the 

eostem part ofthe country, a decrease of 46% was noted inthelast 3 decades. 
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sNOR (LOCUSTELLA LUSCIN/0/DES} 

De Snor heeft in Europa een verb rokkeld verspreidingsgebie d dat zich als een brede band 
uitstrekt over West-, Centraal- en Midden- Europa, tussen de Jo• en Go• N. B. Hongarije, 
Roemenië en Polen herbergen samen ongeveer de helft van de Eu ro pese populatie, met 
hoge aantallen (meerdere duizenden broedparen) in enkele zeer uitgestrekte moerasge
bieden zoals de Neusiedelersee, de Donaudelta en in de valleien van de Biebrza en de 
Narew. De soort is schaars in het Middellandse Zeegebied. 
De evolutie van de populatie binnen het Europees areaa l was de laatste JO j aar duide lijk 
tweeledig. Terwijl de aantallen en dikwijls ook het verspreidingsgebied in Centraa l- en 
Oost-Europa toenamen, werd in veel westelijke en zuidelijke landen een zeer uitgespro
ken afname vastgesteld, waarschijnlijk door een combinatie van habitatveranderingen in 
de broedgebieden en slechte omstandigheden in de overwinteringsgebieden. Momenteel 
wordt de populatie van de Snor in Europa als tamelijk stabiel beschouwd. 
Binnen haar verspreidingsgebied in westelijk en zuide lijk Europa is de soort bijna voll e
dig beperkt tot natte of vochtige riet- en lisdoddevegetaties met dic hte onderbegroeiing 
van o.a. zeggen. In het oosten is de habitat wat diverser en worden ook zeggenmoe ras
sen met wilgenopslag, elzenbroeken met rietvegetaties of zelfs open bosjes langs met Riet 
begroeide kanalen ingenomen. 
De Snor is een trekvogel die overwintert ten zuiden van de Sahara en ten noorden van 
de tropische zone. In het voorjaar worden de broedgebieden ingenomen vanaf eind apri l. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Snor is in Vla a nderen een schaarse broedvogel die tijdens de atlas

periode in slechts 18 atlashokken werd genoteerd . 

Langs de Oostkust broedde de soort in de achterhaven van Zeebrugge 

(S territoria in z o oo) , de omgeving van Hoeke (z territoria in zooz) en 

de Kleiputten van Heist (2 zangposten in zooz) . In 2001 was de zang 

ook even te horen in de Fonteintjes te Zeebrugge . 

In de Ijzervallei werden zowel in zooo als in 2001 4 territoria geteld in 

de Blankaart te Woumen . In dezelfde jaren waren er respectievelijk 3 en 

1-2 territoria in de Kleiputten van Stuivekenskerke. Daarnaast werd 

langs de Ijzer in 2001 nog een waarschijnlijk broedgeval ter hoogte van 

Sint-joris (Nieuwpoort) vastgesteld . In 2002 waren er nergens in de IJ

zervallei nog aanwijzingen voor een broedgevaL 

In het Antwerpse Linkeroevergebied broedden in 2002 3-4 paren in het 

Groot Rietveld te Melsele . Ook in zooo werd hier all broedpaar gemeld . 

In de zoetwaterschorren langs de Schelde nabij het Tielrodebroek werd 

1 broedpaar geteld in zooo. 

In het oosten van Vlaanderen troffen we telkens 1 broedpaar aan in de 

Zegge te Geel (enkel in zooz) en in het plassengebied in de omgeving 

van Mol (2001). In Limburg broedde de soort tijdens de atlasperiode in 

het Hageven te Neerpelt , in het Mariahof te Bree en in de Wijvenheide 

te Zonhoven. De volledige Limburgse populatie werd in zooo geschat 

op 2 paren, in 2001 op 2-3 en in zooz op slechts 1. 

Verder werden er nog mogelijke broedgevallen genoteerd in het Meet

jeslandse Krekengebied en in een rietveld nabij Wezemaal. 

De jaarlijkse Vlaamse populatie in de atlasperiode wordt geraamd op 

16-zo broedparen in zooo, 11-15 in 2001 en 9-11 in zooz. 

VERANDERINGEN 

Tijdens de vorige atlasperiode was de Snor in Vlaanderen al een vr ij 

zeldzame soort geworden die verspreid voorkwam en vooral in de moe

rassen van de Polders en de Kempen iets talrijker aanwezig was (o .a . in 

de ljzervallei, langs de Oostkust , te Puurs-Mechelen , het Vijvergebied 

Midden -Limburg en de moerassen van Noord-Limburg). De totale po

pulatie werd geschat op 70-80 broedparen . 

Het areaal van de soort is daarna nog verder ingekrompen. Enkele hu i

dige ' kernen ' komen overeen met gebieden waar ze ook vroeger iets fre 

quenter voorkwam . Door het schaalverschil is het echter moeilijk om 

dichtheden te vergelijken . De soort werd in de loop van de jaren 8o zeer 

zeldzaam in Vlaanderen. In Limburg waren er in het begin van dat de

cennium nog een zo-tal broedparen . In de Kustpolders waren het er 

maximaal een s-tal , terwijl in de Ijzervallei de Snor als een 'zeer schaar

se broedvogel ' werd beschouwd (DEBRUYNE 1989) . De soort was er afwe

zig tussen 1984 en 1996 (DEvos zoo3A) . In de periode 1989-1991 werd 

de populatie in Vlaanderen op 16-22 broedparen geschat en daalden de 

aantallen in Limburg tot 5-10 jaarlijkse broedgevallen . In 1994 werd het 

totale Vlaamse broedbestand op 7-10 paren geschat (waaronder 3 aan 

de Oostkust en in Limburg en 1 te Doel) . In de daaropvolgende jaren 

steeg de populatie lichtjes en schommelde tussen 15-30 broedparen , 

met een maximum van 25-30 broedparen in 1998. Zowel aan de Oost

kust als in Limburg kon de soort zich goed handhaven of zelfs toene

men . DE ScHEEMAE KER (1999) meld in 1997 niet minder dan 18 territoria 

in de Oostkustpolders . Ook in enkele andere regio's zoals de Ijzervalle i 

en de Middenkust werd de soort opnieuw iets frequenter, maar niet-jaar

lijks vastgesteld. De huidige atlasgegevens lijken er echter op te wijzen 

dat de kleine heropleving op het einde van de jaren 90 slechts van korte 

duur was. 

BESPREKING 

De Snor kan zonder twijfel als één van onze zeldzaamste zangvogels be

schouwd worden. De sterke daling van de populatie gedurende de laat

ste 30 jaar was het gevolg van een evolutie die al in de jaren 6o op gang 

was gebracht en vooral gestuurd werd door het verdwijnen van geschik

te broedgebieden (RAPPE 1988) . Ook in Noord-Frankrijk nabij de Hene

gouwse grens werden toen grote moerasgebieden gedempt die belang

rijke populaties van de soort herbergden (o.a . het 'Marais de Saint 

Gond ' waar in 1959 nog 8500 zangposten werden geteld, Dusors et al. 

zooo). De invloed hiervan op de Vlaamse populaties is niet gekend , 

maar het kan hebben bijgedragen tot een moeilijker herstel van al aan

getaste kleinere populaties . In Limburg is de afname van het broedbe

stand bijna uitsluitend toe te schrijven aan de vernietiging van de oever-
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vegetatie in het Midden-Limburgs Vijvergebied . Door een tijdig aange

past beheer kon de soort in het noordoosten van de provincie (zij het in 

kleine aantallen) behouden worden. Hoewel de toestand van de Snor er 

in de tweede helft van de jaren go iets beter uitziet, is er nog geen reden 

tot juichen . De aantallen zijn nog overal zeer laag en het aantal locaties 

waar de soort broedt, is erg gering. Gezien onze moerasgebieden sterk 

versnipperd zijn en de invloed van tijdelijk minder gunstige omstandig

heden in het overwinteringsgebied een extra druk vormen op fragmen

taire populaties (FOPPEN et al. 1999) , lijkt een echt en duurzaam herstel 

ver weg. Hetzelfde geldt voor Wallonië, waar momenteel nog ongeveer 

3 puen broeden ondanks de aanwezi~heid van enkele grotere, geschik

te moerasgebieden. 

In Nederland werd de voorbije 30 jaar een achteruitgang vastgesteld van 

3500 tot 1700-2100 broedparen . Zoals veel andere moerasvogels in dit 

land (VAN TURNH OUT & HAGEMEIJER 1999) heeft de Snor sterk geleden 

door habitatverlies. Enkel in de westelijke, moerasri jke helft van Neder

land heeft de soort kunnen standhouden met in enkele grote gebieden 

nog populaties van meer dan 100 broedparen. Binnen Noordwest-Euro

pa kan de Nederlandse populatie als bijna geïsoleerd beschouwd wor

den . De gevolgen hiervan op het instandhouden van de soort op lange 

termij n zijn onzeker. Een zorgvuldig beheer van de nu bestaande broed

gebieden zou zeker al een bijdrage kunnen leveren tot het behouden van 

de kleine restpopulatie in Vlaanderen. In Nederland zou volgens DEN 

BOER (2000) een te eenzijdige aanpak van beheer in rijk gestructureer

de moerassen -waardoor die worden omgevormd tot enerzijds zuiver 

riet en anderzijds struweel- zeker niet in de kaart spelen van de soort. 

Gezien een groot deel van de door de Snor ingenomen territoria in 

Vlaanderen in niet-beheerde gebieden liggen (vooral aan de Oostkust), 

is dit niet direct een bedreiging, maar onvoorziene verstoringen kunnen 

hier wel optreden . Een nauwkeurige beschrijving van de door de Snor 
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gebruikte habitat in Vlaanderen en onderzoek naar het broedsucces als 

deelaspect van een soortbeschermingsplan lijken noodzakelijk voor de

ze kwetsbare rietvogeL 

ÄNNY ÄNSELIN 

Savi 's Warbier- Summary 

The Savi 's Warbier is a very scarce breeding species in Flanders and occurs in only 

2 % of all atlas squares. The total popu/ation is estimated at 9-20 pairs (mimima and 

maxima over the three year inventory period) . The species is most abundant in the 

coastal polders and in the northern part of the Scheldt-river. In the east of Flanders 

breeding pairs are scarce. Sin ce 1973-1977 the range ofthe Savi's Warbier hos shrunk 

dramatically and numbers have plummeted from 70-80 breeding pairs to the present 

9-20 pairs, a negative trend a lso reported from neighbouring countries. 
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RIETZANGER (ACROCEPHALUS SCHOENOBAENUS) 

De Rietzanger is een wijdverspreide broedvogel in het groot ste deel van West-, Midden
en Noord-Europa. De zuidgrens van het verspreidingsareaal situeert zich in zuidelijk 
Europa. In het grootste deel van het Ib erisch schiereiland, Zuid-Frankrijk, Italië en de 
Balkan ontbreekt de soort als broedvogel. Vooral in West-Europa nam de populatie in de 
loop van de jaren 70 en Bo ste rk af Daarna trad in de meeste fanden een (gedeeltelijk) 
herstel in. De totale Europese populatie (exclusief Rusla nd) werd begin jaren 90 geschat 
op meer dan 2.ooo.ooo paren. 
De soort broedt in allerlei verlandingsvegetaties en is minder aan Riet gebonden dan de 
Kleine Karekiet. In Vlaanderen gaat de voorkeur uit naar enigszins verruigde rietmoeras
sen, vaak met fokale opslag van struiken. Ook relatief smalle rietkragen langs polderslo
ten kunnen belangrijke aantallen herbergen. 
Het nest wordt meestal iets boven de grond gebouwd tussen een dichte vegetatie van 
kruiden en oeverplanten. Twee legsels per seizoen zijn geen uitzondering. 
De West-Europese broedvogels brengen de winter door in West- Afrika, vermoedelijk voor
af langs de grote rivieren in de Sah el. Vanaf begin april verschijnt de soort opnieuw in de 
Vlaamse broedgebieden. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De verspreiding van de soort beperkt zich in hoofdzaak tot de polderge

bieden . In het binnenland is de aanwezigheid zeer versnjpperd en eer

der marginaal. Slechts 1g,1 % van de Vlaamse atlashokken is bezet. 

De Kustpolders vormen het belangrij kste bastion met een populatie die 

kan geschat worden op 1700-2200 paren (waarvan ruim 6o % aan de 

Westkust). Vooral in de Ij zervallei komen plaatselijk nog zeer hoge 

dichtheden voor (240-260 paren per atlashok) . In het Oostendse Kre

kenge bied en aan de Oostkust werden nooit meer dan 1 oo parenfatlas

hok vastgesteld . In de polders langs de Beneden-Zeeschelde en het 

Antwerpse havengebied bedraagt de broedpopulatie 170-180 paren met 

belangrijke concentraties in en rond de natuurreservaten De Kuifeend 

en Blokkersdijk (30 tot ruim 6o paren per atlashok) . De kreken en pol

ders in het noorden van Oost-Vlaanderen totaliseren ongeveer 80-130 

paren. Nergens werden hier dichtheden van meer dan 20 paren per at

lashok gemeld . 

In het diepere binnen land komt de soort zeer verspreid en in kleine aan

tallen voor, vooral in riv ierva lleien . In totaal gaat het om hooguit 6o-8o 

paren . In slechts één atlashok-met daarin het Molsbroek te Lokeren

werden meer dan s paren geteld . 

De totale Vlaamse broedpopulatie wordt geschat op 2100-2600 paren. 

VERANDERINGEN 

In de jaren 6o werd de Belgische broedpopulatie geschat op ongeveer 

7000 paren waarvan ruim sooo in Vlaanderen . Ten tijde van de Bel

gische broedvogelatlas, in de periode 1g73-1g77, kwamen in ons land 

wellicht geen 1000 paren meer voor. Ook in de jaren 8o bleef het be

droevend gesteld met de soort. Schattingen van het Vlaamse broedbe

stand voor de periode 1g8s-1g88 en 1g8g-1gg1 kwamen niet hoger uit 

dan respectievelijk soo-1 ooo en 48o-s8o paren , wat neerkomt op een af

name van ongeveer go % in 30 jaar tijd . In de loop van de jaren go 

kwam er een populatieherstel op gang en de resultaten van de huidi ge 

atlas tonen een verviervoudiging van de aantallen gedurende de laatste 

10 jaar. 

De grote aantalsveranderingen tijdens de voorbije so jaar gingen ge

paard met opmerkelijke verschuivingen in de verspreiding. Gegevens uit 

de jaren 6o wijzen op zeer grote broedpopulaties in de provincies 

Limburg (1soo paren) en Antwerpen (2200 paren) . Die zijn inmiddels 

gedecimeerd . De Limburgse populatie was in het begin van de jaren 8o 

al onder de 100 paren gezakt en in 1g8g-1gg1 bleven amper s-10 paren 

over. De gegevens van 2000-2002 laten geen enkel herstel zien (4-tal 

paren). In de provincie Antwerpen komen tegenwoordig niet veel meer 

dan een lSO-tal paren voor. Ook in het westen van Vlaanderen deed zich 

in vele regio's een gelijkaardige evolutie voor. MENSCHAERT (1gg1) schat

te het broedbestand in de regio Schelde-Leie in de periode 1g4o-1g6o 

op 300-600 paren . In 1g88-1ggo ging het nog hooguit om een s-tal paar

tjes , net als in de atlasperiode 2000-2002. 

De vers pre iding beperkte zich de laatste decennia steeds meer tot de 

Vlaamse polderregio 's waar de soort aansluiting vindt met de popul a

ties in Zeeuws-Vlaanderen . Hoewel ook hier het aantal Rietzangers ster

ke afnames kende, voltrok zich in de meeste poldergebieden een opmer

ke lijk herstel vanaf het begin van de jaren go . Uit de atlasresultaten 

blij kt zelfs dat de West-Vlaamse broedpopulatie nu ongeveer drie maa l 

zo groot zou zijn als in de jaren 6o (toen- nog vóór de grote popu lat ie

crash - geschat op slechts 6oo paren) . Die toenamefactor dient even

wel met enige reserve bekeken te worden . Het is nu immers nog moei

lijk te achterhalen in hoeverre die oudere gegevens betrouwbaar zi jn en 

eventueel een aanzienlijke onderschatting betreffen . In ieder geval is de 

re-cente toename in de poldergebieden niet groot genoeg om het grote 

en blijvende verlies in de rest van Vlaanderen te compenseren . 

BESPREKING 

De trend en areaalveranderingen in Vlaanderen zijn geen alleenstaand 

gegeven . In Wallonië blijven amper so tot 6o paren over van de vri j om

vangrijke populatie in de jaren 6o (waaronder ongeveer 1000 paren in 

Henegouwen) . Ook in Nederland en Groot-Brittannië kenden de broed

populaties dramatische inzinkingen die dankzij de beschikbaarheid van 

goede monitoringsgegevens vrij exact in de tijd konden gesitueerd wor

den (1g73-1g7s, 1g84-1g8s, 1gg1) (MARCHANT et al. 1ggo, FOPPEN 2002) . 

PEACH et al. (1gg1) en FoPPEN et al. (1ggg) vonden een duidelijk verband 

tussen de aantalsschommelingen van de Rietzanger en de neerslaghoe

veelheden in de Afrikaanse overwinteringsgebieden. Extreme droogtepe

riodes in de Sahel hebben in het verleden telkens geleid tot een grote 
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wintersterfte onder de Rietzangers en een steile populatieafname in het 

daaropvolgende broedseizoen . Grotere neerslaghoeveelheden in de ja

ren 90 hebben dan weer een gunstig effect gehad waardoor de popu la

ties zich in de meeste landen minstens gedeeltelijk konden herstellen. 

Opvallend is dat dit herstel zich in Nederland beperkte tot het noorden 

en het westen van het land. Foppen (2001) legt de oorzaak van dit feno

meen deels bij een te sterke versnippering van moerasbiotopen in de 

oostelijke helft van Nederland. 

In Vlaanderen heeft zich wellicht een gelijkaardig proces voltrokken . 

Moerasgebieden zijn vooral in de jaren 6o en 70 aan een snel tem po 

opgeofferd aan woongebieden of agrarische gebieden. De resterende 

fragmenten zijn zo klein en liggen vaak zo geïsoleerd dat ze nauwelijks 

nog geschikt zijn voor tal van moerasvogelsoorten . Hab ita tver lies kan 

al s de belangrijkste oorzaak naar voor geschoven worden voor de ster

ke areaalinkrimping en het uitblijven van populatieherstel in de meeste 

Vlaa mse regio 's . Alleen in de polders slaagt de soort er in om stand te 

houden of zelfs uit te breiden , ondanks het feit dat ook hier grote aan

eengesloten moerasgebieden nauwelijks of niet meer te vinden zijn. De 

verklaring ligt wellicht in de aanwezighe id van een uitgebreid en aaneen 

gesloten netwerk van rietkragen langs polderwaterlopen , sloten, kreek

restanten en oude kleiputten. Door dit netwerk dat zich vaak over vele 

honderden hectaren uitstrekt , speelt het fenomeen van versnippering 

immers veel minder dan in andere delen van Vlaanderen . 

KOEN DEVOS 
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Sedge Warbier - Summary 

The Sedge Warbier underwent significant changes in numbers and distri bution during 

the second half of the 2oth century in Flanders. Ou ring the 1965-1990 period, a/most 

90 % of the popu/ation disappeared. The species vanished a/most completely in the 

eastern provinces of Antwerp and Limburg where it used to be quite common. Since 

the beginning of the 1990s however, increases have occurred in the coastal Polder 

areas and they now hold a bout 90 % of the total Flemish population. The estimate 

of 2100-26oo breeding pairs for the recent atlas period, is a significant increase com

pared to 1990 when only 48o-s8o pairs were found . 
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BosRIETZANGER (ACROCEPHALUS PALUSTRIS} 

De Bosrietzanger komt in Europa ~oor ~an Centraai-Scandina~ië tot het noorden ~an het 
Middellandse Zeegebied. De westgrens ~an het ~erspreidingsgebied loopt in zuidwestelijke 
richting door Frankrijk. De oostgrens ~alt onge~eer samen met de Oeral. De hoogste dicht
heden worden aangetroffen in een zone die ~an de westelijke Lage Landen door Cent raal
en Oost-Europa loopt tot de Baltische staten en Oekraïne. In dit kerngebied is de Bosriet
zanger meestal de a/gemeenste Acrocephalus-soort. In Groot-Brittannië bestaat nog een 
kleine restpopulatie ~an slechts 11 broedparen in het zuidoosten ~an het land (EATON et al. 
2004). In Europa nam de soort de laatste decennia toe, een trend die reeds ~anafhet begin 
~an de 19de eeuw in een aantal landen zichtbaar was. In het noorde lijk dee l ~an het ~e r

spreidingsgebied, zoals Finland en Zweden, is de populatie tussen 1970 en 1990 met meer 
dan 50 % toegenomen. De historische langetermijntoename in Europa wordt in het alge
meen ~erklaard door een toename ~an geschikte habitat. Het kappen ~an grote bosgebie
den in functie ~an de landbouw had een ~erhoogde eutrofiëring en ~egetatie~erruiging tot 
ge~olg. Ook ~erdroging en ~erruiging ~an moerasgebieden speelde de soort in de kaart . Ze 
~erkiezen allerlei ~egetaties liefst op licht ~ochtige bodems, met ~eel opgaande kruiden 
zoals wilgenroosjes, brandnetels en schermbloemigen, zowel op het land als in uitdrogen
de riet~elden. Enige struikopslag is belangrijk als zangpost. De Bosrietzanger is een lange
afstandstrekker die in Zuidoost-Afrika o~erwintert. De soort kan bij ons al ~onaf eind april 
doortrekken, hoewel de meeste broed~ogels pas ~onaf half mei tot begin juni hun territo
ria innemen. De najaarstrek start onge~eer een maand later. Het hoogtepunt ~alt eind ju li-
begin augustus . · 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Bosrietzanger komt voo r in 81 %van de atlashokken , wat 20 % meer 

is dan de nauwverwante Kleine Karekiet. Er werden opvallend veel waar

schijnlijke broedgevallen genoteerd (43 %). De soort is verspreid over 

alle ecoregio 's , hoewel nergens echt ononderbroken . Vooral in de Zand

lemige regio en Zandig Vlaanderen vallen er grotere gaten in het areaal. 

De relatieve dichtheidskaart toont de voorkeur aan voor riviervalleien en 

laaggelegen ingepolderde gebieden. Zones met hoge relatieve dichthe

den vinden we in de Kustpolders (o .a. in de IJzervallei en in het Oos

tendse Kre ken gebied) , in het oostelijke Meetjesland, in het Scheldebek

ken (Dendervallei , Durmemonding, samenvloeiingsgebied Dijle , Nete 

en Zenne) en in het Maasland langs de Grensmaas. Lage dichtheden 

vinden we hoofdzakelijk in open intensieve landbouwstreken en sterk 

beboste gebieden. 

De soort diende niet geteld te worden en bij gebrek aan monitoringsge

gevens is het dan ook niet mogelijk een betrouwbare schatting van de 

Vlaamse populatie te maken. Sommige tellers gaven toch aantallen 

door en die bevestigen het beeld van de relatieve dichtheidskaart . Zo 

werden 6o broedparen geteld in een atlashok in de IJzervallei, 72 in een 

hok langs de Beneden-Schelde en maar liefst 78 lokaal in de Getevallei . 

VERANDERINGEN 

De soort werd tijdens de periode 1973-1977 bestempeld als 'algemeen 

verspreid ' en ontbrak of was zeldzaam in de Polders . De verspreiding 

van de Bosrietzanger lijkt niet erg veranderd hoewel de vergelijking 

omwille van de verschillende methodes in beide atlasperioden niet een

voudig te maken is . 

Ook wat de absolute dichtheden betreft, zien we geen opvallende ve r

schuivingen, hoewel hogere dichtheden in riviervalleien zoals we die nu 

hebben , in de periode 1973-1977 niet expliciet vermeld werden . VLAVICO 

(1989) vermeldt dat de soort opvallende regionale verschillen in dicht

heden vertoont en geeft als grootste concentraties de beekvalleien va n 

de Voerstreek , Kempen, Demervallei, Noordwest-Brabant en Zandig 

Vlaanderen. Opnieuw zijn er onvoldoende tellingen beschikbaar om te 

vergelijken met de huidige gegevens. Een Vlaamse trend bepalen is niet 

.mogelijk, maar regionale verschillen scheppen meer duidelijkheid. In de 

provincie Limburg ging de soort tussen 1985 en 1992 achteruit in alle 

bodemdistricten. De afname in de Kempen werd vooral vastgesteld in 

de beekvalleien die afvloeien van het Kempens plateau naar de Demer 

en in het westelijk deel. Ook in het Midden-Limburgs Vijvergebied wer

den lagere aantallen vastgesteld. De laatste 10 jaar is de Bosrietzanger 

in Limburg verder afgenomen {MED. J. GABRIËLS}. In Klein-Brabant is tus

sen 1988 en 2001 de verspreiding iets ingekrompen . De populatie is er 

ongeveer stabiel gebleven , misschien iets achteruitgegaan, maar 

wegens verschillen in onderzoeksintensiteit tussen beide periodes is 

eenduidige interpretatie niet mogelijk. 

BESPREKING 

Het feit dat de soort imitaties van andere soortzang in zijn eigen zang 

verwerkt (zowel van soorten uit het broed- als het overwinteringsgebied) 

(DowsETT-LEMAIRE 1979) , kan hier en daar voor verwarring gezorgd heb

ben . Nochtans is het weinig waarschijnlijk dat de verspreidingskaart 

hierdoor sterk beïnvloed zou zijn en is het hu idige beeld betrouwbaar. 

Hoewel het areaal van de Bosrietzanger in Vlaanderen lichtjes lijkt te zijn 

toegenomen, blijft het moeilijk om zonder langetermijnmonitoring uit

spraken te doen over een algemene trend. Het feit dat de soort veel 

dynamische milieus als broedgebied verkiest en daardoor sterk gebon

den is aan voor haar tijdelijke optimale successiestadia, maakt het niet 

makkelijk om de weinige bekende regionale trendgegevens in Vlaanderen 

te generaliseren. Tijdelijke ideale omstandigheden door het ontstaan en 

de verruiging van opgespoten terreinen en ongebruikte landbouwperce

len -of jonge bosaanplant of -opslag kunnen dichtheden sterk doen toe

nemen . Enkele jaren later, als de habitat minder geschikt wordt, volgt 

onvermijdelijk een terugval wanneer beheersmaatregelen uitblijven . 

Als verklaring voor de afname in Limburg tussen 1985 en 1992 werd 

geopperd dat de toename van verruigde terreinen toen al over het hoog

tepunt heen was en ze waarschijnlijk al grotendeels ingenomen waren 

door de soort. De verdere afname de voorbije 10 jaar is mogelijk voor

namelijk het gevolg van een aangepast moerasbeheer. Verhoging van 

het waterpeil en een aangepast maaibeheer gaan de verruiging van de 
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moerasgebieden tegen (o .a. om 'echte' rietsoorten zoa ls de Roerdomp 

meer kansen te bieden) en dat speelt in het nadeel van de Bosrietzanger 

die net die ruige stukjes nodig heeft. Oo k de verboss ing van moerasspi

rea ruigtes en dottergraslanden heeft een negatief effect op de soort 

(MED j . GABRIELS) . 

In Nederland vertoont de trend van de Bosrietzanger regionale verschil

len. Onderzoek in o.a. Zuid-Limburg en Midden-Nederland toonde aan 

dat de soort een tot 50% hoger broedsucces had dan veel andere zang

vogels (BIJLSMA 1985, HUSTINGS 1997). Indien dit verschijnsel niet alge

meen is, kunnen hierdoor ook regionale verschill en optreden. Vooral in 

La ag-Nederland werd sinds 1976 t~rreinwinst geboekt, terwijl op de 

hogere gronden door de omzetting van graanvelden in maïsakkers een 

deel van het landbouwgebied ongeschi kt is geworden voor de soort. De 

t rend is de laatste 20 jaar fluctuerend , maar licht toenemend . Ook in 

Wall onië vertoont de soort een fluctuerende trend . In Groot-Britta nn ië 

leidde plaatselijke intensi vering van de landbouw waarschijnlijk in com

binatie met iso latie van de kleine populatie en weersfactoren tot de ster

ke afname (KELSEY et al. 1989). 

De Bosrietzanger is een duidelijke indicator van verruiging van moeras

gebieden en het feit dat de soort bepaalde gebieden koloniseert, is dus 

niet altijd zo'n goed nieuws. In Nederland komt de Kleine Karekiet voor 

in hijna evenveel hokken als de Bosrietzanger, in Vlaanderen in 20 % 

minder. In Nederland zijn er wellicht nog voldoende gro te , natte moe

rasgebieden of natte, niet-verruigde rietkragen waar de Kleine Karekiet 

alleen voorkomt omdat de Bosrietzanger er geen geschikte habitat 

vin dt. Veel van onze moerasgebieden zijn in vergelijking met Nederland 

relatief klein en dus kwetsbaarder voor externe invloeden. Eutrofiëring 

en verruiging zijn dan ook sterker aanwezig, waardoor er minder rietvel

den zijn waar Kleine Karekiet wel en Bosrietzanger niet voorkomt. 

0 

Binnen het natuurbeheer is men het erover eens dat verruiging van onze 

moerasgebieden een probleem is dat via gericht beheer moet worden 

tegengegaan (BOEYE et al. 2004). Dat het onmogelijk is bij een bepaalde 

beheersvorm alle soorten in de kaart te spelen , toont het voorbeeld van 

de Bosrietzanger duidelijk aan . 

ÄNN Y ÄNSELIN 

Marsh Warbier - Summary 

The Marsh Warbier is widely distributed over the whole of Flanders and occurs in 

Bo % of all atlas squares, which is 20 % more than the Reed Warbler. Highest relati

ve densities are noted in the polders, in parts of the Scheldt-valley and a long the 

Meuse riverin the east. There is hardly any change in the breeding distri bution since 

1973-1977. Reliable overall popu/ation estimates are not availab/e, but several local 

trends indicate a stability or slight decrease in numbers. 
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KLEINE KAREKIET (ACROCEPHALUS SC/RPACEUS} 

De Kleine Karekiet komt in Europa hoofdzakelijk voor in gebieden onder de 200 m va n 
Zuid-Scandinavië (tot 65• N. B.) tot het Middellandse Zeegebied, en oostelijk tot 
Oekraïne. In een groot deel van haar verspreidingsgebied is het de a/gemeenste rietvogel
soort. De noordwaartse expansie van de soort, die reeds meer dan een halve eeuw ge le
den begon, was de laatste decennia nog duide lijk merkbaar in o.a. Scan dinavië, de 
Baltische landen, Duitsland, Polen en Groot-Brittannië. In West- Europa was de toen ame 
minder sterk en bleef de populatie eerder stabiel. Op sommige plaatsen ging de soort 
zelfs achteruit door habitatverlies. 
De Kleine Karekiet is een typische soort van allerlei rietmoerassen, zowe l zoet als brak, 
langs rivieren en artificiële waterlopen, op voorwaarde dat er vo ldoende stevige rietsten
gels (bij voorkeur overjarig Riet) aanwezig zijn. Er wordt som~ ook gebroed in vegetaties 
van lisdodde, Liesgras of in struiken, maar die zijn minder geschikt voor de nestbouw. In 
optimale omstandigheden broedt de soort vaak semi-koloniaal en kunnen territoria zeer 
klein zijn. De Kleine Karekiet is een belangrijke waardvogel van de Koekoek. 
De soort is een langeafstandstrekker, die tot in zuidelijk Afrika kan overwinte ren. De 
broedgebieden worden vooral bezet tussen begin mei en half juni, uitzon derlijk tot eind 
juni. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Kle ine Karekiet komt verspreid voor in Vlaanderen en werd als broed

vogel aangetroffen in 61 % van de atlashokken , dit is 20 % minder dan 

de nauwverwante Bosrietzanger. De soort wordt aangetroffen in alle 

ecoregio 's, maar vertoont vooral hiaten in gebieden waar grotere water

partijen en moerasgebieden ontbreken. 

Op de relatieve dichtheidskaart komt het verband tussen de soort en 

haar biotoop zeer duidelijk naar voor. Hoge relatieve dichtheden werden 

va stgesteld in bijna het hele Kustpoldergebied, waar de soort plaatselijk 

zeer talr ij k is langs goed ontwikkelde rietkragen (ljzervallei) en in kre

ken en rietvegetaties van uitgravingen aan de Midden- en Oostkust. Ook 

in het Meetjeslandse Krekengebied, het Antwerpse Linkeroevergebied 

(kreken en rietvelden in deels opgespoten terreinen) en plaatselijk in de 

Scheldevallei (rietkragen langs rivieren en oude rivierarmen) is de 

Kleine Karekiet talrij k. In het oostelijke deel van Vlaanderen treft men 

slechts lokale concentraties aan . Ze vallen samen met grotere moeras

gebieden zoals o .a. het Schulensbroek, het Stamprooierbroek (Bree) , 

het Hageven (Neerpelt) en het Midden-Limburgs Vijvergebied. 

De Kleine Karekiet is een soort die niet geteld moest worden. De maxi 

male, opgegeven dichtheden bedragen 112-150 broedparen per atlashok 

in het Kustgebied en 160-170 paren in het Midden-Limburgs Vijver

gebied , wat neerkomt op ongeveer 6 parenj10o ha. De soort komt per 

hok meestal in clusters voor, waarbij dichtheden van 8-15 broedparen{10 

ha geen uitzondering zijn (ANSELIN 1986, EVERAERT 1999, (OURTENS 2000) . 

VERANDERINGEN 

Tijdens de vorige atlasperiode kwam de Kleine Karekiet onregelmatig 

verspreid voor in Vlaanderen en broedde hoofdzakelijk in de Polders en 

de valleien van Schelde en Leie , het Rupelbekken en de Kempen . Ver

gelijken we met de huidige verspreidingskaart dan vallen enkele duide

lijke verschillen op. In de Kustpolders is de soort nu aanwezig in een 

aaneengesloten en iets bredere zone. Het centrale deel van Zandig 

Vlaanderen , waar in 1973-1977 nog verschillende rechthoeken onbezet 

bleven, is nu grotendeels ingenomen. Ook in de Dendervallei lijkt de 

Kleine Karekiet algemener geworden. Wegens het verschil in hokgrootte 

tussen de twee verspreidingskaarten zijn meer subtiele wijzigingen van 

het areaal moeilijk te achterhalen. 

Hoge dichtheden vinden we voor de periode 1973-1977 vooral in recht

hoeken in de Polderstreek, de zone ten westen van Antwerpen tot Brus 

sel en in het zuidelijk deel van het Kempens Plateau. Globaal komen die 

zones vrij goed overeen met de huidige kernen van hoge relatieve dicht

heden, hoewel het schaalverschil gedetailleerde vergelijkingen moeil ijk 

maakt. Het Antwerpse Linkeroevergebied en de as Antwerpen-Brussel 

wijken hier wel van af. Op het einde van de jaren 8o worden als belang

rijkste gebieden voor de soort het zee- en rivierkleipoldergebied van 

Oost- en West-Vlaanderen, het Antwerpse en Midden- en Noord-Lim

burg vermeld . In de provincie Limburg stemt het verspreidingspatroon 

in 1992 in grote lijnen overeen met dat van 1985. In veel hokken was er 

wel een lagere bezetting, hoewel langs de midden- en benedenloop van 

enkele rivieren de verspreiding plaatselijk was toegenomen. Het be

stand in Limburg werd toen geschat op soo-8oo broedparen. In de regio 

Klein-Brabant bleven de aantallen stabiel in de periode 1988-2001 , maar 

werd een areaalinkrimping van bijna 20% gemeld. 

BESPREKING 

In Nederland nemen de aantallen van de Kleine Karekiet de laatste 30 

jaar duidelijk toe , hoewel de groeicurve in de loop van het voorbije de

cennium duidelijk is afgevlakt . In Groot-Brittannië is er een lichte globa

le achteruitgang over de laatste 15 jaar, maar plaatselijk werd toch een 

toename gemeld (CRICK et al. 2004). In Vlaanderen zijn zowel de veran

deringen in het verspreidingsgebied als in populatiegrootte niet zo dui

delijk . Het areaal lijkt de laatste 30 jaar lichtjes te zijn uitgebreid en dit 

vooral in de Kustpolders, delen van Zandig Vlaanderen en de Dijlevallei. 

Of het over een werkelijke uitbreiding gaat, is echter moeilijk te achter

halen . Een mogelijke verklaring voor de eventuele toename is het feit 

dat in die regio ' s, zeker in de Kustpolders, door allerlei infrastructuur

werken en ontginningsactiviteiten (snelwegen, ontwikkeling van het 

Zeebrugse havengebied) tal van waterplassen ontstonden waarvan de 

rietvegetaties nu een geschikte habitat vormen voor de Kleine Karekiet. 

Anderzijds werd in een aantal van die hokken tijdens de vorige atlaspe

riode bijna zeker minder intensief geïnventariseerd . Een goed voorbeeld 
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vormt de regio ten noorden van Brugge, Moerkerke en Eeklo , waar in 

1973-1977 geen Kleine Karekieten vermeld werden, terwijl die er toen 

zeker al voorkwamen (bv. in het zuidelijke deel van het Krekengebied 

rond Sint-)an-in-Eremo, Meetjesland) . In Nederland, waar zich een dui

delij ke toename van het verspreidingsgebied voordeed , uitte dit zich 

vooral in het oostelijke deel waar de soort in zeer lage dichtheden voor

komt In Vlaanderen is dit niet opvallend , maar misschien door het 

schaalverschil ook niet zo goed te achterhalen . 

Om een populatietrend van de Kleine Karekiet te kunnen formuleren, 

hebben we weinig houvast, gezien de soort niet geteld moest worden en 

we niet over goede schattingen beschikken uit vorige periodes . Door 

veranderingen in de gesch iktheid van de vegetatie in rietvelden is de 

soort plaatselijk zowel vooruit- als achteruitgegaan . In Limburg neemt 

de Kleine Karekiet de laatste 1 o jaar weer toe als gevolg van geschikt 

beheer in vroeger sterk verruigde moeraszones (MED . J. GABRIELS). In 

Kle1n-Brabant is er voora l in de binnendijkse geb ieden een afname, ter

wij l de soort in sommige buitend ijkse rietmoerassen toeneemt. 

Onderzoek toonde aan dat het broedsucces van de Kleine Karekiet in 

overjari g Riet hoger is dan in jong Riet, door een lagere predatiedruk 

(betere bescherming van het nest) en de mogelij khe id tot vroegere leg

sels door vroegere nestbouw (G RAVELAND 1997) . La ngs de Zeeschelde 

vertoont de Kleine Karekiet iets hogere dichtheden in vrij zuiver (overja

rig) Riet in het brakke gedeelte , dan in jonger Riet in het zoete deel 

(EVERAERT 1999) . In de Ijzervallei broedt de soort in hogere dichtheden 

in bredere rietkragen met overjarig Riet. In de Meetjeslandse kreken 

werd geen duidelijk verschil vastgesteld in dichtheden tussen oud en 

nieuw Riet (ANSELI N & MEIRE 1986). In Vlaanderen beschikken we niet 

ave• gegevens die de verschillen in broedsucces tussen beide behande

len, maar gezien het in het Nederlandse onderzoek gaat om structurele 

verschil len , is er weinig reden om te veronderstellen dat dit bij ons an-

0 

ders zou zijn . Volgens GRAVELAND (19 97) is weloverwogen riet beheer in 

moerasgebieden noodzakelijk voor het behoud van zowel de Kle ine Ka

rekiet als andere typische rietvogelsoorten . Daarbi j moet een evenwicht 

gezocht worden tussen een maaibeheer dat de verl anding van ri etm oe

rassen moet tegengaan en het beschikbaar zi jn van voldoende opper

vlakte overjarig Riet als optimaal broed biotoop. Ook het ruimen van slo

ten , voornamelijk in polder- en valleigebieden , verd ient de nod ige aan 

dacht . Een cyclisch , meerjarig ru imingspatroon waarbij jaarl ij ks vol

doende overja rige rietvegetaties gespaa rd worden , is van groot belan g 

voor soorten als Kleine Karekiet. Langs de Scheldedijken vormen de ver

ruigde rietkragen op het dijktal ud en de opstaande kruidacht ige vegeta

ties een belangrijk foerageergebi ed voor de soort en vroegt ijdig en dras

tisch maaien heeft grote consequenties op het broedvogelbestand (DE 

M ES EL 1998) . Een alternatief beperkter en gefaseerd maai beheer kan 

mogelijk soelaas bieden (VANALLEMEERSCH et al. 1997) . 

ÄNNY ÄNSELIN 

Reed Warbler- Summary 

Th e Reed Warbier is widely distributed over the whole of Flanders and occurs in Go % 

of all atlas squares which is 20 % less than the Marsh Warbler. Highest densities coin

cide with areas rich in reed/eds or welt developed reed margins. In the eastern part of 

Flanders overall numbers are lower. The distribution range shows an extension in the 

coastal polders and in the va/ley of the river Dender, a tributary of the Scheldt. 

Reliable overall popu/ation estimates are not available and local trends reveal increa

ses as welt as decreases . 
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GROTE KAREKIET (ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS) 
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De Grote Karekiet broedt in Europa van Zuid- Scand inavië tot het Midde llan dse Zee
gebied en oostelijk tot Centraa l-Rus land. De soo rt ontbree kt in Groo t-Brit t annië en 
Ierland. De verspreiding in West- Europa is onregelm atig. In O ost- Europa is de versprei
ding meer egaal en worden de hoogste dichtheden bereikt in de de lta's van Donau en 
Volga en in de rietlanden rond de grote meren. De to tale Euro pese popu la tie wordt op 
2,5 miljoen broedparen geschat waarvan ca. 96 % voo rkomt in O ost-Europa. In een aan
tal West- maar ook Centraal-Europese landen nemen de popu laties sinds 1970 drastisc h 
af (verlies van minstens 50 %) . De Grote Karekiet is sterk aan water ge bonden en ver
kiest fors ontwikkeld en stevig, overjarig riet in een voldoende grote oppervla kte langs de 
oevers van zoet of brakwater. Soms worden ook Lisdoddevegetaties uitgekoze n of kleine 
rietveldjes, maar dan moeten ze omgeven zijn door uitgestrekte :noerasvegetat ies. Hie rin 
bouwt hij een stevig nest met diepe kom op o,so tot 1, oo meter hoogte aan de open 
waterkant. Het voedsel bestaat uit allerlei water- en oeverinsecten. A mfi bieën en kleine 
vissen staan eveneens op het menu. Po lygamie komt vee l voo r. Grot e Karekieten over
winteren in diverse habitats vanaf de Sahelzone tot Zuid-Afrik a. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Grote Karekiet kon in de atlasperiode 2000-2002 slechts als moge

li jke broedvogel gecatalogeerd worden . Op drie plaatsen werden in ge

schi kt biotoop in het voorjaar tijdelijke zangposten waargenomen . Die 

zangterr ito ri a bevonden z ich in rietkragen van riviervalleien : langs de 

Schelde in het Antwerpse Linkeroevergebied , langs het Netekanaal te 

Lier en in het Vijvergebied Midden-Limburg. Na de atlasperiode werd in 

200 3 een zeker broedgeval vastgesteld in de Dorent te Eppegem en een 

wa a rs chijnlijk te Veurne . 

VERANDERINGEN 

Zowel de verspreiding als de aantallen van de Grote Karekiet zijn in ver

geli jking met de vorige atlasperiode sterk veranderd . In 1973-1977 

broedde de soort nog langs de Oostkust, in het Krekengebied van het 

Meetjes land , de Scheldevallei, de Rupelstreek, de vijvergebieden in Mid

den- en Noordoost-Limburg, en de Dijlevallei. Daarbuiten waren er en

kel geïsoleerde broedgevallen . De broedpopulatie in de vorige periode 

kan worden geschat op ongeveer 100 paren . Sindsdien is de soort sterk 

achteruitgegaan . In het begin van de jaren 8o nestelde in heel Oost- en 

West-Vlaanderen waarschijnlijk nog 1 broedpaar en in de provincie Ant

werpen (maximaal 3-4 paren), was geen enkele plaats regelmatig bezet 

(MAES et al. 1985A) . In het Vijvergebied Midden-Limburg nam de soort 

af van 8o broedparen aan het eind van de jaren 6o tot 5 in 1982. In 1985 

telde men in Vlaanderen minder dan 10 broedparen (MAES et al. 1985A) . 

De soort was toen nog aanwezig in de Ijzervallei (Biankaart te 

Woumen) , de Durmevallei en in het Vijvergebied van Midden-Limburg. 

Tot 1986 was de soort broedvogel in de Wijvenheide te Zonhoven en 

daarna nog eenmaal in 1988. Van 1989 tot 1993 werden geen broedge

vallen meer vastgesteld in Vlaanderen , uitgezonderd enkele zangposten 

in de Maten te Genk (ONKELINX 1994). In 1994 broedde de soort met 

zekerheid in de Ijzervallei (in de Blankaart te Woumen en in de Kleiput

ten van Stuivekenskerke) en werd een territorium vastgesteld op de 

Ballewijer te Zonhoven. In dat laatste gebied werd ook in 1995 1 zeker 

broedgeval vastgesteld , terwijl er ook 1 territorium genoteerd werd in 

het Antwerpse Linkeroevergebied aan de Liefkenshoek. Nadien ver

d~een de Grote Karekiet als broedvogel in Vlaanderen. 

BESPREKING 

De sterke afname van de Grote Karekiet in Noord-, Midden- en Zuid

Europa is volgens een aantal auteurs te wijten aan verschillende oorza 

ken . In eerste instantie zou de van oorsprong mediterrane soort gepro

fiteerd hebben van de voedselaanrijking van het oppervlaktewater in de 

loop van de 2oste eeuw (BAUER & BERTHOLD 1996) . Hierdoor werd de 

rietgroei bevorderd en kon de soort haar areaal uitbreiden waardoor ze 

zich zelfs in Noord-Europa ging vestigen. Van 1950 tot 1970 zorgde de 

toenemende eutrofiëring voor een drastische afname van de rietvegeta

ties met het verdwijnen van veel broedgebieden tot gevolg. In het water

rijke Nederland, waar de populatie in 1950 nog ongeveer 5000 broedpa

ren bedroeg , nam die af tot 1200-1600 paren in de periode 1973-1977 en 

250-300 in 1998-2000. De afname zou voornamelijk te wijten zijn aan de 

af-name van jonge verlandingsstadia van Riet (waterriet) waardoor riet

vegetaties van voldoende kwaliteit aanzienlijk beperkt werden. Verder 

stelde men een achteruitgang vast van grote waterinsecten (libellen en 

gro-te kevers) door de verslechterde waterkwaliteit en verminderde de 

uitwisseling tussen individuen door fragmentatie van de habitats. Langs 

de grote rivieren in Vlaanderen verdwenen door allerlei werken, verdro

ging en daling van de grondwaterstand de vitale waterrietvegetaties 

(MENSCHAE RT 1991). De toenemende waterrecreatie en sportvisserij 

zorgden voor verstoring. In veel vijvergebieden van Midden-Limburg 

verdwenen rietvegetaties door verruiging (Domein Bokrijk, de Maten). 

Bovendien werden , met de intrede van de intensieve viskweek, de gor

delvegetaties opgeruimd ten voordele van kweekvissen als Karper en 

Brasem . 

jAN GABRIELS 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROED Z E KE RHE ID #H OKK E N 

Zeker 0 

Waarschijnlijk 0 

Mogelijk 3 

% bezette hokken o,s 

Populatieschatting 0 

C:reat Reed Warbier- Summary 

Despite one breeding pair in 2003, the species could not be found breeding during the 

atlas period, a/though some singing ma/es were recorded annually. The severe decli

ne of the breeding popu/ation was a/ready noted in the 1970s when 100 pairs where 

still found distributed over Flanders. Degenerating habitat (insufficient regeneration 

of wet reedbeds) and deleriorating feeding conditions due to declining water quality 

are the ma in reasons for the loss of this breeding species. 
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sPOTVOGEL ( HIPPOLAIS ICTERINA} 
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De Spotvogel beperkt zich in Europa tot het continentale, gematigde gedee lte en ont
breekt in het hoge noorden, ljsland, Groot-Brittannië en Zuid-Europa wa ar hij vervan
gen wordt door de nauwverwante Orpheusspotvogel. De hoogste dichtheden worden be
reikt in Oost-Europa. Langs de west- en zuidrand van het areaal ging de soort de voor
bije decennia in aantal achteruit, terwijf in het noorden toenemende popu laties worden 
gemeld. 
De typische broedhabitat omvat zonnige, halfopen biotopen met struiken, boomgroepj es 
en enkele verspreide hoge bomen. Zodoende komt de soort van nature voor in riv ierbege
leidende bossen, langs allerlei bosranden en in struwelen. Spotvoge ls hebben zich in de 
loop van vorige eeuw ook aangepast aan het sterk door de mens beïnvloede landschap en 
broeden evenzeer in jonge populierenaanplantingen of oudue aanplantingen met veel 
ondergroei, grotere tuinen, parken, spoorwegbermen, kapvlakten met jonge opslag en 
erfbeplantingen langs boerderijen. 
De tijd om de soort te inventariseren is beperkt. Als langeafstandstrekker beh oort ze tot 
de laatst terugkerende vogels in het voorjaar en hun met allerlei imitaties doorspekte 
zang wordt meestal pas vanaf half mei ten gehore gebracht. Vanaf begin augustus, wan
neer de jongen het nest verlaten hebben, vertrekken ze alweer. Onderweg naar hun over
winteringsgebieden volgen ze een oostelijke route tot in Zuidoost-Afrika. 

VER S P RE ID I NG EN AANTALLEN 

De Spotvogel is wijdvers pre id in Vlaanderen en ko mt voor in 83 % van 

de at lashokken waarbij in ongeveer evenvee l hokke n waarschijn lij ke als 

zekere broedgevallen werden genoteerd. Het vers preidings bee ld is na 

genoeg ononderbroken met slechts vers pre id enkel e lacunes zond er in 

bepaa lde reg io's echt opva ll end te zi jn . 

De re lati eve dichthei dskaart d ifferentieert het be ko men kaa rtbeeld . Echt 

grote aaneenges loten ge bieden met de hoogste dichtheid swaard en wo r

den nergens aangetroffen . De lage d ichtheden langs de as Antwerpen

Mechelen -Brussel zijn opvall end, net als in het West-Vl aamse Heuvel

land , delen van Zand ig en Zan dJ emig Vlaa nderen en in de bosrijke ge

bieden op het Kempen s Plateau en in de Vo erst reek. Hogere dichthede n 

werden vastgeste ld langs de Westkust en lokaal in de ljzerva lle i, in 

delen van het Meetjes land , in het noorde lij ke en ce ntra le deel van de re

gio Sche ld e- Leieen in Klein -Bra bant. In de Noordelij ke Ke mpen werden 

vee l Spotvoge ls gete ld in de regio Rijkevorse i-Bee rse-Malle , te rwijl in de 

Ce ntra le en Zu id elijke Kem pen loka le co nce nt ra ti es naa r voor komen 

langs de Kle in e en de Grote Nete (o.a . in het noorden va n Geel en in 

Heis t-op-den-Berg) . Ook in de Geteva llei en lokaal in de Krijt-Leemregio 

en het noorden van Limbu rg weerk lonk geregeld Spotvogel za ng tijdens 

het kilometeronderzoek. Spotvogels dienden niet geteld te worden , 

· maar fragmentarische aantalsopgaven tonen aan dat slechts zelden 

meer dan 20 pa ren aanwezig zijn per atlas hok. In grote delen van het 

landsch ap bleek de soort één van de minst talrijke zangvogels te zijn 

met s lechts enkele paren per hok . 

VERANDERINGEN 

De ruwere schaal in de periode 1g73-1g77 t .o.v. de huidige inventaris laat 

ons ni et toe een uitspraak te doen over eventuele verschuivingen in het 

areaal. Nochtans worden zowat overal in Vlaanderen afnemende aanta l

len gemeld zonder voorlopig te leiden tot op de kaart waarneembare 

verschillen . 

Langs de Oostkust melden LusT et al. (1gg5) sterk wisselende aantallen 

in de loop van de jaren go, maa r van een echte afname leek voorlopig 

geen sp rake. Hiermee vormen de Duinen een uitzondering op de rest 

va n Vl aanderen . Zo nam de Spotvogel in Zuid-West-Vlaanderen af van 

ongevee r 400 paren in de jaren 70 naar 300 in 1g86-1ggo en in het be

gi n va n de jaren go zette de negatieve trend z ich nog door. In het zuid

westen van Oost-Vla ande ren was in 1ggo nog sprake van een status qu o 

in vergelij ki ng met de jaren 70 (hoewel de trendbepaling vertroebeld 

wordt door erg ruime schattingen in het verleden) , maar ondertusse n 

bl ijkt uit fragmenta rische schattingen in het kader van dit atlasproject 

dat de aantallen oo k daar gekelderd zijn . In Klein-Brabant wijzen recen

te, gedetaillee rde tellingen op minstens een halvering van het bestand in 

de periode 1g88-2001 (van 175 naar 82 paren) . De soort verdween er o.a. 

voll ed ig uit de Scheldevallei . In Limburg nam het aantal bezette kilome

te rho kken sign ificant af in de periode 1g85-1gg2 en de daling lijkt zich 

door te zetten tot in de huidige atlasperiode . Vooral in de Leemstreek en 

de Voerst reek was dit opvallend, in de Kempen iets minder. Meer lokaal 

verdween de Spotvogel uit een aantal (randen van) heidegebieden in de 

Noordelijke Kempen , zoals het Groot Schietveld te Brecht waar in 2000 

geen en kel broedgeval meer werd opgetekend (BuLTEEL et al. 2000) . 
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e mogelijk • waarschijnlijk e zeker 

BROE DZ EKERH EI D #HOK KEN 

Zeker 260 

Waarschijnli jk 237 

Mogel ijk 24 

% bezette hokken 83.5 

Populatieschatting 

BESPREKING 

De Spotvogel werd , door zijn late aan komstd atum en korte, maar felle 

zangperiode , well ich t hier en daar gem ist en vooral de relatieve dicht

heidskaa rt levert mogelijk een te negatief beeld op. Alle steekproefhok

ken waarvan de tweede rondes al voo r 10 me i we rd en afgerond , maken 

zo goed als geen kans op een waarneming va n een zi ngende Spotvogel 

en dragen zo bij tot een onderschatting van de werke lijke relatieve dicht

heden. Toch lijkt de in vele regio's vastgestelde forse daling van de aan 

ta llen reëel. Die afname past in het kader va n de dale nd e tren d die langs 

de vol ledige zu idwestgrens van het areaa l word t ge meld . Het is daarom 

mteressan t de evolutie in Wallon ië op de voet te vo lgen. Uit recente 

gegevens bl ijkt dat de soort er nog steeds in noo rdelijke richting 

opschuift en de afname van de aan tallen er onverminderd doorzet 

(jACOB & PAQUAY 19 93, VIEUXTEM PS 1996) . Mome nteel bestaat de po pula

tie er nog ruw geschat uit 500-2000 paren. Door de afname ten zuiden 

van ons komt Vlaanderen stilaan op de grens van het areaal te liggen, 

wa ard oor de Vlaamse populatie nog gevoe lige r en meer onderhevig aan 

schommelingen wordt. Of de vastgestelde afname verband zou houde n 

met de toename van de Orpheusspotvogel vanui t het zu iden staat nog 

C' ter discuss ie. FAI VRE (1994) suggereert een sterke competitie om nest

pl aatsen tussen beide soorten , wat wo rdt tegenges proke n doo r 

VIEUXTEM PS (1996) die stelt dat de twee soorten in Wa llo nië slechts zel

de n samen worden aangetroffen en meestal totaal ve rschillende hab itats 

bezetten . In Vlaanderen kan van compet iti e nog geen spra ke zijn aa nge

zien de Orpheusspotvogel hier voorlopig niet lijkt doo r te breken . In 

Nede rl and zou de Spotvogelpopulatie gehalveerd zijn in de loop van de 

voorbije 3 decenn ia. Enkel in Noord-Europa doet de soo rt het goed waa r

door de indruk ontstaat dat ze, al dan niet onder invloed van een opwar-

ming van ons klimaat of door een duwtje in de rug van de Orpheusspot-

I 
• 

vogel, haar areaal in noordelijke richting opschuift. 

Naast de geschetste factoren moet de afname in Vlaanderen waarschijn 

lijk ook gezocht worden in een vermindering van de beschikbare habitat . 

Door het ineenstorten van de kleinschalige landbouw met veel brede 

houtkanten , hoogsta mboomgaarden en ruige hoekjes, verdween veel ge

schikte broed biotoop. De toegenomen wegbeplanting en het ouder wor

den van allerlei tuinaanplantingen en gemeentelijke plantsoenen bieden 

blijkbaar geen voldoende alternatief. Het ouder worden van de bosgebie

den en het steeds lagere aandeel nieuwe aan planti ngen doen de soort 

stellig geen goed. In Nederland wordt dit vermoeden bevestigd door de 

steile afname in de bosgebieden {BIJLSMA 2001, KOFFIJBERG 2002). In de 

toekomst kan de Spotvogel we llicht tij delijk profiteren van de geplande 

aan pl ant van stadsbossen en van bosomvormi ng naa r inheemse soorten 

in het kader van meer natuurgericht bos behee r. Het is echter twijfe lach

tig of die maatregelen de afname een halt zulle n toeroe pen . 

GLENN VERME ERS CH 

lcterine Warbier- Summary 

Although still widespread (83 % of the squares occupied), the lcterine Warbier is 

rapidly declining in Flanders. Regionol data suggest a decrease in the popu/ation of 

up to so % throughout the country. Fol/owing a long-term decfine in Wallonia, 

Flanders is now at the southernmost limit of the European popu /a tion causing num

bers to vary greatly. ft is as yet unclear whether the increase of the Melodious Warbier 

Hippolais polyglotta or global warming are factors determining the decline. Habitat 

/oss due to maturing woodlands and a declining number of young deciduous planta

tions are probably more im portant factors. 
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0 RPHEUSSPOTVOGEL ( HIPPOLAIS POLYGLOTTA) 

De arpheusspotvogel vervangt de Spotvogel in het zuidwesten van Europa en komt voor· 
al talrijk voor in Spanje, Frankrijk en Italië. De soort is afwezig op verschillende eilanden 
in de Middellandse Zee zoals Sardinië en Sicilië. Sinds 1950 wordt een uitbreiding vast· 
gesteld in noordwaartse richting waardoor ze nu ook als broedvogel wordt aangetroffen 
in Duitsland, Zwitse rland en de Benelux. 
arpheusspotvogels hebben een voorkeur voor laagland en heuvelland met een verspreide 
begroeiing van struwe len, houtkanten en kruidenrijke vegetaties. In die gebieden verkie
zen ze de warmste hoekjes, in het heuvelland vaak op zuidhe llingen. 
Het zijn trekvogels die overwinteren in West-Afrika en pas laat terugkeren naar de broed
gebieden, vaak pas begin mei. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Tijdens de at la speriode werd geen enkel zeker broedgeval opgetekend, 

maar er waren we l verschillende waarnemingen van vaak langdurig zin 

gende mannetjes (meestal ei nd mei-eind juni) . In twee gevallen werd een 

paar waargenomen, waarvan 1 mogelijk gemengd met een Spotvogel. 

In 2000 werden minste ns 8 zangposten genoteerd verspreid over alle 

Vla amse provincies . In 2001 werden enkel in de Kuststreek zangposten 

vastgeste ld , met name te Heist en in de Westhoek te De Panne. In 2002 

liep het aantal zangposte n weer op tot minstens 5 en werd eveneens een 

paar waargenomen in de Bourgoyen-Ossemeersen te Gent. Intrigerend 

is de waarneming van een gemengd paar met jongen te Passendale in 

datze lfde jaar, na eerdere waarnemingen van een zingend mannetje 

(MED . E. VE RCRUYSSE). De overige waarschijnlijke broedgevallen betroffen 

een langdurig (meer dan 2 maanden) zingend mannetje op een braak

liggend terrein te Hallaar en twee zangposten in de Zwinbosjes te 

Knokke. 

VERANDERINGEN 

In de periode 1973-1977 werden nog geen broedgevallen van de 

Orpheusspotvogel va stgesteld in België. Pas aan het eind van de jaren 

70 en het begin van de jaren 8o vestigde de soort zich definitief in Wal

lonië, eerst in Lotharingen en in het Maasdistrict (D EV ILLERS et al. 1981) . 

In 1984-1985 werd de populatie er geraamd op ongeveer 100 broedparen 

(JACOB et al. 1983, jACOB & PAQUAY 1984, jACOB 1986) en in 1992 bleek ze 

al opgelopen te zijn tot 500-600 paren (jACOB 1996) . Sindsdien is de 

soort er verder toegenomen en in de periode 2001-2002 zouden er 

reeds 1000-2000 paren broeden (VIEUXTEMPS 1996). 

In Vlaanderen nam het aantal waarnemingen van zingende en broedver

dachte vogels eveneens sterk toe vanaf het begin van de jaren 8o. Waar

schijnlijke broedgevallen werden toen genoteerd te De Panne in 1980 en 

te Zevergem in 1983. Het eerste zekere broedgeval werd vastgesteld te 

Wetteren in 1988. In de jaren go bleef de soort een onregelmatige broed

vogel met broedgevallen te Brecht (1993) en te Knokke (1995-1996). 

BESPREKING 

Tijdens de atlasperiode kreeg de arpheusspotvogel nog steeds geen 

voet aan de grond in Vlaanderen. Nochtans werden in 2000 opvallend 

veel zangposten vastgesteld. In de andere atlasjaren en ook erna viel het 

aantal waarnemingen terug. De soort is moeilijk te inventariseren , voor

al omdat de zang sterk lijkt op die van de Spotvogel en bij slechts wei

nig vrijwilligers echt bekend is . Het valt op dat zangposten meestal wor

den aangetroffen op plaatsen waar ofwel doorwinterde veldornithologen 

actief zijn, ofwel het hele jaar veel vogelkijkers aanwezig zijn zoals langs 

de Kust. Gezien het feit dat de arpheusspotvogel Vlaanderen koloni· 

seert vanuit Wallonië, zou men meer waarnemingen verwachten langs 

de taalgrens dan nu het geval is . Zo is de soort duidelijk aan een opmars 

bezig in Nederlands-Limburg (ELLENBROE K 1997) en lijken broedgevallen 

in de Voerstreek erg waarschijnlijk. 

GLENN VERMEERSCH &. GUNTER DE SMET 
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e mogelijk e waarschijnlijk • zeker 

BROEDZE K ERHEID #HOKKEN 

Zeker 0 

Waarschijnlijk 2 

Mogelijk 13 

% bezette hokken 

Populatieschatting 0-3 

Melodious Warbier - Summary 

By the end ofthe 1970s, the Melodious Worbier has colonized large parts ofWallonia. 

Since then, more observations hos been reported in Fla nders as wel/. However, the 

species still remains rare and na real breeding evidence was recorded during the 2ooo-

2002 period. 
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BRAAMSLUIPER (SYLVIA CURRUCA) 

De Braamsluiper kent in Europa een eerder cantinentale verspreiding en bereikt zijn 
hoogste dichtheden in Centraal- en Oost-Europa. De soort komt ook voor in Groot
Brittannië (nauwelijks in Schotland en Noord-Ierland). In Centraal-Frankrijk bereikt de 
Braamsluiper zijn meest zuidwestelijke verspreidingsgrens. Hij komt niet voor in Spanje 
en Portugal. In Italië vinden we ze enkel in het uiterste noorden van het land. 
Binnen Europa treden vaak sterke jaarlijkse schommelingen op, maar op de langere ter
mijn blijven de aantallen constant. 
Het habitatgebruik verschilt tamelijk sterk doorheen het areaal. Een brede waaier van 
habitats wordt ingenomen: bij voorkeur halfopen tot open landschappen (niet in geslo
ten bossen) met heggen en houtkanten, kleine bosjes, tuinen, braakliggende terreinen 
met brandnetelvegetaties en laag struikgewas en duinstruwehn. Over het algemeen kie
zen ze tamelijk droge terreinen, maar plaatselijk broeden ze ook in venen en moerasge
bieden. De nabijheid van de stedelijke omgeving wordt niet geschuwd. 
De absolute dichtheden variëren sterk in Europa: van 1 broedpaar per km 2 in landbouw
gebieden in Groot-Brittannië tot maximaal 49 broedparen per km 2 in tuinen en parken 
lokaal in Duitsland. 
Braamsluipers zijn, zoals vele andere grasmusachtigen, echte trekvogels die in tegenstel
ling tot vele andere soorten in zuidoostelijke richting wegtrekken om via het oosten van 
de Middellandse Zee in Oost-Afrika (Soedan, Ethiopië) te gaan overwinteren. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Braamsluiper is een vrij talrijke broedvogel en komt voor in 51 %van 

de atlashokken. In 52 atlashokken gaat het echter om mogelijke broed

geva llen d ie vaak betrekking hebben op slechts 1 waarneming van een 

zinge nd exemplaar in het gehele atlasblok. De verspreiding is erg ver

bro kkeld en nergens worden echte verspreidingsclusters aangetroffen 

met uitzondering van de Kust, Klein-Brabant , de streek rond Mechelen 

en de Voerstreek. De soort is afwezig in nagenoeg het volledige 

Waaslan d , grote delen van de intensieve landbouwgebieden in Zandig 

Vlaandere n en in het Meetjesland. 

De relatieve dichtheidskaart is moe ilijk te interpreteren en wordt zeker 

vertroe beld door het feit dat vele steekproefhokken niet in de voor de 

soort optimale, maar korte zangperiode werden geteld . Toch is het mo

gelijk concentraties te onderscheiden in de duingebieden langs de Kust 

(waaronder het Zwin te Knokke) en enkele opvallende clusters in de 

Zuidelijke en Centrale Kempen (Kontich, Edegem , Hove), in de wijde 

omgeving van Mechelen (Willebroek, Mechelen , Sint-Katelijne-Waver, 

Putte), ten oosten van Tessenderlo, in de Centrale Heuvels ten westen 

van Sint-Pieters-Kapelle, in de Krijt -Leemregio (Broekom , Heks, Bom

mershoven) en in het noorden van de Voerstreek. De Braamsluiper 

moest niet geteld worden tijdens het atlasonderzoek . Toch werden vaak 

'aa ntallen doorgegeven. Die lagen in het algemeen erg laag met meestal 

slechts 1-3 broedparen per atlashok . De maximale schatting bedroeg 18-

25 broedparen/25 km 2. 

VERANDERINGEN 

Het areaal van de Braamsluiper in Vlaanderen is nauwelijks veranderd 

t.o.v. de inventarisatie in 1973-1977· De aantallen lijken toegenomen te 

zijn in de Duinen , een tendens die ook in Nederland wordt vastgesteld . 

Bij gebrek aan jaarlijkse monitoringsgegevens en gez ien de sterke jaar

lijkse fluctuaties die de populatie van de soort van nature vertoont, is 

het bijna onmogelijk een precieze trend tijdens de atlasperiode te bepa

len . In Limburg werd in 1992 een flinke terugval gemeld t .o.v. 1985 en 

het lijkt erop dat de populatie nog niet is hersteld. In Klein-Braban t 

werd, in vergelijking met 1988, een enorme afname vastgesteld in 2001 

en verdween de soort uit talrijke halfopen gebieden . Braamsluipers wer

den daar enkel nog langs spoorwegbermen vastgesteld. 

BESPREKING 

De afname van de Braamsluiper in Vlaanderen lijkt reëel aangezien ze 

reeds in meerdere regionale atlassen van de voorbije decennia werd 

vastgesteld. 

De vastgestelde afname moet echter enigszins gerelativeerd worden . 

Enerzijds is er het reeds aangehaalde onderschatte kaartbeeld dat ge

schetst wordt door de relatieve dichtheidskaart en anderzijds gebeurt 

ook de interpretatie van de waarnemingen vaak iets te voorzichtig en 

wordt dikwijls ten onrechte verondersteld dat het om tijdelijke zangpos

ten van doortrekkers gaat. Gezien de trekrichting in het voorjaar zuid

oost-noordwest is , zal het aantal doortrekkers eerder beperkt zijn t.o.v. 

de 'klassieke' trekvogels (trekrichti ng zuidwest-noordoost). 

De sterke terugval kan niet eenduidig door één bepaalde factor worden 

verklaard . jaarlijkse fluctuaties bij de Braamsluiper zijn een bekend ver

schijnsel dat ook bij andere grasmussensoorten wordt vastgesteld en 

vaak wordt toegeschreven aan de omstandigheden in het overwinter

ingsgebied of tijdens de trek . Nochtans lijkt er in Vlaanderen meer aan 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZEKERHEID #HO KK EN 

Zeker 118 

Waarschijnl ij k 148 

Mogelijk 53 

% bezette hokken 51 '1 

Populatieschatting 

de hand . Over geheel Europa beschouwd, blijven de aantallen over een 

langere termijn immers tamelijk constant wat erop wijst dat de soort, 

ondanks eventueel wisselende omstandigheden tijdens de trek , wel zijn 

gading blijft vinden in Europa. Vlaanderen ligt aan de rand van het 

Europese verspreidingsgebied. Eventuele problemen tijdens de trek of 

in de overwinteringsgebieden vertalen zich mogelijk eerst in een afname 

in voor de soort marginale regio's zoals Vlaanderen . 

Andere mogelijk negatieve factoren zijn de intensivering van de land

bouw, het verbossen van houtkanten en hagen , veranderd bosbeheer en 

het ouder worden van de bossen (weinig jonge dennenaanplanten en 

afname van struweelvegetaties). Enk~l de nog verdere verruiging met 

een toename van duinstruweel lijkt positieve effecten te hebben op 

lokaal niveau . 

In sommige landen zoals Nederland profiteert de Braamsluiper van de 

Uitbreiding van stadsgroen. Wellicht dat, wanneer in Vlaanderen verder 

werk wordt gemaakt van de aanleg van stadsbossen, de soort ook hier 

voor enkele jaren van die ontwikkeling kan profiteren. Vooralsnog lijkt 

dit niet het geval te zijn . 

GLENN VERMEERSCH 

0 

Lesser Whitethroat - Summary 

The Lesser Whitethroat is widely distributed in Flanders and occurs in 50 % of all atlas 

squares. Distribution is discontinuous with only a few larger concentrations at the 

coast, in central and in eostem Flanders. Since 1973-1977 the range has hardly 

changed. No overall popu/ation estimates are available but local studies suggest a 

decfine in numbers. 
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GRASMUS (SYLVIA COMMUNIS) 

Het Europese verspreidingsgebied van de Grasmus strekt zich uit van de poolcirke l in 
Noorwegen tot aan de Middellandse Zee en van Ierland tot O ekraïne en Rus la nd. O ok 
in het zuidelijk deel van het Iberisch Schiereiland komt de soort vo or. Dit za nge rtje is 
vooral een laaglandsoort, maar kan wel tot 1500-200 0 meter hoogte broeden in de Alpen 
en de Kaukasus . Hoewel de Grasmus nog steeds (e rg) algemeen is in Europa, is de popu 
latie ongeveer 40 jaar geleden flink afgenomen (WINSTANLEY et al. 1974). Ze kende ee n 
spectaculaire crash als gevolg van extreem slechte omstandigheden in het doortrek- en 
overwinteringsgebied in de Sahel. In Groot-Brittannië bedroeg de afn ame in één jaar 
meer dan Go%, maar ook in andere West- en Centraal- Europese landen werd ee n gevoe
lige daling geconstateerd. Sinds het begin van de jaren 70 is de popu lat ie weer licht toe 
genomen. In het grootste deel van Europa is de Grasmus de "i€emeenste za nger in bio
topen waar open struikgewas, liefst met doornige struiken en dichte kruiden voo r de nest
bouw aanwezig zijn, ook in landbouwgebied. Dicht struikgewas, oudere bossen en ste rk 
geürbaniseerde gebieden worden meestal gemeden, terwij l ze in jonge naaldboo maan
plantingen en lichtrijk bos met ondergroei hoge dichtheden kunnen bereiken. 
Grasmussen zijn trekvogels die overwinteren ten zuiden van de Sahara. De meeste van 
onze broedvogels komen toe vanaf april. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Grasmus is een algemene soort die in alle ecoregio' s werd aangetrof

fen en voorkomt in g6 % van de atlashokken . De grote meerderheid van 

de waarnemi ngen betreft zekere en waarschijnlijke broedgevallen . 

De relatieve dichtheidskaart vertoont geen echt duidelijk patroon . Voor

al enkele geb ieden met lagere dichtheden komen tot uiting. Zo is de 

Grasmus duidelijk weinig verspreid en weinig talrijk in delen van de 

Kustpolders en in grote delen van de Zandlemige regio , in de wijde om

geving van leper en Poperinge en in het zuidelijke Waasland . Ook in ge

bieden met uitgestrekte bossen komt men Grasmussen beduidend min

der tegen zoal s ten oosten van Antwerpen , in de Centrale Kempen in de 

omgeving van Lil Ie en Vorselaar, in het Zoniënwoud en op nagenoeg het 

gehele (naaldbosrijke) Kempens Plateau . 

De soort diende niet geteld te worden in het kader van het atlasonder

zoek, maar enkele regionale gegevens vullen dit beeld toch verder aan. 

Hoge aantallen per atlashok werden genoteerd in verschillende rivierval

leien (bv. 60-70 broedparen langs de Beneden-Schelde, g8 in het Mech

else rivierengebied, 73-100 in de Demervallei en 75-85 langs de Zenne 

ten noorden van Brussel) . De tellingen zijn echter te fragmentarisch om 

een uitspraak te doen over de populatiegrootte in Vlaanderen . In de 

Duinen bereikt de Grasmus lokaal mogelijk de hoogste dichtheden . In 

een studie uitgevoerd in 1998 vermelden BONTE et al. (2001) bijvoor

beeld een absolute dichtheid van 49 broedparen in een gebied van 156 

ha (de Doornpanne) en 92 broedparen in het natuurreservaat De 

Westhoek (340 ha). 

VERANDERINGEN 

De verspreidingskaart voor de periode 1973-1977 toont dat de Grasmus 

toen overal in Vlaanderen voorkwam, met uitzondering van enkele 

rechthoeken in de polders . De versch i llen die er ongetwijfeld wel zijn , 

komen niet of nauwelijks tot uiting door het verschil in schaalniveau 

tussen beide atlasperiodes. Ook het bepalen van trends tussen beide 

perioden is niet mogelijk aangezien we niet beschikken over een langlo

pend monitoringsproject in Vlaanderen . Wellicht bevond de populatie 

zich tijdens de vorige atlasperiode nog op een dieptepunt na de zware 

verliezen aan het eind van de jaren 6o. Waarschijnlijk zijn de aantallen 

in Vlaanderen , net als in vele andere Europese landen, sindsdien fluctu

erend toegenomen. Dit wordt bevestigd door regionale gegevens die 

over het algemeen een lichte tot matige toename tonen . 

In Klein-Brabant telde men in 1988 ongeveer 400 broedparen t.o.v. 575 

in 2001 , wat ondanks het verschil in inspanning toch als een reële toe

name beschouwd wordt. In Zuid-West-Vlaanderen begon het herstel 

vanaf 1975 na een populatiecrash tussen 1968 en 1974. De aantallen lie

pen op van 160 broedparen in 1975 tot 150-250 in de periode 1986-1987 

en z8o tussen 1987 en 1990. Gegevens uit Limburg tonen aan dat de 

soort is afgenomen in de periode 1985-1992 wat verspreiding betreft, 

hoewel ze ook in een aantal nieuwe hokken is verschenen, vooral in de 

Voerstreek. In de Duinen tonen gegevens uit de Oostkust aan dat de 

soort in de jaren 8o beduidend is toegenomen (LusT et al. 1995). Ook in 

de jaren go heeft de Grasmus er zich verder uitgebreid (MED. P. LusT) . 

BESPREKING 

De regionaal gemelde toenames in Vlaanderen lopen parallel aan trends 

in enkele andere landen. In Groot-Brittannië neemt de populatie al 

decennia lang licht toe , maar is ze nog ver verwijderd van het n1veau van 

BROEDVOGELATLAS / HOOFDSTUK 7 : SOORTENBESCHRIJVINGEN 



-

art 

Ie' 

ttu· 

êit 

e mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

B ROEDZEKERHEID #HO KK EN 

Zeker 427 

Waarschijnlijk 165 

Mogelijk 7 

% bezette hokken g6,o 

Populatieschatting 

de jaren 6o (CRI CK et al. 2004) . Vooral in landbouwgebieden wordt een 

zeker herstel waargenomen . In Nederland werd de afname van de Gras

mus door de crash, en nog versterkt door het verdwijnen van broedha

bitat door schaalvergroting en verstedelijking, geschat op 50-75 % 

(BIJLSMA et al. 2001). In de periode 1998-2000 bleek de populatie zich 

spectaculair hersteld te hebben (130.000-150.ooo broedparen t .o.v. 

so.ooo-75.000 aan het eind van de jaren 70) . Ook in Wallonië, waar de 

populatie in 2001-2002 geschat werd op 2o.ooo-4o.ooo broedparen ne

men de aantallen terug toe. 

Dat de aantallen zich in Vlaanderen herstellen , lijkt wel duidelijk . Door 

het ontbreken van een monitoringsprogramma is het evenwel minder 

duidelijk of de soort terug de aantal Ie~ van 40 jaar geleden heeft bereikt. 

Ges tuurd door verbeterde omstandigheden in de overwinteringsgebie-

]1 den kon de populatie zich terug uitbreiden, maar gegevens uit Neder-

1and tonen aan dat de herkolonisatie van het landbouwgebied veel moei

zamer verloopt dan in de Duinen. Mogelijk is dat ook in Vlaanderen het 

geval. De voorbije 40 jaar is het landbouwgebied immers aan grote ver

anderingen onderhevig geweest. De intensivering en schaalvergroting 

hebben het kleinschalige karakter met tal van heggen en houtkanten ge-

dt 

schikt voor Grasmussen grotendeels doen verdwijnen . Hoewel Grasmus

sen vaak met erg beperkte , wat ruigere hoekjes, tevreden zijn , lijkt het 

toch aannemelijk dat de draagkracht van ons landbouwgebied fel ver

minderd is . In de Duinen daarentegen werden door de verruiging en de 

ermee samenhangende toename van duinstruweel tal van nieuwe loca-

ties geschikt voor de Grasmus en kon d~ sv , , er LICh sneller terug ves 

tigen. Dit valt vooral op langs de Westkust, waar de soort in de duinge

bieden na Heggenmus en Houtduif momenteel de talrijkste soort is 

(BONTE et al. 2001). 

Het ouder worden van onze bosgebieden heeft waarschijnlijk eerder in 

het nadeel gespeeld van de Grasmus. jonge aanplanten zijn uit vele ge-

0 

bieden verdwenen . De omvorming van naaldhout naar meer streekeigen 

boomsoorten en de geplande creatie van stadsbossen kan in de toe

komst echter misschien nieuwe kansen creëren voor de soort . 

Naast verander ingen in de habitat in Vl aanderen, zijn er nog een aantal 

wisselende factoren tijdens de trek of in het overwin teringsgebied d ie 

een invloed kunnen hebben (S IRIWARDE NA et al. 1998) . Zo nam de broed

vogelindex in Nederland in 1991 af met 15 % na het droogste winte rsei

zoen in de Sahel sinds het eind van de jaren 6o (VAN DIJ K et al. 19 97) . 

Zeker voor een soort al s de Grasmus, die als langeafstandstrekker mo

gelijk onderhevig is aan grote populatieschommelingen , zou een toe

komstig monitoringsproject voo r algemenere soorten heel wat kunn en 

bijbrengen over de evolutie van de soort in Vlaanderen . 

ÄNNY ÄNSELIN 

Whitethroat - Summary 

The species is distributed over farmland and natura/ habitat and occurs in 96 % of all 

atlas squares. Higher densities are noted in the coastal dun es and in the central and 

eastern part. Compared to the period 1973-1977, there is hardly any change in the 

breeding range. Reliab/e estimates of numbers are lacking for the past as welt as for 

the present, but loco/ trends indicate a significant increase in the population. How far 

the popu/ation rem a ins below the former level, before the 1969 crash, is uncertain. 
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TUINFLUITER (SYLV/A BORIN} 

De Tuinfluiter is een van de meest verspreid voorkomende Sylviazangers van Europa en 
komt voor van het uiterste noorden van Fennoscandinavië tot lokaal in Zuidwest- Spa nje 
en van N oord-Ierlan d tot ver in Oost-Europa. Ze ontbreken nagenoeg in Italië en Grie 
kenland, zijn afwezig op Corsica en Sardinië en erg schaars in de rest van de Middel
landse Zeeregio. De hoogste aantallen worden genoteerd in Scandinavië, Fran krijk en 
Duitslan d. De m eeste landen melden recentelijk stabiele of licht toenemende aanta llen . 
De vo orkeurbio toop omvat steeds variabe le hoeveelheden loofhout en st ruwee l, af ge wis
se ld m et zonnige ope n plekken en veel onderbegroeiing. Ze komen voor in tal van hab i
tats zoals open plekken in loofbossen, bosranden, verruigde kapv lakten , spoorwegber
m en, kleine, jonge loofbosj es en in jonge populierenaanplantingen. In Centraal- Europa 
z ijn z e gebonden aan Meidoorn en Sleedoorn . Naaldhout wordt in het algemeen geme
den tenzij er een dichte onderbegroeiing van jong loofhout aanwezig is. 
Tuinfluiters zijn echte langeafstandstrekkers die overwinteren in Afrika ten zuiden van de 
Saha ra. Ze kere n wat lat er terug dan de nauwverwante Zwartkop. Vanaf de tweede helft 
van april ka n j e ze bij ons in de broedgebieden verwachten. De eerder teruggekeerde 
Zwart kop is dan al volop aan het zingen. Voor een broedvogelteller is het altijd even 
opletten om de twee sterk op elkaar gelijkende geluiden uit elkaar te kunnen houden. 

VERS PREIDING EN AANTALLEN 

De Tui nflu iter is een ta lrij ke broedvogel in Vlaa nderen die voorkomt in 

bijn a g3 %van de ho kken. De grote meerderheid van de gevallen heeft 

betrekkin g op zekere en waarsch ij nlijke broedvogels . De verspreid ing is 

un iform hoewel de soort opvallend afwezig is in een aantal hokken in de 

Ku stpolders , vooral dicht bij de Kust zelf. Ook lokaal in ZandJemig en 

Zandig Vlaanderen ontbreekt de soort en komt ze vaak enkel voor in ge

ïsoleerde kasteelparken waar dikwijls wel tamelijk hoge dichtheden wer

den gehaald. 

De relatieve dichtheidskaart verfijnt het beeld van de verspreidings 

ka art. In de Du inen bl ijken Tuinflu iters enkel talrijk voor te komen langs 

de Oostkust en de Westkust. In de duingeb ieden van Knokke tot Wen

duine-De Haan werden dichtheden gemeld van 20 parenj10o ha (LusT 

et al. 1gg5) . Langs de Westkust werd de soort op het einde van de jaren 

go in het kader van een ruimer inventarisatieproject grondig geteld . De 

dichtheden bleken er gevoelig lager te liggen met o.a. 16 paren in de 

Westhoek (340 ha , BONTE et al. 2001) . In de Kustpolders zijn Tuinfluiters 

in het algemeen weinig talrijk, enkel plaatselijk in de Ijzervallei (omge

ving Blankaart) werden ze iets va ker opgemerkt. Een belangrijke regio in 

het westen van het areaal wordt gevormd door de bosrijke omgeving ten 

zuidoosten van Brugge. In het open Krekengebied van het Meetjesland 

· is de soort schaars gezaaid , maar in de meer bosrijke delen van het 

Waasland (o.a. Stropersbos) lopen de dichtheden terug op. Een grotere 

concentratie wordt aangetroffen in de Vlaamse Ardennen, waar afhanke

lijk van de ondergroei in de bossen variabele aantallen tot broeden 

komen. Grote delen van de Schelde- , Durme- en Dijlevallei blijken veel 

Tuinfluiters te herbergen . In de zuidelijke Dijlevallei telden VAN ELEGEM 

& ANSELIN (2000) gg territoria wat een dichtheid betekende van 50 pa

renjlOO ha . In de Kempen werd de soort vooral veelvuldig genoteerd 

tussen de Kleine en de Grote Nete in de Centrale en Zuidelijke Kempen 

en in het noorden van de Oostelijke Kempen (o.a . Stamprooierbroek, 

Hageven , De Luysen-Mariahof). Ook in verschillende beekvalleien in het 

Hageland-Haspengouw (o .a. Getevallei) en in de Maasvallei en de Voer

streek broeden veel Tuinfluiters en zijn ze algemeen. 

VERANDERINGEN 

Een vergelijking met het kaartbeeld uit de vorige atlas leert ons niet veel 

aangezien de soort nog steeds overal aanwezig is en eventuele verschu i

vingen van het areaal door de verschillen in schaalniveau en methodiek 

niet duidelijk zijn . Regionale gegevens bieden echter vaak een duideli j

ke aanwijzing voor de trend op Vlaamse schaal. In de toekomst is een 

monitoringsprogramma noodzakelijk om veranderingen bij algemene 

soorten als de Tuinfluiter beter te documenteren. In de Zwinbosjes en in 

de duingebieden tussen Wenduineen De Haan nam de Tuinfluiter sterk 

toe in de jaren 8o tot ten minste de eerste helft van de jaren go . In de 

Zwinbosjes vervijfvoudigden de aantallen in 1g82-1gg3 (LusT et al. 

1gg5). In Zuid-West-Vlaanderen zou de soort vooral zijn toegenomen 

tussen 1g75 en 1ggo (160 paren in 1g73-1g77, minstens 380 in 1g86-

1ggo) gevolgd door een stabilisatie. In het zuidwesten van Oost-Vlaan

deren (Schelde-Leie, Vlaamse Ardennen) werden in de voorbije 3 decen

nia geen noemenswaardige veranderingen opgemerkt . In Klein-Brabant 

werden in 2001 ongeveer 450 paren geteld wat een status quo betekent 

sinds 1g88. Er zou enkel een lichte toename merkbaar zijn in de sterk 

verboste delen van de regio . Ten slotte bleek ook in Limburg (in de peri

ode 1g85-19g2) weinig of geen beweging te zitten in de Tuinfluiteraan

tallen . Enkel in de Maasvallei , waar door ontgrinding tal an geschikte 
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biotopen verloren gingen, was een l ichte afname merkbaar. 

Het lijkt aannemelijk te stellen, gezien de eensgez indheid van de regio

nale trends, dat de Tuinfluiter in Vlaanderen vooral in de jaren 8o in aan

tal is toegenomen t .o.v. de periode 1973-1977, maar dat de trend het 

voorbije decenn ium stabie l is gebleven . 

BESPREKING 

In vergelijking met de Zwartkop is de Tuinfluiter te r plaatse blijven trap

pelen in Vlaanderen . Nochtans is uit de verschillende regionale voor

beelden du idelijk gebleken dat toe- en afnames wel degelijk verspreid 

voorkwamen. In de Duinen is de ste.~ke toename ongetwijfeld terug te 

voeren tot de spontane verstruweling en verbossing. Aan de Oostkust 

werden du idel ijke dichtheidsverschillen vastgesteld naargel an g het type 

du inbegroeii ng. De soort vertoont er een voorkeur voor dicht onderhout 

en de hoogste dicht heden werden dan ook in struweel genoteerd, voor

al in het hoge, vochtige en structuu rrijke oude Duindoorn-Vlierstruweel 

(LusT et al. 1995) . De Westkustduinen lijken iets minder in trek bij vogels 

van hogere struwelen zoals de Tuinfluiter (BONTE et al. 2001). De toena

me in duingebieden loopt parallel aan die van o.a. Nachtegaal en Braam

sl uitJer. Ook in heidegebieden speelt de verbossing vaak in de kaart van 

de Tuinfluiter. Op het Klein Schietveld te Brasschaat, waar ook andere 

soorten van struwelen en jonge bossen toenemen , werden in 2000 al 42 

zangposten geteld (VoET 2000). De verruiging van vele van onze moeras

gebieden levert eveneens geschikte bosje; ;;r; , ui ge re hoekjes op voor de 

soort, vaak ten koste van verschillende zeldzame rietvogels . 

Tegenover die gunstige factoren staat dat Tuinfluiters blijkbaar niet heb

ben geprofiteerd van het ouder worden van onze bosgebieden. De soort 

ka n plaatselijk in hoge aantallen opduiken in jonge bosaanplanten, 

maar al snel worden die terug verlaten bij toenemende leeftijd van de 

0 

aan pl ant. In Nederland was van een toename in bosgebieden eveneens 

geen sprake. Tuinfluiters zijn, meer dan Zwartkoppen , vooral bewoners 

van bos randen . Die overgangszones tussen bosgebieden en aangren 

zende open landsch apstypes hebben vaak veel aan kwaliteit (structuur

rijkdom) ingeboet, wat mogelijk een verklaring is voor de vastgeste lde 

stabil isat ie (in Nederland zelfs lichte afname) . De recente evolutie tot 

bosomvorming van naald- naar loofhout kan op termijn tijdelijk positief 

uitpakken en ook de geplande stadsbossen zullen in een eerste fase on 

getwij feld door vele Tuinfluiters bevolkt worden . 

In Groot-Brittannië ging de Tuinfluiter door een diep dal halverwege de 

jaren 70. Die terugval werd toegeschreven aan de erbarmelijke toestand 

in de Sahel (SIRIWARDENA et al. 1998) . In Nederland was van een derge

lijke afname geen sprake, m ogelijk omdat Britse en Nederlandse vogels 

voor een deel elders overwinteren . 

GLENN VERMEERSCH 

Garden Warbier- Summary 

Being widespread in Flanders, Garden Warblers have shown remarkably stabie popu

lotions at a regionol sca/e si nee the second half of the 198os. At least locally, the 

popu/ation increased in the 1975-1985 period. The species isfound in a variety ofhabi

tats such as margins of old deciduous woodland, young woodland plantations and 

wide hedgerows in agricultural regions. Highest densities we re found in dune reserves, 

river valleys and wet woodlands. 
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zWARTKOP (SYLVIA ATRICAPILLA} 

De Zwartkop komt voor in het grootste deel van Europa, met uitzondering van het noor· 
delijke deel van Scandinavië. De soort is vrij evenredig verspreid, maar is minder algemeen 
aan de noordelijke en de oostelijke randen. Het is een soort die vooral de laatste Go jaar 
in landen zoals Tsjechië, Groot-Brittannië, Ierland, Denemarken en Scandinavië opvallend 
is toegenomen, gedeeltelijk door toename van geschikte habitat (meer struikgewas, min· 
der aaneengesloten bossen) door menselijke ingrepen. Sinds 1970 werd een lichte uitbrei
ding van het areaal vastgesteld in Spanje, Ierland en Finland. Globaal genomen is de po
pulatie in Europa sindsdien stabiel gebleven of zelfs licht toegenomen. 
De habitat van de Zwartkop bestaat uit allerlei types rijke, oudere loofbossen met een goed 
ontwikkelde struiklaag. Daarnaast wordt ook gebroed in naaldbossen met ondergroei van 
jong loofhout, in allerlei jonge aanplanten en in parken en tuinen. In Centraal-Europa 
hoort de soort thuis in vogelgemeenschappen van kleinschalige mozaïek- en cultuurland
schappen en wordt ze er tot de 15 a/gemeenste soorten gerekend. 
Zwartkoppen zijn trekvogels in het noordelijk deel van hun areaal, en deels trekvogel in het 
Middellandse Zeegebied en delen van Centraaf.Europa. Onze Zwartkoppen overwinteren 
voornamelijk in het westelijke Middellandse Zeegebied. Sinds 1965 heeft een Centraal· 
Europese subpopulatie een nieuwe trekrichting ontwikkeld (westnoordwest) waardoor 
nieuwe overwinteringsgebieden ontstonden in Groot· Brittannië en Ierland (BERTHOLD et al. 
1990). De soort kan bij ons al eind maart toekomen en de najaarstrek vindt vooral plaats 
tussen augustus en eind oktober. In zachte winters wo rden Zwartkoppen geregeld waarge
nomen op voedertafels in tuinen. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Zwartkop komt in Vlaanderen voor in 98% van de atlashokken en de 

soort is er aanwez ig in elke ecoregio. In het westelijke deel van Vlaan 

deren werden er opvallend meer waarschijnlijke broedgevallen geno

teerd dan in het oosten. 

De relatieve dichtheidskaart toont voor ongeveer 8o % van het gebied 

een maximale dichtheidsklasse . De aantallen van de Zwartkop per atlas

hok moesten niet bepaald worden , maar gekende plaatselijke dicht

hei dsschattingen geven maxima van 150-200 broedparen per hok, met 

een piekwaarde van 231 broedparen . Die gegevens geven slechts een 

zeer gedeeltelijk beeld , moeten met voorzichtigheid worden geïnterpre

teerd en kunnen niet geëxtrapoleerd worden. Zones met lage dichtheden 

treffen we vooral aan in het westen (Kustpolders , delen van de Duinen 

en grote delen van de Zandlem ige regio) en zijn verspreid elders , met als 

o pvallende grotere 'hiaten' o.a. het westelijke Meetjesland en de Wase 

Linkersche ldeoever. Die gebieden met lagere relatieve dichtheden komen 

grotendeels overeen met gebieden waar weinig geschikte habitat voor de 

soort aanwezig is en die zeer open zijn. De opvallend hogere dichtheden 

in de overigens laagbezette Kustregio vallen duidelijk samen met de bre-

dere, beboste duinzones met veel struikgewas (Westhoek-Nieuwpoort 

en Duinbergen-Knokke) . 

VERANDERINGEN 

Een vergelijking van de verspreidingskaarten uit beide atlasperiodes 

toont nauwelijks een verschil. In 1973-1977 kwam de Zwartkop ook over

al voor en was de soort ook dunner gezaaid in de Polders . Het algeme· 

ne beeld van de dichtheden komt voor beide periodes goed overeen , 

hoewel we gezien de verschillen in methode en schaal voorzichtig moe

ten zijn bij de interpretatie. De opvallend hogere dichtheden die 30 jaar 

geleden gemeld werden in de Dijlevallei en het Hageland, zijn nu zeker 

niet meer zo opvallend . Regionale informatie uit Limburg toont een are

aaluitbreiding aan tussen 1985 en 1992, met een toename van bezette 

kilometerhokken in alle bodemdistricten . De grootste toename stelde 

men vast in de Kempen, waar voorheen ook al het hoogste aantal broed· 

gevallen aanwezig was . Een vergelijking van een lokale populatie in 

Klein-Brabant tussen 1988 en 2001 geeft een duidelijke toename. In 

Zuid-West-Vlaanderen en in de Kustduinen (Lusr et al. 1995) stelde men 

plaatselijk een duidelijke toename van de soort vast. Zoals bij een aan· 

tal andere algemene soorten is het aantonen van een trend op Vlaams 

niveau zo nder te beschikken over langetermijnmonitoring niet mogelijk. 

BESPREKING 

Hoewel we geen echte trend kunnen bepalen , kunnen we ervan uitgaan 

dat de Zwartkop in Vlaanderen vooruitgaat , plaatselijk zelfs fors . In de 

eerste plaats wijzen lokale veranderingen op een direct verband tussen 

de ontwikkeling van geschikte habitat waar de soort zeker van heeft ge

profiteerd . Ontwikkeling van bosbestanden, het 'vergroenen' van vroe

ger open gebieden door het ontstaan van boom- en struikrijke woonwij· 

ken en de verbraming van bossen hebben zonder twijfel in een aantal 

gebieden de aantallen doen toenemen . Lokale voorbeelden zijn de Ga

vers te Harelbeke (FERYN et al. 1995) waar het Zwartkopbestand tussen 

1981 en 1992 du idelijk mee-evolueerde met het bosbestand (van 6 tot 37 

broedparen) en de Zwinbosjes te Knokke (Lusr et al. 1995) waar in de

zelfde periode de toename van 19 tot 70 broedparen duidelijk in ver

band kon worden gebracht met de evolutie in vegetatie. In een aanta l 

gebieden is de Zwartkop nu talrijker dan de Tuinfluiter, een evolutie die 

in de jaren 70 al op gang was gekomen. 

De trends in enkele buurlanden tonen ook een toename van de soort. In 

Nederland is nu 95% van de atlashokken door de Zwartkop bezet. Sinds 

de jaren 70 verdubbelden de aantallen er in de loofbossen en namen ze 

in de Duinen en kleinschalig agrarisch gebied toe met een factor 5 tot 6. 

Ook in Wallonië toont langetermijnmonitoring een duidelijke toename 

van de soort. Groot-Brittannië toont hetzelfde beeld dat de laatste jaren 

gepaard gaat met een toename van de dichtheden (CRICKet al. 2004) . 

ANNY ANSELIN 
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Zeker 442 

Waarschijnlijk 166 

Mogelijk 
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Populatieschatting 

0 

8/ackcap · Summary 

The Blackcap is widely distributed over Fla nders and occurs in 98 % of all atlas squa

res. Lower densities are noted in areas with less suitable habitat, in particu/ar open 

farmland zones. Compared to the period 1973-' ':Jl 1 fhere is no direct visible change in 

the breeding distribution, but /oca/ data show an extension of range as a result of the 

increase in suitab/e habitat: more forests and more green urbanized zones in former 

open landscape. Reliab/e estimates are not available but local trends indicate a signi

ficant increase of the population. 
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FLUITER (PHYLLOSCOPUS 518/LATRIX) 

De Fluiter heeft een ruime verspreiding in de loofb osgorde l van Centra al-Europa en het 
zuiden van Scandinavië. Het zwaartepunt van de ve rs preiding van de soort ligt in Europa 
en de hoogste dichtheden worde n bereikt in Wit -Rus land, de Baltische staten en 
Duitsland. In Scandinavië is er een duide lijke uitbreiding van het areaal en een sterke 
toename van de aanta llen. Elders schomme len de aantallen van jaar tot jaar. 
De soort verkiest schaduwrijke ou de bossen met ges loten kruinen en open on dergroei met 
loofhout en een afwezige tot schaarse bodembegroeiing, vaak op hell ingen. O ude beu
kenbossen worden doorgaans als de meest typische biotoop omschreven, maar de Fluiter 
is niet kieskeurig en komt ook voor in gemengde bossen, eikenbossen met Hazelaa r, 
Haagbeuk of Berk, of zelfs in oude dennenbossen met wat loofhout in de ondergroei. Dit 
laatste is de typische habitat op het Kempens Pla teau, maa r ook in het Heverleebos en 
het Meerdaalwoud waren er ongeveer evenveel territoria in associatie met dennen als 
met beuken . De Fluiter trekt naar Centraal-Afrika via het zuidoosten en Vlaanderen ligt 
aan de grens van zijn continentaal verspreidingsgebied. Vanaf half april keren de eerste 
mannetjes terug en weerklinkt hun kenmerkende zang. De meeste keren echter pas terug 
vanaf begin mei en de laatste vestigingen kunnen tot in juni gebeu ren. De wijfjes volgen 
iets later dan de hoofdmoot van de mannetjes. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Flu iter is in Vlaanderen een vr ij schaarse broedvogel die slechts in 

18 % van de atlasblo kken werd aangetroffen . De soort komt vooral voor 

in bosgebieden in de Voerstreek, de Kempen , enkele bosgebieden in het 

Centrale Heuvelland (Zoniënwoud , Meerdaalwoud , Heverleebos) en 

plaatselijk ook langs de Kust (Zwinbosjes te Knokke) en in de Vlaamse 

Ardennen (o .a. bossen rond Brakel) . 

De hoogste aantallen werden vastgesteld langs de steilrand van het 

Kempens Plateau (domeinen Bokrijk en Masy, Vogelzang-Terlaemen, 

Kol be rg-Piatwi jers , samen goed voor ca . 35 % van de Vlaamse popula

tie) en in de Voerstreek (Veursbos-Roodbos , Gieveld-Teuvenerberg

Obs innich , 15-20% van de populatie op een relatief kleine oppervlakte) . 

Gemiddeld werden hier 4 tot maximaal 40 broedparen per atlashok 

geteld . Ook in de bossen ten oosten van Antwerpen werden plaatselijk 

Fluiters aangetroffen (ca . 50 broedparen , vooral in Kapellen-Brasschaat

Schoten) . Typische dichtheden hier zijn 2-5 zingende mannetjes per 

atlashok van 25 km 2. 

In de bossen rond Leuven worden plaatselijk hoge aantallen gemeld met 

dichtheden tot 4 broedparenjkm2 in het Mollendaalbos (Meerdaal

woud, ca . 30 broedparen in totaal) . In het Zoniënwoud is de Fluiter nog 

wel aanwezig, maar in opvallend lage aantallen . Veel mannetjes blijven 

ongepaard, wat zeker geldt voor geïsoleerde territoria in het westen van 

Vlaanderen. Het valt op dat er buiten de Vlaamse Ardennen geen zekere 

broedgevallen zijn in het westen, ondanks het feit dat het nest van de 

soort doorgaans makkelijk te vinden is. 

Het aantal territoria in Vlaanderen gedurende de atlasperiode werd op 

basis van optelling van de ruwe data geraamd op 300-450 broedparen. 

VERANDERINGEN 

In de periode 1973-1977 lag het zwaartepunt voor de soort in Vlaanderen 

in het Zoniënwoud en het Heverleebos en Meerdaalwoud, waar piekden

siteiten tot meer dan 5 broedparen per km 2 bereikt werden . De soort 

kwam toen nog beduidend minder voor in de Kempen. Ondertussen is 

dit volledig omgekeerd, waarbij het Kempens Plateau (vooral de stei l

rand) verreweg het zwaartepunt is geworden. Ook in de bossen ten oos

ten van Antwerpen verdween de Fluiter op vele plaatsen . De aantallen in 

de Voerstreek zijn de laatste decennia wellicht minder gewijzigd . Voor 

Wallonië wordt een duidelijke afname van de soort vermoed. 

Fluiterterritoria zijn relatief makkelijk te tellen, maar door het gebrek 

aan plaatstrouw is het onmogelijk om op basis van lokale inventarisa

ties een zinvolle uitspraak te doen over trends . Op plaatselijk niveau 

kunnen immers door immigratie en emigratie enorme schommelingen 

optreden : in het Heverleebos en het Meerdaalwoud werden in de jaren 

8o bijvoorbeeld in opeenvolgende jaren 138, 56 en 111 mannetjes opge

tekend en twee jaar later zelfs 167 (HERREMANS 1993). 

Alleen informatie uit de grotere kerngebieden is dus relevant voor 

trends . In Limburg is de soort de laatste 30 jaar zeer sterk toegenomen : 

midden de jaren 6o werd het aantal broedparen er geschat op 120, en 

tussen 1985 en 1992 was er nog een verdere forse toename, met voor di t 

laatste jaar een totaalschatting van 500-1000 broedparen in Limburg 

alleen . Tijdens de atlasperiode vielen de aantallen er fors terug tot ca. 

170-230 broedparen . 

BESPREKING 

Fluiters inventariseren is niet zo eenvoudig als het lijkt. Bepaalde facto

ren werken onder- dan wel overschatting in de hand. 

De Fluiter komt laat aan in het broedgebied en de eerste steekproeftel 

ling viel nog voor de terugkeer. Heel wat tellers zullen ook hun tweede 

telling hebben afgewerkt vooraleer de meeste Fluiters waren terugge

keerd. Bovendien zingen gepaarde mannetjes heel wat minder en stop

pen ze hier vaak al mee na een paar dagen. Dit zal ongetwijfeld tot een 

beduidende onderschatting van de aantallen geleid hebben . 

Ongepaarde mannetjes zingen erg fel gedurende een lange periode en 

verhuizen regelmatig naar een nieuw territorium dat vaak in een ander 

kilometerhok ligt. Er zijn zelfs meerdere hervangsten in Vlaanderen van 

vogels die als territoriumhouder geringd werden in Wallonië of zelfs in 

het westen van Duitsland, soms in hetzelfde voorjaar. Bovendien zijn er 

ook nog mannetjes die de ganse dag pendelen tussen meerdere territo

ria die een eindje uit elkaar liggen. Terwijl veel mannetjes ongepaard 

blijven , zijn er namelijk ook een aantal die er in slagen om meer dan één 

wijfje te veroveren en dit niet noodzakelijk binnen één territorium 
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BROEDZE KERHEID #HOKKEN 

Zeker 35 

Waarschijnlijk 53 

Mogelijk 27 

% bezette hokken 18 ,4 

Populatieschatting 300-450 

(HERMAN 1971, H ER REMAN S 1993) . Dit alles kan dan weer voor dubbel tel

lingen zorgen. Tenslotte zingen ook doortrekkers vaak kortstondig wat 

opnieuw tot overschattingen kan leiden . 

Voor een soort waarbij in sommige jaren de helft van de mannetjes in 

Vlaanderen ongepaard blijft, kunnen we overigens beter spreken van 

getelde territoria dan van broedparen . 

De vastgestelde afname in de Limburgse kerngebieden loopt parallel 

met de situatie in Nederland . Daar nam de broedpopulatie fors toe tus

sen 1980 en 1990, maar nadien nam ze weer fors af en dit in tegenstel 

ling tot vele andere soorten van bosgebieden die verder profiteerden 

van het ouder worden van de bossen ... 

De Fluiter overwintert als één van de wein ige soorten in de woudgordel 

•n Afrika en het is dus onwaarschijnlijk dat grote droogtes, die vooral de 

savannegebieden treffen , een invloed hebben op deze soort. 

De sterke toename in Limburg de laatste 40 jaar wordt toegeschreven 

aan het meer gesch ikt worden van de habitat in de ouder wordende bos 

sen . Er werd verwacht dat de toename zich in de atlasperiode zou door

zetten. Fluiters kunnen jaarlijks erg sterke schommelingen vertonen, 

maar de huidige afname in de kerngebieden is niet eenvoudig te verk la

ren en vraagt bijkomende stud ie. De afname in het Zoniënwoud, 

Heverleebos en Meerdaalwoud alsook die in de Antwerpse bosgebieden 

zou kunnen te ma ken hebben met een combinatie van de toegenomen 

recreatiedruk en het gestegen aantal predatoren in die bossen. Flu iters 

zijn helemaal niet schuw, maar alarmeren fel bij alles wat een gevaar kan 

betekenen voor het nest. Desalniettemin gaan ze al gauw gewoon door 

met het bezoeken van het nest, iets wat ze frequent doen , niet alleen bij 

het voeren van de jongen, maar ook tijdens de eifase. Een vogel d ie 

eerst met veel kabaal aankondigt dat hij een nest heeft en dan nog alar

merend toont waar ergens op de grond het ligt, bovendien meestal nau

welijks verborgen, die moet natu urlijk met een zware predatiedruk reke-

1 3 • 26-50 • 101 -150 

• 151-500 
• 4-10 

• ll -25 • 51 -100 

ning houden . Mogelijk is het broedsucces in de recreatiebossen te laag 

geworden om nog veel vogels te ku nnen aantrekken waarbij veel vesti

ging gebeurt in clusters op basis van sociale factoren . 

MARC HERREMANS 

Wood Warbier- Summary 

Flanders is at the edge of the continental range for this species, and it is only wide

spread in the northeast. Females are in short supply: up to Go % of the ma/es may 

remain unpaired. Most Wood Warblers in Flanders occur in old pine forests , and few 

are now in the traditional habitat of beech forests. Thirty years a go, the co re of the 

popu/ation was in beech forests in the south of Brabant and East-Fianders but has 

now shifted to the north of Antwerp and further east in the Campine region, where it 

increased dramatically as pine forests grew older. Overall estimates range from J00-

1ooo territoria/ ma/es, but numbers are highly varia bie and many territories occur 

densely clustered, making extrapolations of average densities unreliab/e. 
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TJIFTJAF ( PHYLLOSCOPUS COLLYBITA) 

De Tjiftjaf komt in Europa vooral voor in de streken met een gematigd klimaat, maar 
wordt tot het zuiden van Portugal en het noorden van Zweden vastgesteld. Ze ontbreken 
als broedvogel in ljsland, het zuiden van Spanje en op enkele eilanden zoals Sardinië en 
Kreta. De hoogste aantallen bereiken ze in Noordwest- en Centraal-Europa. 
Tjiftjaffen zijn niet kieskeurig wat habitat betreft en worden aangetroffen in allerlei bos
types, maar bij voorkeur in loofbos of gemengde bossen met een weelderige ondergroei. 
In het noorden van het Europese areaal broeden ze eveneens in zuivere sparrenbossen. 
Het nest wordt in het algemeen op of laag boven de grond gebouwd, meestal in ruige 
vegetaties zoals brandnetels of bramen. Het is een insecteneter die zijn kostje bemach
tigd in alle lagen van het bos, van op de grond tot hoog in de kruinen. 
Onze broedvogels zijn trekvogels die vooral in Zuid-Europa (Iberisch Schiereiland) en 
Noord-Afrika overwinteren, een deel ook ten zu iden van de Sahara. De typische zang 
waar de soort haar naam aan te danken heeft, is één van de ee rste lentebodes en wordt 
vanaf maart ten gehore gebracht. In zachte winters blijven (deels noordelijke) Tjiftjaffen 
in toenemende mate in de Lage Landen overwinteren. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Het is moeilijk om in het voorjaar in een willekeurig gebied in Vlaan

deren buiten de stadscentra rond te wandelen zonder een Tjiftjaf te ho

ren . Met meer dan 99 % van de atlashokken bezet, is de Tjiftjaf één van 

onze meest verspreide en talrijke soorten. 

De relatieve dichtheidskaart gebaseerd op de puntwaarnemingen 

schetst een duidelijker beeld . De soort lijkt wat minder algemeen en ver

spreid voor te kom en in de Kustpolders (wel in de Duinen langs de 

Oost- en Westkust), in intensieve landbouwgebieden in Zandig en Zand

Iemig Vlaanderen , in sterk verstedelijkte gebieden zoals Antwerpen en 

het aansluitende havengebied tot op de Linkerscheldeoever, lokaal op 

uitgestrekte heideterreinen in de Noordelijke Kempen, grote, open mili

taire domeinen in de Oostel ijke Kempen en in delen van zuidelijk Has

pengouw en de Krijt-Leemregio . De hiaten in de relatieve dichtheids

kaart worden bevestigd door enkele fragmentarische aantalsopgaves 

(de soort d iende niet geteld te worden). Vooral in het westen en plaat

selijk in de Noordeli jke Kempen worden lage schattingen van 4-10 en 

van 11-25 broedparen gemeld. Nochtans kunnen de aantallen in de Dui

nen wel erg hoog oplopen. BONTE et al. (2001) vonden in 1997 onder 

meer 48 paren in de Westhoek (340 ha). Het aantal Tjiftjaffen neemt 

gevoelig toe in riviervalleien -VAN ELEGEM & ANSELIN (2000) stelden 85 

'parenflüo ha vast in de zuidelijke Dijlevallei - en in bosrijke omgevin

gen waar geregeld meer dan 300 paren per atlashok werden geteld. Een 

gefundeerde populatieschatting is op basis van de veelal ruwe gegevens 

niet mogelijk. 

VERANDERINGEN 

Vlaamse populatieschattingen uit het verleden ontbreken volkomen 

waardoor we voor het bepalen van een trend moeten terugvallen op re

gionale gegevens. Een vergelijking met het kaartbeeld uit de jaren 70 le

vert eveneens weinig informatie op: de Tjiftjafkwam en komt nog steeds 

in geheel Vlaanderen (zeer) talrijk voor. 

In de duinbossen van Wenduine-De Haan werd in de periode 1983-1993 

een toename vastgesteld van 56 %. In de Zwinbosjes te Knokke verdub

belden de aantallen in diezelfde periode (BEIDTS 1984, LusT et al. 1995) . 

In Zuid-West-Vlaanderen nam de soort sterk toe van ongeveer 100 pa

ren in 1973-1977 tot 250-350 in de periode 1983-1986 en 990 in 1986-

1990. Ook in Klein-Brabant gaat het erg snel met de Tjiftjaf en werden 

in 1988 550-850 paren geteld . Zelfs rekening houdend met een lagere 

waarnemersintensiteit en een mogelijk lichte onderschatting in de eerste 

periode, betekent de schatting van 16oo-18oo paren in 2001 minstens 

een verdubbeling van de aantallen gedurende het voorbije decennium. In 

Limburg is de toename minder opvallend. In 1992 sprak men er van licht 

stijgende aantallen t.o.v. 1985. In de heidegebieden lijkt de Tjiftjaf plaat

selijk soms forse winst te boeken . In de Kalmthoutse Heide ging de soort 

in de loop van de voorbije 3 decennia slechts licht vooruit, maar op het 

Klein Schiet·Jeld te Brasschaat nam de Tjiftjaf toe van enkele paren in de 

jaren 70 tot 76 in 2000 (VAN HECKE & LEYSEN 2000, VOET 2000). 

BESPREKING 

De Tjiftjaf lijkt ten opzichte van 30 jaar geleden enorm toegenomen in 

Vlaanderen, hoewel dit niet kan bevestigd worden door totaalschatting

en of trendindexen en regionale gegevens aantonen dat de opmars niet 

overal even groot was. In het westen heeft de verbossing en verstruwe

ling van de duinen ongetwijfeld een positieve invloed uitgeoefend op de 
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B ROEDZEKER HEID #HOKKEN 

Zeker 458 

Waarschijnlijk 159 

Mogelijk 2 

% bezette hokken 99,2 

Populatieschatting 

populatie . In de Vlaamse landbouwgebieden en in het buitengebied in 

het algemeen lijkt een aantalstoename vooral te kunnen worden toege

schreven aan de verdichting van het open gebied door opgaande aan

plantmgen langs wegen, uitbreiding van de verstedelijking met meer 

aandacht voor groenvoorziening en de veroudering van tuinen langs 

li ntbebouwingen waardoor heel wat nieuwe nestgelegenheid is ontstaan 

voor de weinig kieskeurige Tj iftjaf. In de bosgebieden speelt het ouder 

worden van vele bossen mogelijk een rol waardoor de d ichtheden lokaal 

nog konden toenemen . Belangrijk in dit kader is ook de verruiging van 

de ondergrond van veel bossen door een toegenomen stikstofdepositie 

vanu it de lucht en door verdroging. Gel iefde nestplanten zoa ls bramen 

en brandnetels kenden hierdoor veel succes , een verschijnsel dat ook in 

het buitenland positieve effecten heeft gehad op Tjiftjaffenpopulaties 

(RODRIGUES & CRICK 1997). Ook onze moerasgebieden verruigen, met 

dalende populaties van een aantal rietvogels tot gevolg. Geen probleem 

voor de Tj iftjaf die wel houdt van ruige wilgenstruwelen en elzenbroe

ken De toename in de heidegebieden kan op rekening worden geschre

ven van een lokale verregaande verbossing waar ook de verwante Fitis 

van profiteert. 

0 

In Groot- Brittannië, waar de populatie in de lift zit sinds halfweg de 

jaren 8o (CRICK et al. 2004), wordt de mogelijkheid geopperd dat de 

vastgestelde klimaatsverandering verantwoorde li jk zou zijn voor de toe· 

name (CRICK & SPARKS 1999, BIJLSMA et al. 2001). Eerste legsels worden 

vervroegd door de gemiddeld hogere temperatuur in het voorjaar waar

door een hoger percentage tweede legsels kan worden grootgebracht 

met een verhoging van het reproductief succes tot gevolg. Ten slotte is 

ook de situatie in de overwinteringsgebieden mogelijk fel verbeterd in 

vergelijk ing met het einde van de jaren 6o en het begin van de jaren 70 

(CRICK et al. 2004) . 

GL ENN VE RMEERSCH 

Chiffchaff- Summary 

The Chiffchaff is a very common and widespread breeding bird in Flanders and was 

recorded in a/most all squares. Although no long-term monitoring data are available, 

regionol data clearly suggest that the species has increased significantly all over 

Flanders during the la st 3 decades. Locally, numbers have doubled due to the matu

ring of woodlands and the increasing number of deciduou s plantations a long roadsi

des in newly constructed urban areas and in agricultural regions. Eneroaehing scrub 

in marshlands and on heaths has also played a role in the popu/ation increase . 
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FITIS (PHYLLOSCOPUS TROCHILUS) 

De Fitis is in grote delen van Europa een erg algemene zangvogel en komt verspreid voor 
van Ierland tot Polen en van het uiterste noorden van Scandinavië tot plaatselijk in de 
Pyreneeën. De soort is afwezig in nagenoeg het volledige Middellandse Zeegebied en de 
Balkan. De hoogste aantallen worden bereikt in Centraal- en Noordwest- Europa en in 
Scandinavië. 
De algemene Europese popu latietrend kan als stabiel worden beschouwd en vertoont 
weinig schommelingen sinds de jaren 70. 
Fitissen komen voor in verschillende habitats op voorwaarde dat er voldoende jonge 
boomopslag of struikgewas met verspreide bomen te vinden is. Zo kan men ze aantref 
fen in heidevelden met jonge berkenopslag, verschillende types jonge bosaanplanten (in
clusief sparrenaanplanten), open plekken in al wat oudere bossen, tot zelfs wilgenstru
weel op de Toendra . In optimale gebieden kunnen de dichtheden oplopen tot 100-200 

broedparenj1oo ha. Berggebieden en dichte bossen worden over het algemeen gemeden. 
Gezien hun habitatkeuze zijn Fitissen echte pionierssoorten en er worden dan ook be
langrijke trendverschillen geregistreerd tussen verschillende regio's en landen. Bepaalde 
optimale gebieden kunnen na een 10-tal jaar, wanneer de boomopslag te oud is gewor
den , volledig verlaten worde_n. 
De Fitis is een trekvogel die overwintert in equato riaal Afrika. De voorjaarstrek komt al 
tamelijk vroeg op gang en in het zuiden van hun verspreidingsgebied worden de eerste 
terugkerende broedvogels al vanaf de eerste decade van maart waargenomen. Bij ons 
komen Fitissen aan vanaf de laatste decade van maart, maar er is doortrek van noorde
lijke vogels tot in mei. 

V ER S PREIDING EN AANTALLEN 

De Fit is is ee n talrij ke broedvogel die voorkomt in b ij na 88% van de at

lashokken. De vers pre iding (met in het algemeen ook de hoogste broed 

zekerhede n) is nagenoeg ononderbro ken in de Kempen. Elders komt de 

soort oo k overal voor, maa r ve rtoont het areaal toch enkele gaten en z ijn 

de broed ze kerheden lager. In de Kustpolders en de Zandlemige reg io 

vallen d e vele waa rsc hij nlij ke en mogelijke broedgevallen op , net als in 

de Vlaamse Ardennen . Oo k in de Ijzervallei en delen van het Hageland , 

het Pajotte nlan d e n Haspengouw is de verspreiding verbrokkeld en wer

de n lagere broed ze ke rhed e n genoteerd . 

De re la tieve dichtheidskaart toont duidelij ker de echte kerngebieden in 

Vlaan d ere n. Fitissen bl ijken vooral in hoge dichtheden voor te komen in 

de le n va n de Zuidel ijke e n Centrale Kempen en grote delen van de Oos

te lijke Kempen . Het Maasl a nd wordt wat gemeden en enkel in het zuid

oosten van de Voe rstreek zijn de d ichtheden hoger. Elders in Vlaanderen 

worden nog belangrijke concentrat ies opgetekend in het Mechelse riv ie

renge bied , plaatselijk ten noorden van de Durme, in het noorden van de 

regio Schelde-Le ie , aan de bovenloop van de Schelde, in de bossen en 

kapvlakten op de zandgronden ten zuidoosten van Brugge en ten slotte 

·in enkele waardevolle duingebieden langs de West- en Oostkust. De 

relatieve dichtheidskaart illustreert duidelijker dan de verspreidings

kaart het erg schaarse voorkomen op de hoger gelegen , heuvelachtige 

delen van Vlaanderen , in de Kustpolders en het Waasland . 

Lokaal werden soms enorme absolute dichtheden genoteerd die niet 

naar voren komen uit de relatieve dichtheidskaart. Hoewel de Fitis niet 

moest worden geteld , beschikken we van een 100-tal hokken toch over 

aantalsschattingen . In de Kempense kerngebieden variëren de aantallen 

van slechts enkele broedparen per 100 ha tot meer dan 8o in enkele 

jonge bosaanplanten (bv. omgeving Olen , Malle) . 

VERANDERINGEN 

Het globale verspreidingsgebied in Vlaanderen is de laatste 25 jaar nau 

welijks gewijzigd . De vaak grote verschillen in aantallen komen voora l 

erg lokaal tot uiting (fijner dan de schaal van de atlas) zoals te verwach 

ten was bij een pionierssoort. Zo meldt men in de regio Klein-Braban t 

een lichte achteruitgang (van 264 broedparen in 1988 tot 227 in 2001 ). 

De Fitis nam er af in grote delen van het landelijk gebied . Dat de soort 

er standhoudt is in belangrijke mate te danken aan het ontstaan van een 

nieuw en erg aantrekkelijke habitat in de kanaalzone te Wintam en Ruis 

broek. Grote aantallen broeden er nu in stroken met houtopslag (elzen 

en wilgen) langs het nieuwe kanaal. 

Ook uit andere regio's wordt een lichte afname gemeld zowel wat ver

spreid ing als wat aantallen betreft. De lokale afnames komen door de 

grotere schaal van het Vlaamse atlasproject (hokken van 25 km 2 t .o .v. 

hokken van 1 km 2 in vele regionale onderzoeken) niet altijd even goed 

tot uiting. 

In de provincie Limburg bleek de soort in 1992 licht te zijn achte ruitge

gaan t .o .v. 1985, maar de afname werd gecompenseerd door de soms 

opmerkelijke lokale toenames . 

Om een nauwkeurige trend te bepalen voor een soort als de Fitis , is lan

getermijnmonitoring noodzakelijk . We kunnen stellen dat de aantallen 

over geheel Vlaanderen tamelijk stabiel zijn met mogelijk een neiging 

tot afname. 
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BESPREKING 

Zoals reeds aangehaald, is het niet eenvoudig de trend bij de Fitis een

duidig te verklaren. Net als andere pionierssoorten kunnen de Fitissen

aantallen enorme schommelingen vertonen tussen de jaren . Bovendien 

is het een langeafstandstrekker waarvan de klimaatsomstandigheden in 

de overwinteringsgebieden niet of nauwelijks gekend zijn . Uit een Ne

derlandse studie is gebleken dat die omstandigheden wel degelijk een 

belangrijke invloed kunnen hebben en dat de verliezen tijdens de trek en 

de overwintering vaak groter zijn dan de aangroei door een gunstig 

broedseizoen (FoPPEN & REIJNEN 1996) . Ten slotte is de Fitis een moei

li jk te inventariseren soort omdat een belangrijk deel van de zangposten 

ongepaarde mannetjes betreft die na een week of meer vaak alsnog 

doortrekken. Er zijn dus een heleboel factoren die het niet eenvoudig 

maken om de soort correct in te schatten . 

De lokale afname blijkt vooral plaats te vinden in grote delen van het 

landbouwgebied en is mogelijk te wijten aan het verdwijnen van hout

kanten door verdere schaalvergroting. De massale aanplant van popu

lierenbossen, die vaak snel werden gekoloniseerd door Fitissen, lijkt 

voorb ij en ook andere bossen worden in het algemeen ouder met min

der jonge aanplant, wat resulteert in een afname op tal van plaatsen . 

Daartegenover staan de plaatselijke sterke toenames door o .a. omvor

ming van monotone naaldbossen naar meer gemengde bossen , het 

ouder worden en verbossen van opgespoten terreinen in industriegebie

den en de toename van struweel in de duinen. 

In andere Europese landen zoals Nederland en Groot-Brittannië verto

nen de populaties ook sterke schommelingen. Zo nam de Fitis in Groot

Brittannië toe gedurende een groot deel van de jaren 8o om op het 

einde van dat decennium en het begin van de jaren 90 fel af te nemen 

(waardoor hij tevens op de 'oranje lijst' terechtkwam) . Momenteel lijkt 

de afname er nog steeds door te zetten (terugval van 18 % gedurende 

onze atlasperiode) en is er tevens een afname van het broedsucces ge

constateerd (BALMER et al. 2001). 

GLENN VERMEERSCH 
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Willow Warbier- Summary 

Willow Warblers are less widespread than Chiffchaffs but were nevertheless recorded 

in a/most 8o % of all squares. lt is a species that con quickly colonize new areas and 

although the distribution mops of both the recent and the previous atlases show no 

significant difference, some major shifts were noted at a regionol scale. Overall, num

bers remained stable, although long-term monitoring data are a necessity fora better 

understanding of this bird species in Flanders. Maturing of woodlands combined with 

ageing poplar plantations has created unsuitable conditions in some areas. The spe

cies is reliant on changing forestry practices that turn pine forests into deciduous 

woodland, increased scrub in dune areas and maturing industrial sites . 
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GOUDHAAN (REGULUS REGULUS) 

Goudhanen komen in bijna alle Europese landen voor met uitzondering van Ijstand en 
Portugal. De hoogste aantallen en dichth ede n worden genoteerd in Scandinavië, Duitsland 
en de Alpen/anden. Scandinavië herbergt meer dan 70 % van de totale Europese popula
tie . De hoge aantallen in het noorden van zijn areaal reflecteren de voorkeur van de 
Goudhaan voor allerlei soorten naaldhout, maar vooral voor sparrenbossen. In dergelijke 
bossen worden maximale dichtheden bereikt tot 114 parenfkm 2 (bv. in Noorwegen) terwijl 
dichtheden in dennenbossen 2- tot J·maal lager zijn. Meer naar het zuiden blijft de habi
tatvoorkeur gelijk, maar nemen de dichtheden geleidelijk af In het algemeen is de soort 
erg schaars in de regio rond de Middellandse Zee. Op sommige eilanden zoals Sicilië en 
Sardinië ontbreekt ze zelfs. 
De Goudhaan is erg gevoelig voor koude en vooral sneeuwrijke winters waarbij hij als in
secteneter snel in de problemen komt. Gewoonlijk foerageren ze hoog in de boomkruinen 
op dunne takjes en bij een langdurige sneeuwbedekking, in combinatie met de snelle stof 
wisseling typisch voor de vogeltjes, laat het voedselgebrek zich snel voelen. De trend in de 
verschillende Europese landen lijkt dan ook vooral bepaald te worden door de strengheid 
van de voorafgaande winter en vertoont jaarlijks sterke schommelingen. De verliezen wor
den gecompenseerd door een snelle voortplanting (2 legsels per jaar en ca. 10 jongen per 
nest) . De massale aanplant van naaldhout in de loop van de 2oste eeuw heeft gezorgd voor 
een flinke toename van geschikt leefgebied waardoor de nantallen op vele plaatsen globaal 
toenamen. Goudhanen zijn in het algemeen standvogels, maar de noordelijke populaties 
vertonen wel een zuidwestwaarts gerichte trek en ovérwinteren in grote delen van Cen
traal- , West· en Zuid-Europa. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Goudhaan is een ta lrij ke broedvogel in Vlaanderen die voorkomt in 

bijna 8o % van alle atl asho kken. De broedzekerheden z ijn in het alge

mee n wat hoger in de naaldbo srijke regio ' s zoals de Kempen , de bosge

bieden ten zuidoosten van Brugge en die in de omgev ing van Waas

mu nste r, Wachte be ke e n Sint-Niklaas . Goudhanen zijn afwezig in grote 

de len van o nze Kus ts treek e n -polders en oo k in delen van Zand ig 

Vla and ere n, het Meetjes lan d e n de Zandlem ige regio . 

De rel a tieve d ichthei d skaart komt, net zoals bij andere naaldhoutspec i

a listen als Kuifmees e n Zwa rte Mee s, sterk overeen met de vers preiding 

va n naaldbosse n in Vlaanderen . Hoge relatieve dichtheden werden on

dermeer vastges teld in de bosrijke gebieden en villawijken ten oosten 

van Antwerpen (Sc hild e , Malle, Grobbendon k, Herentals) en ten noor

den van de Deme rvalle i (Averbode , Testelt , Langdorp) , op het Kempens 

Plateau , het Sta mp rooierbroe k, plaatselijk in de Voerstreek en in de om

geving van Bilzen-La naken en Bo krijk waar op de nattere gronden in het 

verleden vaak fijn s parren werd e n aangeplant . Ook ten zu iden en oosten 

van Brussel (waar Goudhanen o .a . voorkomen in n11aldhoutpercelen die 

we rden aangeplant op de toppen van leem heuvels) , op de beboste 

· zandgronden van het Waasland (o .a. Heidebos Wachtebeke , Stropers · 

bos Sint-Niklaas) , en lokaal in het noorden van de regioSchelde-Leieen 

in bosrijke gebieden ten zu idoosten van Brugge , werden hoge dichth e

den gen oteerd . Lage dichtheden zijn opvallend in nagenoeg het volled i

ge westelij ke deel van het verspreidingsgebied , in het ve rstedelijkte ge

bied van Antwerpen en de aangrenzende havenzone , delen van de Noor· 

del ijke Kempen , het Meetjesland , het Mechelse rivierengebied en voor

a l oo k in Haspengouw en het Hageland. 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de periode 1973-1977 heeft de Goudhaan zijn ve r· 

spreidingsgebied enkel lokaal in het westen nog iets uitgebreid . Ve r· 

moedel ijk wordt de terreinwinst nog onderschat door de fijnere schaa l 

waa rop het huidige atlaswerk is gebaseerd . Mogelijk bereikt de popula

tie in vergelijking met 25 jaar geleden een hoger niveau , zeker gezien het 

feit dat de huid ige atlasperiode en de periode ervoor gekenmerkt werd 

door erg zachte winters . De toename maakt deel uit van sterke schom· 

mel ingen die de soort steeds heeft vertoond . In Klein-Brabant namen de 

aantallen in vergelijking met 1988 fors toe en is er sprake van een ve r· 

vijfvoudiging van de aantallen en ook in Limburg nam de soort in 1992 

sterk toe t .o .v. 1985. De aangroei was er procentueel het grootst in de 

Zandleemstreek en het kleinst in de Voerstreek. 

De biotoopkeuze lijkt niet noemenswaardig veranderd, maar toch wo r

den Goudhanen in toenemende mate aangetroffen in grotere tuinen 

met na a ldbomen of tu inen met wat grotere sierconiferen en loofhout 

met verspreide naaldbomen erin . 

BESPREKING 

Een aantal factoren spelen al enige tijd in het voordeel van de Goudhaa n 

in Vlaanderen . Als typische naaldhoutsoort is hij strikt gebonden aan de 

grote bosgebieden in de Kempen . In vergelijking met de vorige atlaspe

riode zijn die bossen ondertussen flink uitgegroeid en b i ~ de n daardoor , 
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meer nestgelegenheid en voedsel. Wa nneer tegelijk ook de winters zacht 

en sneeuwarm u1tvallen zoals in de periode 1997-2002, worden prima 

o mstandigheden gecreëerd waardoor de po pulatie snel kan toenemen. 

De grote voortplantingscapaciteit speelt hierbij eveneens een belangrij

ke rol. Zoals blijkt uit monitoringsgegevens uit Nederland kan de popu

latie sterk terugval len na een strenge winter. Het uitblijven van die 

strenge winters heeft ervoor gezo rgd dat de Goudhaan in Nederland in 

2 000 de hoogste aanta l len bereikte sinds 1970. Het is erg waarschijnlijk 

dat in Vlaanderen een gelijkaa rd ige situatie optrad. Die factoren spelen 

niet enkel een rol in de Kempen . Elders in Vlaanderen profiteren Goud

hanen evenzeer. Geïsoleerde naaldhoutpercelen in uitgestrekte land

bouwgebieden worden plots gesch ikt als broedgebied . De groeiende 

popu laties in de grotere bossen staan na melijk garant voor een toene

m ende stroom ' immigranten' naar die geïso leerde bosjes . Eenzelfde 

verschijnsel treedt waarschijnlijk op in grotere tuinen en parken in het 

0 

westen van Vlaanderen . Wanneer de ' kernpopulaties ' in het oosten het 

goed doen, in comb inatie met het ouder worden van de begroeiing, 

neemt de kans op kolonisatie van marginale gebieden toe . Hoewel in 

Vlaanderen geen monitoringsgegeven s beschikbaar zi j n om dit te sta 

ven , zijn er toch sterke aanwijzingen dat de po pulatie Goudhanen tij

dens de at lasperiode een piek heeft bereikt. Eén strenge winter en zel fs 

één sneeuwrijke week kan vo ldoende zijn om ze terug te doen 'crashen ' 

naar een veel lager niveau . Dit wordt dan mogelijk het eerst opgem erkt 

in het westen waar vele kleinere bosjes terug zullen worden ver laten. 

Mogelijk heeft het venijnige , sneeuwrij ke einde van de winter 2003/2004 

de populaties in Vlaanderen al terug doen afnemen . In de toekomst is 

het uitkijken naar de verwachte verdere klimaatsopwa rm ing. Een soort 

als de Goudhaan zou hier mogelijk wel bij kunnen varen . 

GLEN N VERM EERSCH 

Galderest - Summary 

Th e Galderest hos benefited from mild winters in the 1997·2oo2 period and from the 

maturation of pine Jo rest and is now fairly widespread and numerous in Flanders. Th e 

species hos reached very high densities and expanded its range westword where it 

occurs in large gardens and smal/ woodlands. ft is likely that the most westerly occu

pied squares wil/ be abandoned after severe winter weather . 
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V UURGOUDHAAN (REGULUS IGNICAPILLUS) 

De Vuurgoudhaan broedt van de West-Europese kusten tot in Oost-Europa en van 
Denemarken en de zuidkust van de Oostzee tot de Middellandse Zee. De totale Europese 
populatie wordt op ongeveer 3, 8 miljoen paren geschat en de hoogste dichtheden worden 
bereikt in landen als Spanje, Duitsland en Zwitserland. De soort heeft een bredere habi
tatkeuze dan de nauwverwante Goudhaan en beperkt zich niet alleen tot naaldhout 
waarvan de Pinussoorten worden gemeden. De habitat bestaat vooral uit oud gemengd 
bos of open parkgebieden met en kele grote naaldbomen zoals Fijn -, Douglas- of Zilver
spar en loofbossen met Klimop. In Zuid-Spanje kiezen ze vooral kurkeiken- en elzenbe
standen . 
De populaties in het noordelijke deel van het areaal trekken naar het westelijke Middel
landse Zeegebied, maar afhankelijk van de strengheid val' de winter ove rwintert een 
klein aantal in het zuiden van Groot- Brittannië, in continentaal We st-Europa tot Neder
land en in het Rhonedal tot het Meer van Genève. 
De voorjaarstrek heeft plaats tussen midden maart en eind april m et nakomers tot in 
mei. In het najaar trekken ze van eind augustus tot begin december met een piek in de 
tweede helft van oktober tot half november. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Vuurgo ud haan is in Vlaande ren een vrij talrij ke broedvogel die in bijna 

25 % va n de at lasho kken voorkomt . Een blik op de verspreidingskaart 

lee rt o ns dat de soo rt geconcentreerd voorkomt aan de zuidoostrand van 

het Kempens Plate au , in het Heverleebos en het Meerdaalwoud en in de 

Voers treek . Ze ontbreekt nagenoeg langs de Kust en in grote delen van 

West-Vlaanderen . Enkel in Zuid-West-Vlaanderen , in de bosgebieden 

rond Brugge en in de Zwinbosjes werden territoria aangetroffen . In 

Oost-Vlaanderen zijn vooral de zuidelijke bosgebieden in de Vlaamse 

Ardennen bezet. De langzaam aanzwellende zang van de Vuurgoudhaan 

is lo kaal te hore n tus s en Schelde en Leieen in het Meetjesland. De be

zetting is vri j aa nee ngesloten in de park- en gemengde bossen van de 

Voorkempen en de Central e Kempen van Brasschaat tot Kasterlee . In 

Vlaams-Brabant komt de soo rt geconcentreerd voor in het centrale De

merbekken , lokaal in het Hageland en sterk geconcentreerd in het zuiden 

van de Dijlevallei (o .a . Heverleebos en Meerdaalwoud) , het Zoniënwoud 

en ten westen van de benedenloop van de Zenne. Het talrijkst verspreid 

is de Vuurgoudhaan in Limburg waar het areaal haast ononderbroken is 

op het Kempens Plateau en in het Maasland , vanaf Noord-Limburg tot 

aan de grens van de Haspengo uwse Leemstreek met inbegrip van de 

Voerstreek. 

Op de relatieve dichtheidskaart komen de concentraties in het areaal 

goed tot uiting met de nadruk vooral op de voor Vlaanderen unieke hel

lingbossen van de Voerstreek. De soort is er minstens even talrijk als de 

Goudhaan . Verder is ze zeer talrijk in de parkbossen van Haspengouw, 

in de gemengde oude bossen op de steilrand van het Kempens Plateau 

en in het Zoniënwoud . 

De hoogste aantallen (51-100 paren per atlashok) werden genoteerd in 

de oostelijke hellingbossen van Voeren en lokaal op de steilrand van het 

Kempens Plateau te Zutendaai-Rekem. Hokken met 26-50 paren werden 

opgetekend in het Heverleebos en het Meerdaalwoud en in een brede 

zone vanaf de steilrand van het Kempens Plateau van La naken tot Gen k. 

Ongeveer 65 % van de Vlaamse populatie broedt in Limburg, de bossen 

in de omgeving van Leuven zijn goed voor nog eens 20-25 %. 

Op basis van optelling van de atlasgegevens besluiten we tot een 

Vlaamse schatting van 8oo-noo paren . 

VERANDERINGEN 

De totale Belgische populatie van de Vuurgoudhaan werd in de periode 

1973-1977 op 83.000 paren geschat met de overgrote meerderheid in 

Hoog-België. In Vlaanderen zouden toen al1ooo paren gebroed hebben. 

Dat die schatting veel te hoog was bleek in de jaren 8o toen de soort, 

zonder enige aanwijzing voor een eventuele afname, als een vrij schaar

s e broedvogel (51-500 paren) werd bestempeld . Ze kwam toen voora l 

voor in Brabant en Limburg en plaatselijk ook in de andere provincies . 

Reg ionale gegevens wijzen op een sterke toename die zich vooral op het 

einde van de jaren 8o tot in de jaren go zou hebben voorgedaan en 

waarbij de soort zich in westelijke richting heeft uitgebreid. In Zuid

West-Vlaanderen broedt de soort pas vanafhalfweg de jaren 70 . In 1986-

1990 werden 4 paren genoteerd en werd de kleine populatie als toene

mend beschouwd . In 1990 ontdekte men zingende Vuurgoudhanen in 

het zuidwesten van Oost-Vlaanderen . Het eerste geslaagde broedgeval 

van de soort in Klein -Brabant werd tijdens de recente atlasperiode vast

gesteld . Onderzoek in 1989-1992 in Limburg kon een sterke toename 

aantonen t .o .v 1985. De gemelde 700 paren wa ren wellicht iets te hoog 

ingeschat daar pas in de huidige atlasperiode dit aantal met zekerheid 

bevestigd werd . Ruwe populatieschattingen voor geheel Vlaanderen in 

de perioden 1985-1988 en 1989-1991 leverden respectievelijk 300-500 en 

850-1150 paren op . 

BESPREKING 

Vuurgoudhanen zijn niet eenvoudig te tellen . De onopvallende zang is 

waarschijnlijk lang niet bij alle tellers gekend en wordt vaak ten gehore 

gebracht op plaatsen waar weinig intensief geïnventariseerd wordt zoals 

in allerlei parken, oude tuinen , plantsoenen en privé-landgoederen . De 

kans is reëel dat het werkelijke aantal broedparen dichter bij of zelfs bo

ven de geschatte bovengrens ligt . 

In de 20ste eeuw heeft de Vuurgoudhaan een algemene uitbreiding ge

kend in Noordwest-Europa en koloniseerde de soort het noordwestel ij

ke deel van Frankrijk, België, Nederland, Groot-Brittannië en Denemar

ken . Het massale aanplanten van sparren ten zuiden van Samber en 

Maas lag aan de basis van de vestiging in Hoog-België. De toename ver-
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liep iets trager dan die van de Goudhaan. De totale populat ie in Wallonië 

wordt in 2002 op maximaal 100.000 paren geschat. Momenteel worden 

fluctuerende aantallen gemeld. In Nederland kwam de verwachte sterke 

toename vanaf halfweg de jaren 70 niet uit, wat mogelijk te wijten zou 

zijn aan een veranderend bosbeheer waarbij oude sparrenaanplanten 

plaats moeten ruimen voor inheemse looflhoutsoorten (HusTINGS 

20028) . 

De populatietoename in Vlaanderen is aan verschillende factoren te 

danken. Het ouder worden van sparrenpercelen binnen zowel loof- als 

naaldbossen vormt waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak. De hoogste 

dich ~heden voor Vlaanderen worden bereikt in de Voerstreek waar struc

tuurrijke beukenbossen en eiken -haagbeukenbossen afwisselen met 

sparrenpercelen op de plateaus. Er werden hier 250 broedparen geno

teerd met dichtheden van meer dan 30 parenj10o ha. 

1·3 • 26-50 • 101-150 

• 4-10 

• 11 ·25 • 151 -500 • 51-100 

0 

Intensiever speurwerk en een betere kennis van de broedbiologie heb

ben ten slotte wellicht ten dele bijgedragen tot het huidige resu ltaat . Dat 

het moderne, meer natuurlijke beheer van onze bossen onmoge lijk al le 

soorten ten goede kan komen, is onvermijdeli j k. De sch ij nbaa r stabil ise

rende aantallen in de Kempen zijn , net zoals in Nederland , mogel ij k te 

wijten aan de omvorming van oude productiebossen tot meer nat uurlij

ke loofhoutbossen . Nieuwe sparren aanplanten lijken niet langer aan de 

orde. Op de langere termijn kan de Vuu rgoudhaan het mogel ijk moei li jk 

krijgen om het huidige populatieniveau te bevestigen . 

jAN GABRIELS 

Firecrest - Summary 

The Firecrest has expanded its range in Flanders since the 1973-1977 atlas period. In 

2 000-2002 the popu/ation was estimated at 8oo-noo breeding pairs, most of which 

occurred in the southeastern part of the country. Breeding is strongly confined to of der 

spruce forests or even single trees in more deciduous woodlands. Modern forestry 

favouring deciduous rather than coniferous woodland could cause a decfine in the 

next decades . 
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GRAUWE VLIEGENVANGER {MUSCICAPA STRIATA) 

De Grauwe Vliegenvanger komt voor in geheel Europa met uitzondering von Ij stand en 
grote delen van het Spaanse binnenland. De dichtheden liggen het hoogst in Centraal
en Noord-Europa. In het westen van zijn verspreidingsgebied, meerbepaald in de zones 
dichtbij de kust, liggen de dichtheden in het algemeen lager, well icht omwille van het 
iets koelere en vochtigere zeeklimaat dat voor een zuivere insecteneter niet optimaal is. 
Over geheel Europa hebben de popu laties steeds sterke schomme lingen vertoond, maar 
vooral de laatste decennia gaat de soort bijna overa l fl ink achteruit. 
De Grauwe Vliegenvanger is in Europa weinig kieskeurig bij de keuze van zijn habitat . 
Voorwaarde is enkel dat het een open landschap betreft met verspreide bosjes en bomen. 
Zo komen ze voor van in het laagland tot op een hoogte van ca. 2000 meter. Grauwe 
Vliegenvangers komen in een grote verscheidenheid aan (semi-) natuurlijke habitats voor. 
Ze broeden vaak dicht bij de mens en worden geregeld aangetroffen in tuinen. Het zijn 
halfholenbroeders die nestelen in nissen van gebouwen en rotsen, tegen houten raam
werk op muren en in halfopen nestkasten, zolang ze vanuit het nest maar voldoende 
zicht hebben op de omgeving. 
De hoogstP. dichtheden worden in het algemeen bereikt in open loofbossen, in parken en 
op groene begraaf plaatsen. 
Grauwe Vliege nvangers zijn langeafst andstrekkers die overwinteren in de zuide lijke helft 
van Afrika. Ze behoren tot de laatst terugkerende vogels en de meerderheid wordt pas 
vanaf half me i te rug waargenomen in de broedgebieden. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Gra uwe Vliegenvanger werd aangetroffen in 78 % van de atlashok

ken . De meerderheid van de waarnemingen betreft zekere en waar

schijnlijke broedgevallen . Hoewel de soort overal in Vlaanderen voor

komt, is de verspreiding hier en daar toch verbrokkeld . Dit valt onder 

meer op langs de Kust en in de Kustpolders , in de Zandlemige regio, in 

de noordelijke Dijlevallei en in de omgeving van Leuven, in de wijde 

omgeving van Antwerpen , in grote delen van de regio rond Turnhout en 

Mol , en rond Herentais en Olen . 

De relatieve dichtheidskaart toont in het algemeen erg lage waarden. De 

kaart moet echter als een abso luut minimum beschouwd worden door 

de late aankomstdatum van de soort waardoor ze vrijwel nergens tij

dens de eerste steekproefronde kon worden genoteerd en door het erg 

onopvallende geluid dat de vogel maakt. Met die kanttekeningen in het 

achterhoofd moeten we de kaart met de nodige voorzichtigheid inter

preteren . Grauwe Vliegenvangers lijken nog relatief goed vertegenwoor

digd in het Meetjesland , in de bosrijke regio ten zuidoosten van Brugge , 

erg plaatselijk in de Vlaamse Ardennen en in de regio Schelde-Leie , en 

lokaal in de Denderstreek . Verder zijn er enkele opvallende concentra

ties in het Hageland , Haspengouw en de Voerstreek . Opvallend zijn de 

lage dichtheden in bijna de volledige provincies West-Vlaanderen, 

Antwerpen en Vlaams-Brabant. 

De soort diende niet geteld te worden, maar omwille van de verrassend 

lage aantallen gaven vele tellers toch gegevens door. Zo hebben we als

nog een redelijk goed beeld van de absolute dichtheden . Veruit de meest 

voorkomende aantalscategorieën zijn die van 1-3 en 4-10 broedparen 

per atlashok van 25 km 2. In de bosgebieden ten zuidoosten van Brugge 

worden nog absolute dichtheden gemeld van maximaal 2 broedparen 

per 100 ha . Ook in de omgeving van Sint-Niklaas worden lokaal nog der

gelijke dichtheden gehaald , terwijl in de rest van het Waasland de aan

tallen beduidend lager liggen, tot maximaallo broedparen per atlashok . 

De hoogste schatting in de Noordelijke Kempen bedraagt amper 12 

broedparen per atlashok, in de Zuidelijke en Centrale Kempen 18 en in 

de Oostelijke Kempen 26-50 broedparen . De hoogste schattingen ko

men uit Haspengouw (o .a . in hoogstamboomgaarden) waar lokaal nog 

tot gemiddeld 4 broedparen per 100 ha werden geteld. 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de vorige atlas is het areaal in Vlaanderen nagenoeg 

ongewijzigd . Toch zijn de lokale, verbrokkelde verspreidingspatronen nu 

opvallend , hoewel ze mogelijk door de fijnere inventarisatieschaal bij 

het huidige atlasproject aan het licht zijn gebracht. 

Op Vlaams niveau zijn er amper populatieschattingen voor de Grauwe 

Vliegenvanger voorhanden . De weinige gegevens waarover we kunnen 

beschikken , moeten bovendien erg voorzichtig worden geïnterpreteerd. 

De afname bleek in de periode 1973-1977 reeds vastgesteld te zijn. Men 

schatte de totale Belgische populatie toen op 9500 broedparen waarvan 

de meerderheid in Vlaanderen . In de periode 1985-1988 werd een ruwe 

schatting van 400o-8ooo broedparen voor Vlaanderen opgemaakt, 

maar die lag vrijwel zeker te hoog. In 1989-1991 werd de bovengrens al 

gevoelig naar beneden bijgesteld en kwam de schatting uit op 4100-

5400 broedparen . De aantallen lijken momenteel bijna overal verder 

teruggelopen te zijn , maar vooral in de Zu idelijke en de Centrale 

Kempen en in het westen van Zandig Vlaan d eren zijn de verschillen 

groot. De huidige populatie kan niet worden berekend a .h.v. de atlasge

gevens, maar waarschijnlijk is ze verder afgenomen in vergelijking met 

de periode 1989-1991. 

Op regionale schaal bieden meer gedetailleerde inventarisaties interes

sante aanvullende gegevens . Zo ging de Grauwe Vliegenvanger in Klein

Brabant in 2001 achteruit met 10-20% in vergelijking met 1988. Ook de 

verspreiding nam er af met ongeveer 12%. In Limburg bleef de versprei

ding in 1992 vrijwel constant t.o.v. 1985, maar de aantallen liepen er 

sterk terug . De afname kwam vooral regionaal tot uiting zoals in de 

hoogstamboomgaarden van de Leemstreek in de omgeving van 

Tongeren waar in het begin van de jaren 8o nog 15-20 broedparen/WO 

ha werden geteld en in 1992 nog slechts 5-6. Momenteel heeft de afna

me er zich nog doorgezet en wijzen de atlasgegevens op gemiddelde 

dichtheden van 2-4 broedparenj10o ha. 

De biotoopkeuze van de Grauwe Vliegenvanger bleef ongewijzigd. De 

trends in de verschillende biotopen (loofbos t.o.v. cultuurgebied) verschil

len mogelijk wel, maar er zijn onvoldoende gegevens om dit te bevestigen. 
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BROEDZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 354 

Waarschijnlijk 114 

Mogelijk 23 

% bezette hokken 78.7 

Populatieschatting 

BESPREKING 

De afname van de Grauwe Vliegenvanger in Vl aanderen is opvallend. Uit 

vele regio ' s bleek dat men voorafgaand aan de atlasperiode merkte dat 

de soort nog steeds achteruitging, vaak in grotere mate dan verwacht. 

Net zoals bij andere langeafstandstrekkers is het bij de Grauwe Vliegen· 

vanger erg moeilijk na te gaan of de belangrijkste factoren voor de ach· 

te ruitgang moeten worden gezocht in eigen land of eerder in de over· 

wi nteringsgebieden . In Vlaanderen lijken schaalvergroting in de land· 

bouw, doorzettende overstap van hoogstam· naar laagstamboomgaar· 

den =n verhoogd gebruik van insect ic!_den aannemelijke oorzaken. Het 

verouderen van de bossen, wat duidelijk een posit ief effect heeft op tal 

~ an broedvogels, zou ook voor de Grauwe Vliegenvanger een goede 

zaak kunnen zijn omwille van het hogere voedselaanbod, maar de hui· 

d ige gegevens laten niet toe dit na te gaan . Het vermoeden bestaat dat 

de afname in het agrarisch cultuurland sneller verloopt. Enkel een moni· 

toringsprogramma zou eventueel verschillende trends in bos· en cul· 

t uurgebieden kunnen aantonen. 

In Groot-Brittannië werd de Grauwe Vliegenvanger op de Rode Lijst ge· 

plaatst als één van de snelst afnemende soorten in het land . De voorbije 

40 jaar liepen de aantallen met 75% terug (27 % tijdens onze atlasperi· 

ode, CRICKet al. 2004). De terugval blijkt er even sterk in bossen als in 

landbouwgebieden wat als een argument wordt beschouwd om de oor· 

zaak buiten de landsgrenzen te zoeken. Men stelt er vooral een vermin

derde overlevingskans van eerstejaars vogels vast, wat kan wijzen op 

verslechterde omstandigheden tijdens de trek of in de overwinteringsge· 

bieden (FREEMAN & CRICK 2003). Zo zou de uitzonderlijke droogte in de 

Sahel in de tweede helft van de jaren 6o een belangrijke oorzaak zijn van 

de enorme terugval (meer dan 6o %) in Nederlandse loofbossen tijdens 

0 

die periode (WAMMES et al. 1983). Grauwe Vliegenvangers bouwen min

der vetreserves op dan vele andere, in Afrika overwinterende, zangvo

gels waardoor ze hun trektocht vaker onderbreken en gevoeliger zij n 

voor lokale voedselschaarste (CRAMP & PERRINS 1993) . 

In Nederland wordt de huidige populatie ongeveer 2- tot 4-maal lager 

ingeschat dan 25 jaar geleden . 

GLENN VERMEERSCH 

Spotted Flycatcher - Summary 

The Spotted Flycatcher is declining rapidly in Flanders, although it is still widespread 

and was found in a/most 8o % of all squares. Due to the lack of long-term monito

ring data in Flanders, regionol surveys were used to estimate the scale of the decline. 

Since the 1970s, the popu/ation has dropped by at least 50 %. Presumably, numbers 

are decreasing more rapidly in farmland than in woodland where maturing forests 

might have a positive effect on local breeding populations. 
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BoNTE VLIEGENVANGER (FtcEDULA HYPOLEUCA) 

De Bonte Vliegenvanger komt verspreid voo r in heel Europa. De aanta llen zijn het hoogst 
in Scandinavische landen als Zweden en Noorwegen, de Baltische Staten, Rusland en 
Wit -Rusland. De soort broedt in Europa in allerlei types bossen met een voorkeur voor 
loofhout of gemengd hout met ve le natuurlijke holten . De Bonte Vliegenvanger wordt in 
zijn gehele verspreidingsgebied sterk aangetrokken door het oph angen van nestkasten. 
De meeste Europese trends voor de soort to nen een lichte toename of stabilisatie van de 
aantallen na duide lijke toename geduren de de laatste twee decennia. 
De dichtheden zijn over het algemeen du bbel zo hoog in loofhout als in naaldhout. 
Plaatsing van nestkasten in zowel loof als naaldhout kan de dichtheden sterk doen toe· 
nemen. De toename is echter voora l duidelijk in loofbossen, waarschijnlijk ten gevolge 
van een hogere voedselbeschikbaarheid (o.a . de ru psen van de wintervlinde r, LUNDBERG 

a[ ALATALO 1992) . De aantallen zijn niet altijd even eenvoudig in te schatten omwille van 
de polygyne levenswijze van de soort waarbij dezelfde mannetjes verschillende vrouwtjes 
kunnen aantrekken in gescheiden te rrito ria . 
Bonte Vliegenvangers zijn trekvogels die in het najaar in zuidweste lijke richting wegtrek· 
ken en overwinteren in tropisch West-Afrika. Ze keren terug vanaf april waarbij manne
tjes vroeger toekomen dan vrouwtjes . 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Bonte Vliegenvanger is een schaarse soort in Vlaand~ren en is bijna 

volledig gebonden aan de bossen in de Noordelijke- en Oostelijke Kem 

pen en in mindere mate aan die in de Voerstreek. De beperkte versprei 

ding vertaalt zich in het percentage bezette atlasblokken : nog geen 

19 %. Elders in Vlaanderen is de soort zeldzaam . De atlasblokken met 

mogelijke broedgevallen buiten het kernverspreidingsgebied in de Kem

pen duiden waarschijnlijk op doortrekkers die tijdelijk een zangpost be

zet hebben . De trefkans is groot aangezien mannetjes na de aankomst 

in de broedgebieden fel beginnen zingen en dat , naargelang al dan niet 

een vrouwtje wordt aangetrokken, wekenlang kunnen volhouden. Op

vallend is het zekere broedgeval in de bossen ten zuidoosten van Brug

ge en dat aan de Kust. Geïsoleerde broedgevallen in o.a. kasteelparken 

met veel oude Eiken kunnen gemakkelijk over het hoofd zijn gezien. 

De relatieve dichthe idskaart toont duidelijk aan waar de hoofdkern van 

de verspreiding ligt, met name in de (loof) bosgebieden , parken en villa

wijken in bosrijke omgeving ten oosten van Antwerpen en in mindere 

mate in de bossen op de Molse zandgronden . We moeten er bij deze 

soort rekening mee houden dat ze in het steekproefonderzoek vooral tij

dens de tweede ronde konden worden aangetroffen en de kaart dus mo-

gelijk een onderschatting is van de werkelijke toestand. 

Uit de aantallenkaart komt een vergelijkbaar beeld naar voren als uit de 

relatieve dichtheidskaart. Dichtheden van 26-50 broedparen per atlas

blok komen bijna uitsluitend voor in het kerngebied ten oosten van Ant

werpen . Een uitzondering is de omgeving van Geel. Elders in het ver

spreidingsgebied zijn de absolute dichtheden per atlasblok heel wat la

ger en slechts sporadisch worden 11-25 broedparen per atlasblok geno

teerd zoals in Mol, Overpelt en de omgeving van Meeuwen-Gruitrode, 

waar gebroed wordt in Masy, een oud eiken-beukenbos aan de rand van 

de terreinen van de luchtmachtbasis. 

De Vlaamse populatie kan, na optelling van de aantallen en schattingen, 

geraamd worden op 6oo-1ooo broedparen . 

VERANDERINGEN 

Wanneer we de verspreidingskaart van de vorige atlas (periode 1973-1977) 

bekijken , valt dadelijk op dat de Bonte Vliegenvanger een flinke terrein

winst heeft geboekt in de Kempen . In Vlaanderen werd de soort vóór 1980 

slechts sporadisch broedend aangetroffen. De echte opmars van de soort 

begon in 1980 toen 36 broedparen werden geteld, vooral in de Kempense 

bossen (REYGAERT 1981) . Van dan af heeft de soort zich langzaam maar ze

ker verder uitgebreid wat o.a . goed gedocumenteerd is in het Peerdsbos 

te Schoten (DHONDT et al. 1987, MED. E. MATIHYSEN & F. ADRIAENSEN) . In 

Vlaanderen , net als in vele andere naburige landen, ging de toename ge

paard met een toename in het aanbod aan nestkasten . In de periodes 

1985-1988 en 1989-1991 werd de Vlaamse populatie geschat op respectJe

velijk 300-400 en 200-350 broedparen. De huidige toename is mogelijk 

voor een belangrijk deel te wijten aan een grondigere inventarisatie. Een 

mogelijke stabilisatie of zelfs lichte afname van de aantallen tijdens de 

voorbije jaren kan niet aangetoond worden bij gebrek aan monitoringsge

gevens . Nochtans zijn er aanwijzingen dat dit het geval is. In het Peerds

bos broedden in de tweede helft van de jaren 8o tot maximaal 17 broed

paren in een gebied van ongeveer 12 ha . In de jaren go nam dit aantal af 

tot maximaal 8 broedparen en tijdens de atlasperiode nog maximaal4. In 

de periode 2002-2004 werd telkens nog maar 1 broedpaar geteld (MED. E. 

MATIHYSEN & F. ADRIAENSEN). 
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BROED ZEKERHEID #HO KKEN 

Zeker 72 

Waarschijnlijk 36 

Mogelijk 10 

% bezette hokken 18 ,9 

Populatieschatting 600-1000 

BESPREKING 

Er zijn de laatste jaren een aantal publicaties verschenen waarin wordt 

beschreven dat de nntallen nu stabiel zijn en plaatselijk zelfs terug 

(flink) afnemen. In Nederland wordt een toename gemeld in naaldbos

sen en een stabilisatie tot lichte afname in loofbos . 

Eén van de meest gemelde oorzaken voor plaatselijke afname is de ge

leide lijke opwarming van het klimaat wat o.a. geleid heeft tot het ver

vroegen van de legdata bij vele vogelsoorten. Door de opwarming wordt 

het voedsel dat normaal gezien aan de jongen wordt gevoerd vroeger in 

het seizoen beschikbaar met een hogere sterfte bij de jongen tot gevolg . 

Een trekvogel als de Bonte Vliegenvanger kan zich hier moeilijk aan aan

pass~n omdat de aankomst in de broedgebieden afhankelijk is van de 

variati e in daglengte in de overwinteringsgebieden . De legdata worden 

wel degelijk vervroegd, maar dit gaat ten koste van de voorbereidings

tij d van de wijfJes die vroeger iets (tot 10 dagen) langer konden investe

re n m de voorbereiding op de eileg (BoTH & VISSER 2001). 

Anderzij ds kan worden aangenomen dat ook de Bonte Vliegenvanger 

, profiteert van het ouder worden van de bossen waardoor er meer na

tuurlijke nestgelegenheid en voedsel beschikbaar wordt. De aantallen in 

natu .• rlijke holen blijven echter erg beperkt, hoewel deze makkelijker 

worden gemist dan broedgevallen in nestkasten . Zo is het minder talrijk 

voorko men van de Bonte Vliegenvanger in de Voerstreek en op de steil

rand van het Kempens Plateau van Zutendaal tot Maaseik te verklaren 

door de afwezigheid van nestkasten in die g~bieder;. De soort nestelt er, 

zoals alle daar voorkomende holenbroeders , in natuurlijke omstandig

heden . Plaatselijk wordt melding gemaakt van een afname na het verwij

deren van nestkasten in functie van ander bosbeheer. Het lijkt er in 

ieder geval op dat , ondanks de toename aan natuurlijke broedplaatsen , 

nestkasten in de toekomst erg belangrijk zullen blijven voor deze soort. 

1-3 • 26-50 • 101 -150 

• 4-10 

• 11-25 • 151 -500 • 51-100 

0 

Ten slotte worden ook fluctuaties in aantallen gemeld tengevolge van 

concurrentie om nestplaatsen met de Koolmees. De Koolmees heeft als 

standvogel het bijkomende voordeel dat ze beter kunnen inspel en op 

eventuele klimaatsveranderingen. 

GLENN VER MEERSCH 

Pied Flycatcher- Summary 

The Pied Flycatcher has expanded its breeding range towards the west, the popuiati

on now being estimated at 6oo-1ooo breeding pairs in Flanders. However, it seems 

that during the last decade this positive trend has ended and that even a slight dec

rease is found locally. Exp/anations for this decrease can perhops be found in elimate 

change, combined with a decrease in the number of nestboxes available. A more 

detailed monitoring is needed to clariJY this. 
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BAARDMANNETJE (PANURUS BIARMICUS) 

Het verspreidingsgebied van het Baa rdmannetje in Eu ropa is zeer verb rokkeld van 
Midden-Zweden tot het Mediterraan gebied. Bela ngrijke kernen komen voo r in streken 
met grote rietmoerassen die zeer hoge popula t ies en dichth eden kunnen herbergen. 
Grote concentraties vinden we o. a. in de Donaudelta (Roemenië), in de N eusiedlersee 
(Oostenrijk-Hongarije), de Camargue (Frankrijk) en in de Povlakte ( Italië). De popula
tietrends binnen Europa variëren sterk binnen het areaal. De situatie in kerngebieden 
blijft min of meer stabiel, erbuiten treden ste rke fl uctuaties op. Plaatselijk was er afna
me door grootschalige ingrepen in geschikte gebieden (bv in de Oostvaardersplassen in 
Nederland) . Er was een areaaluitbreiding in het noorden en noordoosten van het conti
nent, mogelijk door mildere klimatologische omstandigheden . Het Baardmannetje is een 
typische vogel van rietve lden , waarbij voora l vrij jong riet wordt uitgekozen. De soort is 
binnen Europa sedentair, maar populaties kunnen in kouJe winters of bij popu latie
expansies erupties vertonen waarbij vaak nieuwe gebieden worden gekoloniseerd. Het 
Baardmannetje broedt van maart tot augustus en kan tot 3 legse ls grootbrengen. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Het Baardmannetje is in Vlaanderen een schaarse soort die- slechts in 

iets meer dan 1 % van de atlashokken als broedvogel werd waargeno

men . Van de 8 ho kken waarin de soort werd aangetroffen liggen er 3 in 

het Antwerpse Linkeroevergebied , 2 aa)1 de Oostkust, 1 aan de Midden

kust en 2 in de ljzervallei . In het Antwerpse werden 13 broedparen vast

gesteld in Het Schor Ouden Doel (Doel) langsheen de Beneden-Zee

schelde (2001) , 8 broedparen in het Groot Rietveld te Melsele (2ooo) en 

3 broedparen in de nabije omgeving. Aan de Oostkust waren er 2 broed

paren in de Kleiputten van Heist en 1 broedpaar in de Kleiputten St.-Do

naas te Hoeke (2001) . Aan de Middenkust broedden 3-4 paren in het 

Krekengebied en in de Ijze rvallei telkens 1 paar in Stuivekenskerke 

(2001) en in de Blankaart te Woumen (2ooo) . De verspreiding en de 

dichtheid van het aantal broedparen van het Baardmannetje kan jaar

lijks sterk verschillen . De populatie binnen de atlasperiode is een com

binatie van gegevens van verschillende jaren en geeft hierdoor een ma

ximaal beeld . jaarlijks kwamen naar schatting 10-20 paren tot broeden. 

VERANDERINGEN 

Tijdens de vorige atlasperiode kwam het Baardmannetje vooral plaatse

lijk voor in de Kust- en Scheldepolders en slechts occasioneel en tijde

lijk in het oosten van het land. De aantallen gedurende die periode fluc

tueerden nogal: in 1973 waren er 13 broedparen aan de Kust en 9 ten 

noorden van Antwerpen . In 1974 broedden hier telkens 9 paren, aan de 

Kust nog 6 in 1975 en 1 (mogelijk) in 1977. Bij Antwerpen broedden er 

verder minstens 3 paren in 1975, waren er geen meldingen in 1976, maar 

wel14 in 1977. De strenge winter van 1978-1979 leidde tot het nagenoeg 

volledig verdwijnen van de soort als broedvogel. In de jaren 8o waren er 

nog enkele geïsoleerde broedgevallen onder andere te Stuivekenskerke. 

In 1994 werden er 6 territoria geregistreerd: 1 te Stuivekenskerke 

(ljzervallei) en 5 in het Antwerpse Linkeroevergebied. De volgende jaren 

fluctueerde het aantal broedparen tussen 9 en 14, met een permanente 

bezetting aan de Middenkust (Krekengebied) van 2-4 paren, Oostkust 

(Knokke-Heist, achterhaven Zeebrugge) met s-6 paren en waarschijnlij k 

ook in het Antwerpse Linkeroevergebied (Doel , Melsele) met een s-tal 

broedparen. Het Baardmannetje broedde onregelmatig in Stuivekens

kerke (1-3 paren) en uitzonderlijk in Limburg (1 territorium in 1995 in de 

Maten te Genk). 

BESPREKING 

Het Baardmannetje blijft in Vlaanderen een schaarse soort, maar lijkt 

momenteel iets in aantal toegenomen ten opzichte van 30 jaar geleden. 

Fluctuaties in broedpopulaties kunnen bij de vorstgevoelige soort ech

ter op korte termijn optreden door negatieve effecten van een reeks kou

dere winters , maar ook door toename na erupties uit andere gebieden. 

Toen de Flevopolders in Nederland in de eerste helft van de jaren 6o 

werden drooggelegd en ingezaaid met Riet, ontstond een uitstekende 

broedhabitat voor het Baardmannetje. Er vestigden zich vele duizenden 

broedparen (tot 7000). Van hieruit verspreidde de soort zich vanaf1965 

over grote delen van West-Europa , ook in Vlaanderen, waar in 1969 een 

45-tal broedparen werden genoteerd (LIPPENS & WILLE 1972) . Na het in 

cultuur brengen van een groot deel van de Flevopolders daalde de popu

latie enorm en nam haar invloed op de omliggende geb~eden duidelijk 
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• mogelijk • waarschijnliJk • zeker 

B ROEDZEKER HEID #HOKKEN 

Zeker 6 

Waarschijnlijk 2 

Mogelij k 0 

% bezette hokken 1,3 

I Popu latieschatting 10-20 

lat~ :: : i 
efl, l~------------------l 

af. In de periode tussen de twee Nederlandse atlasperiodes is de ver

spreid in g wel ingrijpend gewijzigd : het Baardmannetje verdween er in 

ongeveer evenveel hokken als dat de soort in nieuwe werd genoteerd. 

Het is mogelijk dat cnze broedpopulatie een tijdelijke st ijging kent door 

de positieve invloed van een aantal milde winters. In hoeverre dispersie 

ui t nabijgelegen populaties uit het oosten en westen van Zeeuws-Vlaan

deren de lichte groei van de Vlaamse populatie hebben beïnvloed , is 

moeilijk te bepalen . Het Baardmannetje zou talrijker voorkomen in 

nieuw ontstaan Riet dan in ouder Riet. Tijdens het broedsei zoen is het 

aanbod aan insecten er hoger, terwijl het r ietzaad dat in de winter wordt 

gegeten, in nieuwe bestanden ook talrijker aanwez ig is (BIBBY 1981 , 

BEE~15TER 1997,). Het is een feit dat erin het Antwerpse Linkeroeverge

bied de laatste 10 jaar grote rietvelden zijn ontstaan die blijkbaa r vol

doen aan de habitatkeuze van de soort. Het 'rivierriet' langsheen de 

Schelde is blijkbaar plaatselijk ook aantrekkelijk voor de soort. 

ÄNNY ÄNSELIN 
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Bearded Reedling - Summary 
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The Bearded Reedling is a very scarce species in Flanders and occurs in only 1 % of all 

atlas sq uares. The total popu/ation is estimated at 10-20 and jluctuates from year to 

year. All breeding sites are situated in reedmarshes in the polder region: 5 squares in 

the coastal zone and 3 in the lower Scheldt area. The distribution has not changed 

since 1973-1977· Populations have a/ways been low throughout the last 30 years and 

never reached more than 25 breeding pairs. In the eighties only a few isolated pairs 

were recorded and in 1994-1999 numbersfluctuated between 9 and 14 breeding pairs . 
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sTAARTMEES (AEGITHALOS CAUDATUS) 

De Staartmees komt overal voor in Europa en is enkel afwezig op lj sland, in het noorden 
van Scandinavië en op enkele eilanden in de Middellandse Zee. Ve le Europese landen mel
den een positieve trend terwijl de soort in het noorden lokaal afn eemt door habitatverlies. 
Staartmezen zijn niet zo kieskeurig wat habitat betreft en komen voor in allerlei bostypes, 
tuinen en parken. Hun voorkeur gaat uit naar structuurrijke habitats met daarin een 
afwisseling tussen vele open en beboste plaatsen met een rijke ondergroei, houtkanten en 
struweel. 
Ze maken een opvallend, koepelvormig nest dat erg goed verborgen wordt in de dichte 
begroeiing. Opvallend veel legsels gaan verloren, maar bij vogels waarvan het legsel mis
lukt is, wordt vastgesteld dat ze dikwijls de wel succesvolle ouderparen bijstaan in het ver· 
zorgen van hun kroost waardoor die een hoog reproductief succes kennen (GLEN a[ PERRINS 

1988) . Het zijn standvogels die in de winter familiegroepen vormen van maximaal enkele 
tientallen exemplaren. Dergelijke groepjes vallen vooral op door de constant herhaalde, 
snorrende contactroep. Staartmezen zijn als zuivere insecteneters erg gevoelig voor streng 
winterweer, vooral in het noorden van het areaal. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Staartmees is een talrijke vogel in Vlaanderen die werd aangetroffen 

in 87 % van de atlas ho kke n. In een meerderheid van de gevallen gaat het 

om zekere of waarschijn lijke broedparen . Opvallende lacunes in het ge· 

toonde kaartbeeld zijn te vinden in de Kustpolders en lokaal in de Ij zer· 

vallei , in de intensieve landbouwgebieden van Zandig en Zandlemig 

Vlaanderen en in het westelijke Meetjesland (met o.a. het Krekengebied) . 

De relatieve dichtheidskaart legt nog meer de nadruk op allerlei bosrij· 

ke gebieden . In de Du inen worden vooral met loof- of gemengd bos ver

boste delen gekozen (bv. 29 paren in de du ingebieden tussen Knokke en 

Wenduine in 1993 (LusT et al. 1995) maar slechts enkele geïsoleerde pa· 

ren in de Westhoe k (BONTE et al. 2001)) en langs de Oost· en Westkust 

komen enkele kleinere concentraties voor. Een belangrijk geb ied in het 

weste n van het areaal wordt gevormd door de bosr ij ke omgeving ten 

zuidoosten va n Brugge. Opvallend zijn de hogere dichtheden in de om

geving van Gent (o .a. oude villawijken in de bosrijke omgeving te Sint

Martens-Latem) . Staartmezen zijn opvallend afwezig in de meer open 

del en van het Waasland (inclusief het Antwerpse Linkeroevergebied) en 

aansluitend in de meest verstedel ijkte zones in de omgeving van Ant

werpen. In de bosrijke Centrale , Zuidelijke en Oostelijke Kempen en in 

het Brabantse Heuvelland is de soort algemeen, enkel in de open land

bouwgebieden van de Noordelijke Kempen werd ze minder vaak geno

teerd . Ook Haspengouw lijkt maar karig van Staartmezen voorzien, ter

wij l ze in de oostelijke Voerstreek en de Krijt-Leemregio opnieuw talrij ker 

voorkomen. De soort diende niet geteld te worden en de fragmentari· 

sche gegevens volstaan niet voor een gefundeerde Vlaamse populatie

schatting. 

VERANDERINGEN 

Een vergelijking van het huidige verspreidingsbeeld met dat uit de per i· 

ode 1973-1977 ligt niet voor de hand , maar de soort lijkt zich ten minste 

plaatse lij k nog te hebben uitgebreid , vooral in het westen van Vlaan

deren. Regionale gegevens bevestigen dat de soort in zowat heel de re· 

gio terrein heeft gewonnen. 

In Zu id-West-Vlaanderen nam het aantal waarnemingen van de soort ge· 

leidelijk toe sinds halfweg de jaren 50, maar pas vanaf halfweg de jaren 

8o werden meerdere zekere broedparen geteld . In de periode 1986-1990 

werden 14 paren geteld waarna in 1993-1994 het bestand al op 'een veel

voud ' hiervan werd becijferd . In het zuidwesten van Oost-Vlaanderen 

nemen de aantallen licht toe en werd het bestand in 1988-1990 geschat 

op 400-450 paren . In Klein-Brabant floreerde de Staartmees in de pe ri· 

ode 1988-2001 en stelde men een toename vast van 150-200 tot 320-340 

paren . Te n slotte bleek de Staartmees ook in Limburg in de lift te zitten. 

In de tweede helft van de jaren 8o breidde hij er zich vooral uit in de ' 

Leemstreek en in de Kempen. De totale populatie werd er in 1992 op 

3000 paren geraamd. 

BESPREKING 

Hoewel opvallend en contrastrijk, zijn Staartmezen in de broedtijd vaak ' 

heel moeilijk in kaart te brengen. Ze verdedigen buiten het broedsei· 

zoen een gezamenlijk groepsterritorium en om reeds op voorhand een 

beeld te krijgen van de potentiële populatie in het voorjaar kan men best 

in de tweede helft van de winter al starten met het tellen en op leeftijd 

brengen van de wintergroepen . Niet alle individuen uit een wintergroep 

gaan echter over tot broeden . Eens de broedtijd begonnen is, vervalt elk , 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 412 

Waarschijnlijk 123 

Mogelijk 8 

% bezette hokken 87,0 

Populatieschatting 

territoriaal gedrag (de zang is heel onopvallend) en lijken Staartmezen 

gedurende meerdere weken te verdwijnen. Aangezien tellingen niet ver

eis t waren in het kader van het atlasproject vervalt een deel van de 

gesch etste problemen, maar door het onopvallende gedrag tijdens de 

broedtijd in combinatie met de meestal late start van de inventarisaties 

(maart-april , na het uiteenvallen van de wintergroepen), bestaat de kans 

dat hier en daar enkele paren over het hoofd werden gezien. 

De opvallende toename van de Staartmees in Vlaanderen kadert in een 

toename die ook elders in Europa op tal van plaatsen werd vastgesteld . 

In Groot-Brittann ië is er al sinds de tweede helft van de jaren 8o een stij

gend~ trend merkbaar. De toename ~-ordt er blijkbaar vooral geregu

leerd door de opeenvolging van zachte winters en een toename van het 

nestsu cces (CRICK et al. 2004). Zoals bij andere mezensoorten al ge

meld werd, is bij de Staartmees de gemiddeld vroegere eileg mogelijk 

het resultaat van een recente opwarming van het klimaat (CRICK & 

SPARKS 1999). In Nederland is het verspreidingsareaal de voorbije 30 

, jaar met 27% uitgedijd. Een verklaring voor de toename in Vlaanderen 

, moet mogelijk worden gezocht in een combinatie van factoren. In de 

• Duinen hebben verstruweling en verbossing stellig bijgedragen tot de 

lokale uitbreiding in de Zwinbosjes en de Westhoek . Verruiging en ver-

0 

bossing van moerasgebieden en heides creëert eveneens vaak geschikte 

broed gebieden voor de Staartmees. Wilgenstruwelen zijn in Nederland 

erg in trek bij de soort (MARTENS 2002). Elders in het buitengebied zorgt 

de sluipende verstedelijking met een toename van gemeentelijk groen 

en het ouder worden van allerlei weg- en tuinbeplantingen voor nieuwe 

kansen. Een niet te verwaarlozen factor is het zachte winterweer van de 

voorbije jaren . Staartmezen zijn erg gevoelig voor sneeuw en 

ijzel aangezien ze zich ook in de winter voeden met allerlei dierl ijk voed

sel dat ze bijeenscharrelen op twijgen en takjes . Het aantal vorstdagen 

1s dan ook vaak bepalend voor de aantallen in het voorjaar {BIJLSMA et al. 

2001) . Het uitblijven van streng winterweer sinds de winter van 1997-

1998 kan wellicht een deel van de toename verklaren . In de toekomst 

biedt de geplande aanleg van stadsbossen en de geleidelijke omvorming 

van productiebossen (naaldhout) naar meer natuurlijke loof- of gemeng

de bossen extra mogelijkheden. 

GLENN VERMEERSCH 

Long-tailed Tit - Summary 

Although no long-term monitoring data on common birds are available in Flanders, 

regionol data clearly indicate that the widespread Long-tailed Tit is doing very wel/. 

Reasans for the increase are the successive mild winters since 1997/1998 al/owing a 

higher proportion of the popu/ation to survive, an increase in vegetotion in river val

leys, heathlands and marshes and the maturing of gardens in suburban areas. In the 

near future, conversion of coniferous to deciduous woodland and planned woodlands 

near city eentres could create even more suitable habitat. 
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GLANSKOP (PARUS PALUSTRIS) 

De Glanskop kent een wijde verspreiding in Europa en is enkel afwezig in het noorden 
van Scandinavië, ljsland, Ierland, Noord-Schotland, Portugal en in grote de len van 
Spanje en Italië. Ook op Corsica en Sardinië worden geen Gla nskoppen aanget roffen. 
Vele Europese landen melden een licht dalende trend voor de Glanskop en bosfragmen
tatie wordt als een belangrijke oorzaak gezien, alsook interspecifieke competitie met 
andere, meer dominante mezensoorten. 
De Glanskop is een typische bewoner van oude loofbossen met een duidelijke voorkeur 
voor Beuk (beukennootjes als voedselbron in de winter) en Eik (wpsen als voedselbron 
voor de jongen). In dergelijke bossen, met een goed gestructureerde onderbegroeiing, 
komen de hoogste Europese dichtheden voor, zoa ls bijvoo rbee ld in het zuiden van 
Zweden, delen van Centraal-Frankrijk en de Alpenlanden. 
In vergelijking met andere soorten mezen bezet de Glanskop een relatief groot territori
um dat gemiddeld zo'n 4 ha groot is. Ze zijn extreem trouw aan hun leefgebieden en de 
meeste adulten verblijven hun hele leven binnen een straa l van ca. 1000 m rond hun 
geboortep iek. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Glanskop is een vrij talrijke broedvogel in Vl aanderen , maar is er ver

uit de minst ve rtegenwoordigde mezensoort en kent er het kleinste ver

spreidingsgebied . Ze komen voor in 21 % van de atlashokken . Clusters 

in het verspreidingsgebied zijn de Vlaam se Ardennen met flinke aantal

len o.a. in het Kluisbos (Kiuisbergen) , het Muziekbos (Maarkedal) , het 

Brakelbos (Brakel) en de Hotond en Schapenberg (Ronse) , noordelijk 

tot het Kordaalbos (Nokere) , het Lozerbos (Huise) en de Spitaelsbos

sen (Waregem, Wortegem-Petegem) . Ten zuiden van Gent komen lage

re aan tallen voo r in de omgeving van Sint-Martens-Latem . Een tweede 

bela ngrij ke ke rn wordt aangetroffen in het (ruime) grensgebied tussen 

het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen met zekere broedgevallen 

o .a. in hetRaspaille-en Geitebos (Nieuwenhove-Grimminge) , het Nei

gembos (Ne igem-Ninove) , het Boelarebos (Overboelare) en noordeli j k 

tot het Hasseltbos (Ophasselt) en enkele lokale, grote kasteelparken. 

De belangrijkste concentratie situeert zich in het Heuvelland en de flan

ken van de Dijlevallei ten zuidoosten en oosten van Brussel met o.a. 

grote aantallen in het hele Zoniënwoud, het Hogenbos (Kortenberg-Ter

vuren), het Moorselbos (Tervuren) , Tersaart te Huldenberg, het Ber

tembos en vooral het Heverleebos (Oud-Heverlee) en het Meerdaal-

woud. Ten noorden van dit gebied worden nog verschillende bossen van 

Vlaams-Brabant bezet in veel lagere aantallen: o.a. het Kastanjebos 

(Herent) en het Silsom- en Hallebos (Kampenhout en Kortenberg) . Ook 

in het zuidelijke Hageland kan men Glanskoppen aantreffen in o.a. het 

Chartreusebos (Holsbeek), het Bruulbos (Bierbeek) en het Klein en 

Groot Begijnbos te Kortenaken. 

Erg hoge aantallen werden genoteerd in de hellingbossen van de Voer

streek. De eiken-haagbeukenbossen van de Leemstreek en Zandleem

streek in Limburg zijn eveneens grotendeels bezet, maar in lagere dicht

heden . Opvallend is verder het voorkomen van de soort in een aanta l 

parkgebieden in het Maasland (o.a. Leut, Dilsen, Ommerstein) . In de 

Oostelijke Kempen komen lokale, kleine populaties voor in de omgeving 

van Leopoldsburg en Tessenderlo in het westen, Kelchterhoef en Masy 

in het centrum en de omgeving van Stamprooi in het noordoosten. 

De aantallen- en relatieve dichtheidskaart sluiten mooi bij elkaar aan en 

geven duidelijk de zwaartepunten in de verspreiding weer, met van west 

naar oost de Vlaamse Ardennen, het Zoniën- en Meerdaalwoud en de 

Voerstreek. De Vlaamse Ardennen herbergen ongeveer 180 broedparen, 

het Zoniënwoud ongeveer 100-150 en de bossen van centraal en zuide

lijk Vlaams -Brabant 500. In de Voerstreek broeden ruim 110 paren . De 

totale Vlaamse populatie kan geschat worden op 1000-1500 broedparen. 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de periode 1973-1977 lijkt de Glanskop teruggevallen 

in delen van Zandig Vlaanderen en toegenomen in vooral de Centrale, 

maar ook de Oostelijke Kempen. Terwijl het areaal globaal slechts licht 

werd uitgebreid , lijken de aantallen forser toe te nemen. De beschi kba

re regionale gegevens geven een wisselend beeld _ In het westen en 

noordwesten van het areaal lijkt de soort het niet zo goed te doen. Zo is 

de Glans kop in Klein-Brabant nog steeds een onregelmatige broedvogel 

en is hij er de voorbije jaren zeker niet toegenomen t.o.v. 1988. In de 

periode 1986-1990 werden in de regio Zuid-West-Vlaanderen nog 12 ter

ritoria vastgesteld (Anzegemse bossen, Hems rodebos) en werd de po

pulatie stabiel geacht sinds 1973 . De huidige atlasgegevens wijzen op 

slechts 2-5 broedparen in de gehele regio . Het is onduidelijk hoe de 

populatie in de bossen van centraal en zuidelijk Vlaams-Brabant evolu

eert. Waarschijnlijk zijn de aantallen er stabiel. 

In Limburg daarentegen wordt een duidelijk positieve trend vastgesteld . 

In de periode 1985-1992 stelde men er een forse uitbreiding van het ver

spreidingsgebied vast en werden delen van de Centrale Kempen en oude 

loofhoutbossen in het noorden en het westen van de provincie ingeno

men . De totale Limburgse populatie werd in 1992 geschat op 750 broed

paren . De huidige verspreidingskaart toont een verdere uitbreiding tot 

bijna in de vallei van de Grote Neteen lokaal verder noordelijk tot in 

Peer, het zuiden van Neerpelt en Kinrooi. De huidige Limburgse popu

latie kan, na optelling van de atlasgegevens, geschat worden op 350-550 

broedparen. 

BESPREKING 

Er treden een aantal problemen op bij het inventariseren van Glanskop

pen . Enerzijds is er de vroege activiteitspiek die zich situeert van eind 
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e mogelijk • waarschiJnlijk • zeker 

BROEDZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 86 

Waarschijnlijk 40 

Mogelijk 8 

% bezette hokken 21,5 

Populatieschatting 1000·1500 

maart tot begin april. Later in het seizoen worden ze erg onopvallend. 

Mogelijk werden heel wat Glanskoppen hierdoor gemist. De relatieve 

dichtheidskaart werd hierdoor waarschijnlijk beïnvloed en geeft dan ook 

een minimaal beeld. Anderzijds mogen we in het gehele verspreidings

gebied , maar toch vooral aan de randen ervan, waar de waarnemers wei

nig ervanng hebben met de Glanskop, verwarring met de Matkop niet 

Uitsluiten. Indien zuiver op geluid wordt geïnventariseerd, kan men de 

soort bovendien verwarren met andere mezensoorten. Zo duurde het in 

Nederland een kwarteeuw voor men kon besluiten dat er nooit 

Glanskoppen voorkwamen op de Brabantse Wal (aansluitend aan onze l Noordelijke Kempen) die er in de voorgaande atlas foutief we l werden 

vermeld (voor een gedetailleerd overzi.~ht van de problemen die zich 

, kunnen stellen, zie BULT 1999). 

t Populatieschattingen zijn , gezien de specifieke problemen , dan ook 

gee n eenvoudige zaak. Hoewel de toename in Vlaanderen reëel lijkt, is 

hetnet duidelijk hoe groot die precies is. Ook in onze buurlanden wor

I stelt men met dit probleem. In Nederland is de vergelijking met de vori-

1 ge atlasperiode niet evident omwille van de heel ruime schatting in het 

• voorgaande onderzoek (13.000-2o.ooo paren in 1979-1985, 12.000-

, 15.000 paren in 1998-2000). Men spreekt er van een stabiele populatie 

1 
met plaatselijk sterke toe- of afnames. Opvallend is wel de sterke stij

' gi ng in de ouder wordende bosgebieden van Nederlands-Zu id- Limburg. 

Daar ligt waarschijnlijk de oorsprong van de bij ons uitbreidende popu 

latie in de Maasvallei en de steilrand van het Kempens Plateau (MED. j. 

GABRIËLS). De lichte afname in het westelijk deel van het Vlaamse ver

spreidingsgebied is mogelijk te wijten aan de tragmentatie van de bos

sen in die regio. Hoewel de bosgebieden in Vlaanderen momenteel veel 

beter beschermd en beheerd worden dan vroeger, kan het zijn dat de 
I 
maatregelen voor lokale, sterk geïsoleerde populaties te laat zijn geko-

,men. Overigens laat het bosbeheer in vele privébossen nog te wensen 

1-3 • 26-50 • 101-150 
• 4-10 

• ll-25 • 151-500 • 51-100 
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over. Door het feit dat Glanskoppen weinig mobiel zijn, wordt een moge

lijke instroom vanuit de Vlaamse Ardennen bemoeilijkt. Door het ouder 

worden van de bossen en parken in de Kempen die daarenboven een 

veel meer aaneengesloten karakter hebben , werd uitbreiding daar wel 

mogelijk. Het lokaal verbeterde bosbeheer met aandacht voor natuurlij 

ke elementen zoals staand dood hout, heeft de uitbreiding, daar waar

schijnlijk nog een duwtje in de rug gegeven . 

In Europa treden belangrijke verschillen op wat betreft de vastgestelde 

trends voor de soort. Zo doet de Glanskop het erg slecht in Groot

Brittannië waar een populatieafname van maar liefst 66 %werd vastge

steld in de periode 1970-2000, maar de populatie nu stabiel zou zijn 

(PERRINS 2003, CRICKet al. 2004). De belangrijkste oorzaken daar zijn de 

doorzettende fragmentatie van de bossen in combinatie met een afna

me van de ondergroei in de bossen (door o.a . een toenemende herten

populatie in het zuiden) en het systematisch verwijderen van staand 

dood hout (PERRINS 2003). 

GLENN VERMEERSCH 

Marsh Tit - Summary 

The Marsh Tit is restricted to southern and south-eastern parts of Flanders where it 

occurs in old deciduous woodlands and parks, but a lso in mixed coniferous forests. A 

fittie over 20% of squares were found to be occupied. Compared to the 1970s, a very 

slight decrease was noted in westernpartsof Flanders, while numbers in the east have 

increased significantly. Forest fragmentation in the west prevents this sedentary spe

cies from expanding its range whereas the larger and less fragmented forests in the 

east are more easily colonized by the expanding popu/ation and maturing woodlands 

have created better nesting and foraging opportunities. The toto/ popu/ation is esti

matedat 1000-1500 breeding pairs. 



MATKOP (PARUS MONTANUS) 

De Matkop kent in Europa een vrij beperkt verspreidingsgebied. In zuidelijk Europa komt 
de soort voor tot in Griekenland, maar ze ontbreekt in Spanje , Portugal, Zuidwest
Frankrijk, Italië en de eilanden in de Middellandse Zee. De hoogste aantallen worden 
aangetroffen in Scandinavië, de Baltische Staten en de A lpenlanden . Opvallend is de af
wezigheid in het grootste deel van Denemarken . 
De Europese populaties bleven lange tijd stabiel, maar de laatste jaren worden steeds 
vaker negatieve trends gemeld. 
In het noorden van het verspreidingsgebied benut de Matkop vooral jonge wi lgen-, ber
ken- en elzenbossen met een groot aandeel dood hout waar ze zelf een nestholte in uit
hakken. In tegenstelling tot andere mezensoorten worden nestkasten slechts zelden 
benut. Meer naar het zuiden van het areaal toe worden ze in toenemende mate ook in 

oudere dennenbossen gevonden. 
Matkoppen zijn standvogels die ze lfs de hardste winters kunnen overleven. Ze verbergen 
in het najaar voedse lvoorraden en kunnen 's nachts hun temperatuur met 10"C verlagen. 
Enkel de vogels van het uiterste noorden trekken soms naar het zuiden. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Matkop is ee n vr ij talri jke broedvogel in Vlaanderen en komt voor in 

67 %van de at lashok ken . De verspreid ingskaart toont du idelijk de ver

bondenheid met allerl ei bostypes aan , wat meteen ook verklaart waarom 

de soort afwez ig is in bosarme regio's zoals het Meetjesland , delen van 

het Waasland (behalve het bosrijke westelijke deel ervan) , nagenoeg de 

volledige Zandlemige regio , de Kustpolders en het sterk verstedelijkte 

geb ied ten zuiden van Antwerpen . Opvallend is de afwezigheid in de 

Ma rkvall e i waa r wel nog enkele Nachtegalen , een soort waarmee ze hun 

bi otoop vaa k delen , werden aangetroffen . Een soortgerichte inventarisa

tie kan hier waa rsch ijnl ijk nog wel enkele broedparen opleveren . Het 

areaal is nagenoeg ono nderbroken in de Kempen, het Maasland en de 

Voerstree k. Elders zij n de aantallen vaak hoog in rivier- en beekvalleien 

zoals in het Mechelse rivierengebied en langs de Schelde , Leie en Den

der. Ook in de zuide lijke Dijlevallei en het Hageland en Haspengouw 

komt de Matkop nog wijd verspreid voo r, alsook in de bosgebieden ten 

zuidoosten van Brugge. 

De aantallen- en relatieve dichtheidskaart sluiten redelijk goed bij elkaar 

aan. Erg belangrijke gebieden voor de soort in Vlaanderen zijn grote de

len van de Centrale Kempen ten noorden van de Kleine Nete (bosgebie-

den in Schilde, Zoersel, Zandhoven, Vorselaar, Lilleen Kasterlee), moe

rasbossen in het noorden van de Oostelijke Kempen (Hageven, Stamp

rooierbroek e.a.) en vochtige bossen en vijvergebieden ten noorden van 

de Demer in de omgeving van Zonhoven, Genk en Zutendaal. In het 

oosten van de Voerstreek, in de zuidelijke Dijlevallei, lokaal in de Den

dervallei, in de bossen ten zuidoosten van Brugge en plaatselijk in Klein

Brabant en de bosrijke delen van het Waasland komen verspreid nog 

kleinere concentraties voor. 

De absolute dichtheden variëren sterk. Aan de grenzen van het versprei· 

dingsgebied in het westen liggen de aantallen meestal tussen 1-5 broed

paren per atlashok. In de zuidelijke Dendervallei worden dichtheden be

reikt van 15-25 paren per atlashok en die lopen verder op tot lokaal 20-30 

paren in de bossen ten zuidoosten van Brugge. De aantallen in het wes

telijke Waasland zijn vergelijkbaar met die in de Dendervallei . In de regio 

Schelde-Leie werden over het algemeen 4-10 paren per atlashok geteld . 

De aantallen in de bosgebieden van de Kempen lopen op tot maximaal78 

broedparen in de omgeving van Lille en 60-65 paren ten zuidwesten van 

Genk. Gemiddeld werden in de Kempen en de Voerstreek 20-30 paren per 

atlashok vastgesteld . De som van de atlasgegevens levert voor heel 

Vlaanderen 3300-5500 paren op. 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de periode 1973-1977 heeft de Matkop zich duidelijk 

in meer oostelijk gelegen gebieden gevestigd en verdween de soort uit 

grote delen van Zandig Vlaanderen, het Waasland, verschillende gebie

den langs de Kust en de Kustpolders . Ook toen al was er sprake van een 

afname, maar werd het bepalen van de trend bemoeilijkt doordat de 

schattingen uit de jaren 6o erg ruw waren en vertekend werden door de 

toen nog heersende verwarring met de Glanskop . 

Regionaal is de terugval soms opmerkelijk, zoals in Limburg waar de 

Matkop in de periode 1985-1992 sterk is achteruitgegaan in de Leem· 

streek. In de Kempen bleven de aantallen stabiel en was er zelfs een 

lichte toename in de naaldbossen , hoewel de aantallen in dergelijke 

bossen wel marginaal waren. In 1992 werd het totale aantal broedparen 

in Limburg geschat op 3000-3500 terwijl dat in de periode 2000-2002 

terugliep tot 1 ooo-1 500. In Zuid-West-Vlaanderen werd de populatie in 

1986-1990 geschat op 180 broedparen, wat waarschijnlijk een te hoog 

aantal was. In 1995 werd de populatie er als 'dalend' omschreven zon 

der nadere aantalsschatting. Dat de daling zich verder heeft doorgezet , 

blijkt uit de 22-45 paren die in 2000-2002 werden vastgesteld. En ook in 

Klein-Brabant vielen de aantallen flink terug: van 185 broedparen in 1988 

tot 106 paren in 2001. 

In de jaren 70 schommelde de totale Vlaamse populatie waarschijnlij k 

rond ]000- 900o broedparen. Gedurende de jaren 8o liep dit aantal 

terug, maar een goede schatting ontbreekt . Vermoedelijk werd de soort 

vroeger, en ook nu nog, steeds onderschat, maar de dalende trend in 

Vlaanderen lijkt wel vast te staan. 

BESPREKING 

Het correct inschatten van het aantal broedparen van de Matkop in een 

atlashok is niet eenvoudig. Door de vroege activiteitspiek (maart-april) , ' 
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MATKOP (PARUS MONTANUS} 

De Matkop kent in Europa een vrij beperkt verspreidingsgebied. In zuidelijk Euro pa komt 
de soort voor tot in Griekenland, maar ze ontbreekt in Spanje, Portugal, Zuidwest
Frankrijk , Italië en de eilanden in de Middellandse Zee. De hoogste aanta llen worden 
aangetroffen in Scandinavië, de Baltische Staten en de Alpen lan den. Opva llend is de af 
wezigheid in het grootste deel van Denemarken. 
De Europese populaties bleven lange tijd stabie l, maar de laatste jaren worden steeds 
vaker negatieve trends gemeld. 
In het noorden van het verspreidingsgebied benut de Matkop vooral jonge wilgen-, ber
ken- en elzenbossen met een groot aandee l dood hout waar ze zelf een nestholte in uit
hakken. In tegenstelling tot andere mezensoorten worden nestkasten slechts zelden 
benut. Meer naar het zuiden van het areaal toe wo rden ze in toenemende mate ook in 
oudere dennenbossen gevonden. 
Matkopp en zijn standvogels die zelfs de hardste winters kunnen overleven. Ze verbergen 
in het najaar voedselvoorraden en kunnen 's nachts hun temperatuur met 10•c verlagen. 
Enkel de vogels van het uiterste noorden trekken soms naar het zuiden. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Matkop is een vrij talrijke broedvogel in Vlaanderen en komt voor in 

67 % van de atlashokken . De verspreidingskaart toont duidel ijk de ver

bondenheid met allerlei bostypes aan , wat meteen ook verklaart waarom 

de soort afwezig is in bosarme regio ' s zoals het Meetjesland , delen van 

-het Wa asland (behalve het bosrijke westelijke deel ervan), nagenoeg de 

volledige Zandlemige regio, de Kustpolders en het sterk verstedelijkte 

gebied ten zuiden van Antwerpen. Opvallend is de afwezigheid in de 

Markvallei waar wel nog enkele Nachtegalen , een soort waarmee ze hun 

biotoop vaak delen , werden aangetroffen . Een soortgerichte inventarisa

tie kan hier waarschijnlijk nog wel enkele broedparen opleveren . Het 

areaal is nagenoeg ononderbroken in de Kempen, het Maasland en de 

Voerstreek. Elders zijn de aantallen vaak hoog in rivier- en beekvalleien 

zoals in het Mechelse rivierengebied en langs de Schelde, Leie en Den

der. Ook in de zuidelijke Dijlevallei en het Hageland en Haspengouw 

komt de Matkop nog wijd verspreid voor, alsook in de bosgebieden ten 

zuidoosten van Brugge. 

De aantallen - en relatieve dichtheidskaart sluiten redelijk goed bij elkaar 

aan . Erg belangrijke gebieden voor de soort in Vlaanderen zijn grote de

len van de Centrale Kempen ten noorden van de Kleine Nete (bosgebie-

den in Schilde, Zoersel, Zandhoven , Vorselaar, Lilleen Kasterlee), moe

rasbossen in het noorden van de Oostelijke Kempen (Hageven, Stamp

rooierbroek e .a.) en vochtige bossen en vijvergebieden ten noorden van 

de Demer in de omgeving van Zonhoven, Genk en Zutendaal. In het 

oosten van de Voerstreek, in de zuidelijke Dijlevallei, lokaal in de Den

dervallei, in de bossen ten zuidoosten van Brugge en plaatselijk in Klein

Brabant en de bosrijke delen van het Waasland komen verspreid nog 

kleinere concentraties voor. 

De absolute dichtheden variëren sterk. Aan de grenzen van het versprei

dingsgebied in het westen liggen de aantallen meestal tussen 1-5 broed

paren per atlashok. In de zuidelijke Dendervallei worden dichtheden be

reikt van 15-25 paren per atlashok en die lopen verder op tot lokaal 20-30 

paren in de bossen ten zuidoosten van Brugge. De aantallen in het wes

telijke Waasland zijn vergelijkbaar met die in de Dendervallei. In de regio 

Schelde-Leie werden over het algemeen 4-10 paren per atlashok geteld. 

De aantallen in de bosgebieden van de Kempen lopen op tot maximaal 78 

broedparen in de omgeving van Lille en 60-65 paren ten zuidwesten van 

-~enk. Gemiddeld werden in de Kempen en de Voerstreek 20-30 paren per 

atlashok vastgesteld . De som van de atlasgegevens levert voor heel 

Vlaanderen 3300-5500 paren op . 

VERANDERINGEN 

In vergelijk ing met de periode 1973-1977 heeft de Matkop zich duidelijk 

in meer oostelijk gelegen gebieden gevestigd en verdween de soort uit 

grote delen van Zand ig Vlaanderen , het Waasland , verschillende gebie

den langs de Kust en de Kustpolders . Ook toen al was er sprake van een 

afname , maar werd het bepalen van de trend bemoeilijkt doordat de 

schattingen uit de jaren 6o erg ruw waren en vertekend werden door de 

toen nog heersende verwarring met de Glanskop . 

Regionaal is de terugval soms opmerkelijk, zoals in Limburg waar de 

Matkop in de pe riode 1985-1992 sterk is achteruitgegaan in de Leem

streek. In de Kempen bleven de aantallen stabiel en was er zelfs een 

lichte toename in de naaldbossen, hoewel de aantallen in dergelijke 

bossen wel marginaal waren. In 1992 werd het totale aantal broedparen 

in Limburg geschat op 3000-3500 terwijl dat in de periode 2000-2002 

terugliep tot 1000-1500. In Zuid-West-Vlaanderen werd de populatie in 

1986-1990 geschat op 180 broedparen , wat waarschijnlijk een te hoog 

aantal was . In 1995 werd de populatie er als 'dalend ' omschreven zon

der nadere aantalsschatting . Dat de daling zich verder heeft doorgezet , 

blijkt uit de 22-45 paren die in 2000-2002 werden vastgesteld. En ook in 

Klein-Brabant vielen de aantallen flink terug: van 185 broedparen in 1988 

tot 106 paren in 2001 . 

In de jaren 70 schommelde de totale Vlaamse populatie waarschijnlijk 

rond 7000-9000 broedparen . Gedurende de jaren 8o liep dit aantal 

terug, maar een goede schatting ontbreekt. Vermoedelijk werd de soort 

vroeger, en ook nu nog, steeds onderschat, maar de dalende trend in 

Vlaanderen lijkt wel vast te staan . 

BESPREKING 

Het correct inschatten van het aantal broedparen van de Matkop in een 

atlashok is niet ~envoudig. Door de vroege activite itspiek (maart-april) , 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROED ZEKERHEID #HO KKEN 

Zeker 256 

Waarschijnlijk 150 

Mogelijk 12 

% bezette hokken 67,0 

Populatieschatting 3300·5500 

gevolgd door een nage noeg totale stilte gedurende het broedse izoen , 

worden ongetwijfeld vele broedparen gemist. Daar komt nog bij dat 

vaak solitaire broedparen voorkomen . Die broedparen roepen ook in 

maart-april erg weinig aangezien ze geen concurrentie ondervinden van 

naburige territoria. Bij een gerichte zoektocht naar de soort in enkele 

atlasblokken in de omgeving van Haacht, Testelt en Lier werden , met 

behulp van een cassetterecorder, opvallend meer territoria vastgesteld 

dan in de aangrenzende hokken (Pers Obs.) . De werkelijke aantallen in 

Vlaanderen zullen waarschijnlijk dicht bij of zelfs iets boven de boven

grens van de huidige schatting liggen . 

In Vlaanderen gelden het verdwijnen van kleine landschapselementen 

(houtkante~ . vaak met vermolmde boompjes) en het verwijderen van 

ondergroei in de bossen als mogelijke oorzaken van de achteruitgang. 

Het door grondwaterverlaging droogvallen en verdwijnen van vochtige 

bosjes heeft waarschijnlijk ook meegespeeld. Het ouder worden van 

onze bosgebieden is niet altijd een voordeel voor een soort van jonge 

bosgebieden zoals de Matkop. De lichte toename die gemeld werd in 

ouder wordende naaldbossen gaat wellicht verloren door de verliezen 

die geleden worden in volgroeide loofbossen waar de Matkop niet lang

er zijn optimale biotoop aantreft. Het omvormen van naaldbossen in 

gemengde loofbossen en de geplande aanplant van stadsbossen kan op 

relatief korte termijn wel positieve effecten hebben indien men met de 

soort rekening houdt en afgestorven jonge boompjes (vooral Berken) 

laat staan . Zieke enfof omwille van natuurbeheer geringde Populieren 

bieden ook vaak extra nestgelegenheid. 

De Matkop gaat in veel naburige landen in snel tempo achteruit. Zo hal

veerden de aantallen in Nederland in 1998-2000 t.o.v. 1979-1985 waarbij 

de daling vooral in landbouwgebieden, naaldbossen en ouder wordende 

hellingbossen werd vastgesteld . In de vochtige bosgebieden houdt de 

soort blijkbaar stand . In Groot-Brittannië nam de populatie sinds 1975 

1-3 • 26-50 • 101 -150 . 4-10 

• 11 -25 • 51 -100 • 151-500 

0 

met 2 5-50 % af (P ERRINS 2003, CRI CK et al. 2004). Ook daar werd de 

daling alleen opgemerkt in volgroeide bossen en vooral in het landbouw

gebied. Een afna me van staand dood hout en ondergroei in de bosgebie

den , mogel ijk in combinatie met een toenemende nestpredatie door de 

Grote Bonte Specht zou er aan de ba sis liggen van de populatiedaling. 

G LENN VERM EERSCH 

Willow Tit - Summary 

Present in a/most 70 % of all squares, tf1e Wi/Jow Tit is only absent from very open 

farmland are as in the western and north-western part of Flanders and the toto/ popu

lation in the recen t atlas period was estimated at 3300-5500 breeding pairs. 

Compa red to the 1973-1977 atlas period, the popu/ation hos declined significantly 

with regionol data suggesting losses of up to 70 %. Habitat toss du e to intensificati

on of farm ing is one of the ma in factors causing the decline . Changing forestry prae

tices that turn pine forests in to young deciduous plantations and are more tolerant of 

standing dead wood, could /ocally provide the Willow Tit with better breeding oppor

tunities in the near fut ure. 



KuIFMEES (PA RUS CRI STATUS) 

De Kuifmees is een algemene verschijning in Europa met uitzondering van grote delen va n 
Groot-Brittannië, Italië, Corsica, Sardinië en het extreme noorden van Scandinavië. De 
meeste Europese trendberekeningen tonen een stabiele of licht toenemende populatie. 
De soort vertoont een sterke voorkeur voor naaldbossen en haar verspreidingsgebied over
lapt dan ook in belangrijke mate met dat van de Zwarte Mees. In Zuid-Zweden worden 
geregeld broedparen aangetroffen in loofbossen, maar in het algemeen is de Kuifmees 
nog sterker dan de Zwarte Mees gebonden aan naaldhout, zij het geregeld in met loof 
hout gemengde aanplantingen. In Spanje wijkt de soort gerege ld af van haar voorkeur 
voor naaldhout en komt ze vaak voor in Kurkeik en Beuk. 
In tegenstelling tot de Zwarte Me es foerageert de Kuifmees bij voorkeur op de stammen 
en dikke takken van naaldbomen en regelmatig zelfs op de grond. Daarbij komt dat ze 
zelf hun nestholen uithakken waardoor ze aangewezen zijn op de aanwezigheid van vo l
doende sta and dood hout. Soms kan men ze aanlokken door ge bruik te maken van selec
tieve nestkasten: die zijn gevuld met een hard mengsel van zagemeel waar de Kuifmezen 
zelf een holte in kunnen uithakken. 
Het zijn echte standvogels die ook in de winter hun territoria verdedigen. In het winter
haljjaar worden zogenaamde wintergroepen gevormd, meestal bestaande uit het territo
riale koppeladultenen 1-6 onve rwante ee rstejaars. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Kuifm ees is een talrijke broedvogel in Vlaanderen en komt voor in 

bi jna 45 % van alle atl ashokken . Het verspreidingspatroon , alsook de 

rela t ieve d ichth eids kaa rt , vertoont sterke gel ij ken issen met die van de 

Zwa rte Mees . Ze komen vooral voor op de Kempense zandgronden met 

hoge relatieve dichtheden in de bossen op het Kempens Plateau , de 

boscomplexen van de Centrale Kempen (bossen ten oosten en zuidoos 

ten van Antwerpen) , de Zuidelijke Kempen in de omgeving van Herselt

Averbode (bossen van De Merode) en in de grote dennenbossen rond 

Mol-Postel en Lommel. Elders komt de soort voor in kleinere dennen

b~sfragmenten , in gemengde bossen en hier en daar zelfs in zuivere 

loofbosfragmenten zoals in de omgeving van Lier werd vastgesteld . 

Buiten het ke rnverspre idingsgebied in de Kempen worden Kuifmezen 

slechts geïsoleerd aangetroffen , hoewel nog een min of meer aaneenge

sloten verspreidingsgebied wordt gevormd door de oostelijke Centrale 

Heuvels en de zuidel ijke Dijlevallei . Ook in het Zoniënwoud broeden 

Kuifmezen , maar van hoge aantallen is hier geen sprake . De naaldhout

aanplantingen rond Stekene, Waasmunster en Sint-Niklaas vormen voor 

de Kuifmees , net als voor andere Kempense soorten als de Boomleeu

wer ik, een steunpunt in de westwaarts gerichte uitbreiding. In mindere 

mate kan dat ook gezegd worden van de grote bossen in de Vlaamse 

A~dennen , hoewel het aandeel naaldhout er relatief klein is . Ten slotte 

komt de soort nog voor in de boscomplexen ten zuiden van Brugge en 

in tal van kasteelparken en kleine, geïsoleerde bospercelen in het wes

ten . Aan de Kust worden Kuifmezen enkel aangetroffen langs de West

kust en de Oostkust (Zwinbosjes) . 

De soort diende niet geteld te worden in Vlaanderen en de fragmentari 

sche gegevens waarover we beschikken , volstaan niet voor een betrouw

bare Vlaamse populatieschatting. 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de vorige atlas heeft de Kuifmees zich flink west

waarts uitgebreid . Terwijl de soort in de periode 1973-1977 nog maar 

nauwelijks werd waargenomen in West- en Oost-Vlaanderen, duikt ze nu 

toch op verschillende plaatsen op (kasteelparken en verspreide bosjes). 

Verder blijft de verspreid ing nagenoeg identiek met in beide periodes 

het grote bastion in de Kempen. 

Meer nog dan de verspreiding, blijken de aantallen flink te zijn toegeno

men . In 1973 schatte men de populatie in Vlaanderen op ongeveer 3000 

paren . In 1992 werd alleen al voor Limburg een schatting gemaakt van 

4000 broedpa ren . Andere regionale gegevens bevestigen die trend zo

dat de totale Vlaamse populatie in 30 jaar waarschijnlijk minstens ver

dubbeld is . Aan de Oostkust verscheen de soort in 1983 waarna ze door 

de opeenvolging van enkele strenge winters weer een tijd verdween om 

op het e inde van de jaren 8o weer op te duiken . Sindsdien nemen de 

aantallen er gestaag toe (LusT et al. 1995) . In Zuid -West-Vlaanderen was 

de soort in 1986-1990 nog niet gekend als broedvogel , maar momenteel 

broeden er meerdere paren . Ook in het zuidwesten van Oost-Vlaan

deren duurde het tot het begin van de jaren 90 voor de Kuifmees er defi 

nitief doorbrak met momenteel minstens 20 paren in enkele bosgeb ie

den in de Vlaamse Ardennen . Meer naar het oosten, in Klein-Brabant , 

z ijn de aantallen marginaal (1-3 paren in 2001) , maar neemt het aantal 

waa rnemingen toe en verwacht men een verdere stijging van de popula

tie. In het Limburgse kerngebied werd de in 1992 gemelde toename 

vooral vastgesteld in de Kempen en in mindere mate in de Voerstreek. 

Kuifmezen zijn nog steeds in grote mate gebonden aan uitgestre kte 
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• mogel ijk • waarsch ij nl ijk • zeker 

BROED Z EKER H EI D #HO KK EN 

Zeker 191 

Waarsch ijnlijk 75 

Mogelijk 14 

% bezette hokken 44.9 

Populatieschatt ing 

naaldhoutcomplexen , maar vertonen meer en meer een zekere aanpas 

sing aan kleinere , gemengde bospercelen en grote t uinen met oude sier

coniferen . 

BESPREKING 

Het gaat goed met de Kuifmees in Vlaanderen . Zowel wat aantallen be

treft als verspreid ing gaat de soort er flink op vooru it. H ierb ij dient op

gemerkt te worden dat, in vergelijking met de Zwarte Mees, de Ku ifmees 

iets luidruchtiger en opvallender is , wat de meer uitgesproken relatieve 

dichthe i ds.~aart kan verklaren alsook de lagere proportie mogel ijke 

broedparen . 

De toegenomen aantallen kunnen waarschijnlijk ten dele verklaard wor

den door het ouder worden van onze bossen waarop de dennenaanplan

tingen geen uitzondering vormen . Hiermee samenhangend komen steeds 

meer geschikte broed- en foerageergebieden ter besch ikking. Het omvor

men van dennenbossen naar loofbossen in het kader van meer natuu rlijk 

bosbeheer wordt in Vlaanderen al wel toegepast, maar is zeker nog niet 

op grote schaal aan de gang (groot aandeel pr ivéboseigenaars) . Dit type 

natuurbeheer kan op termijn de aantallen inperken , wat overigens in Ne

derland nu al het geval zou zijn (BIJLSMA et al. 2 001 , BULT 2 002 ) . 

De toenemende aantallen in het kerngebied (de Kempen) hebben moge

lijk geleid tot een verhoogde dispersie van jonge vogels naar m inder ge

schikte ('tweede keus ') habitat zoals versnipperde bossen , kasteelpar

ken en grote tu inen. Pas uitgevlogen jongen in dergelijke versn ipperde 

bossen en kasteelparken bli j ken een lager gewicht te hebben dan die uit 

de grote boscomplexen . Mogelijk is d it een verklaring waarom die jon

gen minder snel uitzwermen gezien ze eerst hun gewicht op peil moe

ten krijgen of omdat ze weerhouden worden door het omringende, on

geschikte leefgebied (LENS & DHONDT 1994) . Een vergelijkbaar mecha-

0 

nisme zou verantwoordeli jk kunnen zi jn voo r het toenemende voorko

men van de Ku ifmees in het westen van Vl aan deren . Kolonisatie van 

kleine, geïsoleerde leefgebieden kan leiden tot zogenaamde ' fl ikkerende 

populaties ' waa rbij een bepaald bosfragment het ene jaa r bezet is en het 

volgende jaar door lokaal uitsterven weer verlaten wordt . Het westelijke 

deel van het verspreid ingsgebied is dan ook zeker heel wat minder sta 

biel dan het kerngeb ied in de Kempen en het is lan g niet zeker dat de 

Ku ifmees zich daar op term ij n zal ku nnen handhaven. 

GLE NN VERMEERSCH 

Crested Tit - Summary 

Compared to the 1973-1 977 atlas period, the Crested Tit has expanded its ra nge 

towards the west in Flanders. lt now occurs in a/most all major coniferous woodla nds 

and is increasingly foun d in la rge gardens, parklands and even deciduous woodland 

with only a f ew mixed coniferous trees. In the co re area in the Campine area, matu

ring forests helped the popu /ation to grow and young birds presumably dispersed to 

less ideal habitat in the west, creating transitory populations. lt is not clear whether 

the western populations wil/ be able to survive, but regionol trends indicate that the 

increase is still going on. 
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ZWARTE MEES (PARUS ATER) 

De Zwarte Mees komt verspreid voor in Europa. Het grootste deel van de Europese popu
latie concentreert zich in de enorme naaldwouden van Noord- en Centraal-Europa. 
Naast hun duidelijke voorkeur voor naaldhout, lijken de dichtheden hoger in bergachti
ge streken t .o.v. het laagland. De soort heeft zich in het verleden flink uitgebreid in 
Europa dankzij haar aanpassingsvermogen aan gemengde bossen en loofbossen enerzijds 
en aan kleinere naaldhoutaanplanten anderzijds. Zo kan men in Groot- Brittannië en 
Zuid-Europa nu ook Zwarte Mezen aantreffen in zuivere beuken- en eikenbossen , zij het 
in vrij lage dichtheden. Door het vermogen om zich aan te passen aan kleine naaldhout
aanplanten treft men de Zwarte Mees meer en meer in lager gelegen gebieden. Het 
ouder worden van die aanplanten heeft een positieve invloed. De invloed van zure regen 
op de populaties in de Scandinavische naaldwouden is nog or,duidelijk. Het verminderde 
voedselaanbod dat hiermee samengaat, veroorzaakt tenminste plaatselijk een terugval 
van de aantallen. 
Zwarte Mezen zijn in het algem een standvogels die in de winter aansluiting vinden bij 
rondzwervende mezengroepen, maar ook vaak als zuivere groepen rondtrekken. In som
mige jaren worden grote invasies vastgesteld, waarschijnlijk als gevolg van een succesvo l 
broedseizoen in combinatie met voedseltekorten . In dergelijke jaren worden ook in ons 
land vele Zwarte Mezen geteld langs de verschillende trektelposten. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Zwarte Mee s ko mt voor in 48 % van a lle atlashokken. Daarmee 

be hoort ze , s amen met d e Kuifmees e n de Glanskop , tot de minst ver

spreide mezens o orten in on s la nd . Ze worden , door hun verbondenheid 

met ve rschillende types naaldh o ut, vooral aangetroffen op de zandgron

den van de Kempen . 

Een blik op de relatieve dichtheidskaart leert ons dat het zwaartepunt 

van de verspreiding in de O o stelijke Kempen , in de naaldbossen van het 

Ke m pens Plateau ligt . Open gebieden , arm aan verspreide bosjes en 

bo men zoals de Ku s t en Kustpolders en grote delen van het intensief 

cultuurlandschap in he t Vlaamse binnenland zijn ongeschikt voor de 

soort. Daar waar wel a a nplan ti ngen van allerlei soorten naaldhout wor

den aangetroffen , zoal s in de omgeving van Stekene, Sint-Niklaas , 

Waasmunster, de bosgeb ieden ten zuidoosten van Brugge en in ver

schillende kasteelparken in de regio Schelde-Leie , komen ook Zwarte 

Mezen voor, zij het in lagere aantallen . Het voorkomen in het Brabantse 

Heuvelland beperkt zich meestal to t de zandige toppen van de heuvels , 

daar waar naaldbomen werden aangeplant . Uit zuivere loofbossen in die 

streek komt een beperkt aantal meldingen . De relat ieve dichtheidskaart 

geeft naast de duidelijke concentratie op het Kempens Plateau nog 

enkele belangrijke gebieden weer. Hoge relatieve dichtheden worden 

bereikt in o .a. de bosrijke regio ten oosten en zuidoosten van Antwer

pen, plaatselijk langs de noordrand van de Demervallei (Scherpenheu

vel, Diest) en vooral in de naaldbossen in de omgeving van Lommel. De 

Zwarte Mees komt verspreid voor in de gehele Voerstreek, maar niet in 

erg hoge aantallen . 

De mogelijke broedparen die gemeld werden, hebben waarsch ijnli jk 

meestal betrekking op doortrekkende vogels uit het noorden . Vooral in 

het voorjaar van 2000 werden zo tal van zangposten van de soort 

gemeld buiten hun normale verspreidingsgebied. De soort diende niet 

geteld te worden en hoewel enkele tellers toch ruwe schattingen hebben 

gemaakt, zijn die te fragmentarisch om een betrouwbare populat ie

schatting voor Vlaanderen op te baseren. 

VERANDERINGEN 

. In vergelijking met de vorige atlas is het verspreidingsgebied in Vlaan

deren nagenoeg identiek gebleven . Plaatselijk (zoals in het Waasland) 

lijkt de soort zich licht te hebben uitgebreid, maar de meer subtiele ver

schillen worden mogelijk gemaskeerd door de andere schaal en metho

diek. Anderzijds zijn de dichtheden bijna overal flink toegenomen . Dit is 

het geval in o .a. de dennenbossen in de omgeving van Lommel, de 

Voerstreek (in 1992 werd hier al over een verdrievoudiging gesproken). 

de bossen van het Kempens Plateau en de bossen en bosrijke villawij· 

ken ten oosten van Antwerpen . Meer gedetailleerde, regionale gegevens 

bevestigen dit beeld . In de loop van de jaren 70 en 8o nam de soort zeer 

geleidel ijk toe in de Vlaamse Ardennen en werden broedgevallen in loof

bosbestanden genoteerd. Hoewel de aantallen in Klein-Brabant nog 

altijd zeer laag zijn , evolueerde de Zwarte Mees er van een onregelmati · 

ge broedvogel in de jaren 8o tot een jaarlijkse broedvogel tijdens de re· 

cente atlasperiode . 

Ook in Vlaanderen broeden tegenwoordig meer en meer Zwarte Mezen 

in loofbossen. Dit was sporadisch het geval in o.a. de Vlaamse Arden· 

nen, het Vlaams -Brabantse Heuvelland (frequent) en in de Voerstreek. 

BESPREKING 

De Zwarte Mees is de voorbije decennia toegenomen in Vlaanderen . Dit 

wordt vooral bevestigd door regionale trends en kan niet op een lande

lijke schaal worden aangetoond door het ontbreken van een uitgebreid 

monitoringsprogramma. De oorzaken voor de opmars van de soo rt 

moeten vooral gezocht worden in de evolutie van ons bosareaaL De 

Kempense naaldbossen, die in het algemeen werden aangeplant tussen 

de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, bereiken momenteel een hoge 

leeftijd waardoor ze mogelijk meer nestgelegenheid en voedsel bieden 

aan de Zwarte Mees . Ook het aanpassingsvermogen van de soort, waar

door ze zich kon vestigen binnen tal van jonge dennenaanplantingen , 

maar tevens in toenemende mate in gemengde bossen en loofbossen, 

speelt een rol in de uitbreiding. Het plaatsen van nestkasten in dennen· 

bossen is al langer bekend als een mogelijke verklaring voor een (plaat· 

selijke) toename. De vraag is echter of de soort nog steeds toeneemt. In 

Nederland was in de periode 1998-2000 sprake van een <:tatus -quo of 

zelfs een lichte afname die te wijten zou zijn aan het verlaten van geïso-
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leerde naaldhoutbestanden en de toenemende omvorming van naald

hout in (meer natuurlijk) loofhout. De verwachte toename ten gevolge 

van het ouder worden van de bossen kwam er blijkbaar niet (BULT 2002). 

Hoewel het duidelijk is dat we in Vlaanderen in vergelijking met de peri

ode 1973-1977 over een toename kunnen spreken, moeten we bij gebrek 

aan echte monitoring voorzichtig zijn bij de interpretatie. Ook bij ons 

worden , in het kader van het moderne bosbeheer, naaldbossen steeds 

vaker omgezet in streekeigen loofhout waardoor tenminste plaatselijk 

voor de soort geschikte bossen verloren gaan. 

Bij gebrek aan nader onderzoek kon in Vlaanderen nog geen duidelijk ef

fect worden vastgesteld van zure regen op de populaties . Elders in 

Europa (vooral in Scandinavië) spelen die effecten mogelijk wel en wer

den ze al beter onderzocht. Door de zure regen worden de kronen van 

naaldbomen er steeds ij ler wat resulteert in een verlaagd voedselaanbod 

0 

en een verhoogde kans op predatie . Men beschrijft echter dat de waar

genomen afname van de aantallen slechts tijdel ijk is (ZANG 1995). Ook 

de toenemende fragmentatie van de bossen kan het risico op predatie 

verhogen. Uit stud ies blijkt dat rondzwervende groepen in de winter 

vaak de grenzen van de bossen opzoeken omdat het voedselaa nbod er 

groter is. Op die manier stellen ze zich bloot aan een hoger predatier i

sico dan de centraal in de bossen foeragerende groepen . 

In Groot-Brittannië neemt de soort heel licht toe sinds de jaren 70 en is 

het onduidelijk waardoor de aantallen precies beïnvloed worden. Tus sen 

de jaren 50 en 70 nam de soort er wel erg snel toe (CRI CK et al. 2004). 

GLENN VERMEERSCH 

Cool tit - Summary 

The Coal Tit is a quite common species in Flanders and occurs in all major coniferous 

woodlands but is increasingly found in smaller coniferous plots. A growing number of 

breeding pairs is found in deciduous forests. No apparent range expansian has taken 

place, but numbers have increased since the 73-77 atlas mainly due to maturing af 

coniferous forests. 
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PIMPELMEES (PARUS CAERULEUS) 

Samen met de Koolmees behoort de Pimpelmees tot de meest wijdverspreide en beken
de mezensoorten in Europa. Ze komen bijna overal voor met uitzondering van het uiter
ste noorden van Scandinavië. Ook op Ijsfond komen ze niet tot broeden. In de Middel
landse Zeeregio vallen de dichtheden gemiddeld wat lager uit terwijl vooral Centraal- en 
Noordwest -Europa hoge aantallen herberg~n. De populaties in de verschillende Europese 
landen fluctueren in het algemeen sterk, enke l in Noord-Europa wordt een toename en 
areaalexpansie gemeld. 
Van nature is het een soort van oude eikenbossen met een dichte ondergroei, maar Pim
pelmezen hebben zich aangepast aan tal van habitats zolang er maar een belangrijke 
fractie loof of gemengd hout in voorkomt zoals in allerlei parken, boomgaarden, tuinen 
in een bosrijke omgeving en oude houtkanten en dreven . Ze V<rkiezen laagland, maar ko
men in de bergen voor tot op een hoogte van 1500 meter. Pimpelmezen zijn holenbroe
ders waarvan de dichtheden positief worden beïnvloed door de beschikbaarheid van nest
kasten (in zowel winter als zomer) en bijvoederen in de winter. Ze voeden zich tijdens 
het broedseizoen voornamelijk met insecten en schakelen in de winter over op een meer 
plantaardig dieet. Ze zijn dan een graag geziene gast op voedertafels waar ze samen met 
de Koolmees tot de talrijkere soorten behoren. 
Pimpelmezen uit Noord- en Oost-Europa zijn trekvogels die vooral in jaren met weinig beu
kennootjes in het najaar invasief kunnen optreden in onze streken. In 2003 vond nog een 
belangrijke eruptie plaats die bij ons voorallangs de Kust werd opgemerkt. Onze vogels zijn 
in het algemeen sedentair hoewel vooral juvenielen in wisselend aantal wegtrekken. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Met bijna 98 % van de hokken bezet, is de Pimpelmees even wijdver

spreid als de Koolmees in Vlaanderen . Ze komen overal voor en enkel 

aan de Westkust werden enkele aangrenzende niet-bezette hokken ge

noteerd . De puntrelatieve dichtheidskaart biedt iets meer duidelijkheid 

en toont dat de soort aan de Kust en kel lokaal goed vertegenwoordigd 

is aan de Westkust en in het binnenduinrandbos aan de Oostkust (tot 

20 parenj10o ha, LusT et al. 1995) . Meer in het binnenland is de soort 

heel wat schaarser in grote delen van de Kustpolders , Zandlemig Vlaan

deren en het West-Vlaamse Heuvelland . In de bosrijke omgeving ten 

zuiden en ten zuidoosten va n Brugge is de Pimpelmees, net als vele an 

dere bosvogels die hier een belangrijk westelijk bastion vormen , wat tal

rijker. Ook in oude, groene villawijken en kasteelparken ten zuidwesten 

van Gent (Ooidonk, Sint-Martens-Latem, Sint-Denijs-Westrem) is dit 

het geval. Hoe verder naar het oosten , hoe talrijker de concentraties 

worden met hoge dichtheden zoals in grote delen van het Denderland 

en in verspreide (loof) bosfragmenten op de as Antwerpen-Mechelen

Brussel. Opvallend is de afwezigheid in het sterk verstedelijkte deel van 

Antwerpen t.o .v. het veel talrijkere voorkomen in de villawijken in bosrij-

_ke omgeving ten oosten ervan . In de grotere bosgebieden rond Brussel 

(o .a. Zoniënwoud) ontbreekt de soort vrijwel nergens. In de Kempen 

vallen de concentraties vooral samen met een hoge fractie loofhout 

t .o.v. naaldhout zoals langs de oostelijke steilrand van het Kempens Pla

teau en in de Voerstreek. De lagere dichtheden in naaldbossen kome n 

lokaal goed tot uiting en het is interessant de dichtheidskaart te verge

lijken met die van Zwarte Mees en Kuifmees . In de Maasvallei en 

Hageland-Haspengouw komen Pimpelmezen minder aan hun trekken . 

De fragmentarische aantalsgegevens (de soort moest niet geteld wor

den) lopen uiteen van slechts enkele paren per hok langs de Kust en in 

intensieve landbouwgebieden in het West-Vlaamse binnenland tot maxi 

maal 200 in meer loofbosrijke gebieden. Gegevens uit een lokale stud ie 

in de zuidelijke Dijlevallei toonden een dichtheid aan van 40 parenj10o 

ha (VAN ELEGEM & AN SELIN 2000) zodat in atlashokken met een voldoen

de aanbod aan geschikte habitat tot maximaal 1000 paren mogen wor

den verwacht. Extrapolatie van de huidige gegevens zou waarsch ijnl ijk 

leiden tot een forse onderschatting van het werkelijke bestand . 

VERANDERINGEN 

Er zijn maar weinig betrouwbare aantalsschattingen op Vlaams nivea u 

voorhanden wat niet zo verwonderlijk is bij een zeer talrijke soort als 

deze. In de periode 1973-1977 werd het Belgische broedbestand ge

raamd op ongeveer 200.000 paren wat een stabilisatie zou betekenen 

sinds de jaren 6o. De meerderheid hiervan zou zich situeren in Wal 

lonië. Op het einde van de jaren 8o maakte een schatting van so.ooo-

100.ooo paren voor Vlaanderen ons niet veel wijzer. De totale stand in 

Limburg werd in ·1992 ingeschat op 12.000 paren en de soort bleek er in 

stabiele aantallen aanwezig behalve in de Maasvallei waar veel geschik

te biotoop verloren was gegaan . In de duinbossen van Wenduine-De 

Haan nam de Pimpelmees toe in de periode 1984-1993 {BEIDTS 1984, , 

LUST et al. 1995) . Op het einde van de jaren 8o telde men bijna 900 

paren in Zuid-West-Vlaanderen t.o.v. 430 halfweg de jaren 70, een ver

dubbeling in ongeveer 15 jaar tijd. In het zuidwesten van Oost-Vlaan

deren , waar de populatie in diezelfde periode 3000-3500 paren bedroeg, 

zou de soort ook licht zijn toegenomen . In Klein -Brabant wordt een lich-

te toename in de periode 1988-2001 vooral toegeschreven aan een cor-
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reetere inventarisatie. Samenvattend blijkt de Pimpelmees vooral in het 

westen van het Vlaamse areaal uit te breiden terwijl het bestand in het 

centrum en het oosten stabiel is. 

BESPREKINC 

Pimpelmezen kunnen jaarlijks sterke populatieschommelingen verto

nen afhankelijk van zowel nestgelegenheid , voedsel beschikbaarheid, als 

com petitie met andere holenbroeders. De nestgelegenheid wordt van 

at ure bepaald door de hoeveelheid beschikbare holen in geschikt bio

toop. Door het plaatsen van nestkasten kunnen dichtheden snel oplo

pen (zie o.a . DHONDT 1987). De vooral in het westen vastgestelde toena

me kan veroorzaakt zijn door het ouder worden van bosbestanden waar

tloor die aantrekkelijker worden voor de Pimpelmees . jongen uit nabu

ige, reeds langer bezette boscomplexen vonden hier nieuwe nestgele

genheid en konden zich in de voorbije 30 jaar wellicht verder uitbreiden . 

Of de toename ook gestuurd werd door een toename in de 'kerngebie

l::len ' in de Kempen is niet duidelijk, hoewel zowel regionale als lokale 

studies uitwijzen dat zich geen toename heeft voorgedaan in de grotere 

bosgebieden (DHONDT 1987, (OECKELBERGH et al. 2003). In Nederland 

tonen monitoringsgegevens aan dat Pimpelmezen zowel in de duinen 

als in agrarische landschappen én bosgebieden (ook in het oosten) toe

nemen (VERG EER 20028). In Vlaanderen zou een dergeli jk langlopend 

project ook waardevolle gegevens kunnen opleveren . Het huidige atlas

project is nog te ruwmazig om subtiele ve, ~Lhillen aan het licht te bren

gen. In Nederland werd een afname van het broedsucces vastgestel d in 

bossen op zandgronden wat zou te wijten zi jn aan de effecten van zure 

neerslag. Daardoor wordt de hoeveelheid beschikbaar calcium vermin

derd met dunnere eischalen en een hoger percentage mislukte legsels 

tot gevolg (GRAVELAND 1992). In Vlaanderen speelt dit effect mogelijk 

0 

eveneens aangezien het o.a. al werd vastgesteld bij Koolmezen (P INXTEN 

& EENS 1997). Een factor die in belang lijkt toe te nemen is de geleidelij 

ke opwarming van het klimaat met een gemiddeld hogere temperatuur 

in het voorjaar tot gevolg. In o .a. Groot-Brittannië stelde men vast dat 

gelijk met een vervroeging van de gemiddelde legdatum ook de produc

tiviteit afnam (CRICKet al. 2004) . In Nederland vervroegde de gemiddel 

de legdatum met 11 dagen in de periode 1986-2000 (MAJOOR et al. 

2002) . Timing is zeer belangrijk in loofbossen waar Pimpelmezen tij

dens het voederen van de jongen in belangrijke mate afhankel ijk zijn van 

de rupsen van wintervlinders. In de toekomst zou de soort mogelijk hin

der kunnen gaan ondervinden van het niet langer perfect op elkaar afge

stemd zijn van de legdatum en de beschikbaarheid van de hoofdmoot 

van het voedsel. 

GLENN VERMEERSCH 

Blue Tit - Summary 

In the absence of a long-term monitoring scheme for common birds in Flanders, it is 

very difficult to assess a recent trend in Blue Tit populations, although regionol data 

suggest stabie numbers in the eastern care areas and increasing numbers towards the 

west. ft is a very common bird throughout Flanders and maturing woodlands have 

probably helped the increase in the west, making more woodlands suitable for wan

deringjuvenile birds. Nestbox availability and the amount of winter feeding by peop

le are locally important factors as wel/. 
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K 0 0 l M E Es (pAR u s M AJ 0 R) 

De Koolmees broedt in nagenoeg geheel Europa en bereikt de grootste aantallen in 
Duitsland, Tsjechië, Bulgarije en Spanje. De soort heeft zich vorige eeuw in Scandinavië 
sterk naar het noorden uitgebreid, o.a. als respons op de opwarming van het klimaat, 
maar ook geholpen door het plaatsen van nestkasten en door toegenomen wintervoede
ren. Elders in Europa worden stabiele of soms licht afnemende populaties gemeld. In Ne
derland en Duitsland daarentegen nam ze langzaam maar zeker toe in de tweede helft 
van de vorige eeuw. Het is één van de beter bestudeerde vogels in Europa. 
De Koolmees komt voor in allerlei bossen, parken, boomgaarden en beplante tuinen . 
Zelfs kleine veld bosjes, grote hagen of een rij knotwilgen kunnen reeds voldoende zijn . De 
hoogste dichtheden komen voor in oude Eikenbossen, naaldhout is duidelijk minder ge
schikt. Ook in steden worden vaak behoorlijke dichtheden b• reikt. 
Koolmezen zijn holenbroeders die voornamelijk in bomen broeden , maar bijzonder inven
tief zijn in het vinden van alternatieve nestplaatsen. De broeddichtheid kan behoorlijk 
opgedreven worden door het plaatsen van nestkasten. Stadsmezen broeden vroeger dan 
bosvogels en leggen minder eieren. 
Onze Koolmezen zijn gedeeltelijk standvogel: volwassen vogels blijven doorgaans ter 
plaatse, maar jonge vogels, vooral die van een tweede broedsel, trekken weg richting 
West- Frankrijk of soms ook Spanje of Groot-Brittannië. Het aantal vogels dat wegtrekt, 
wisselt van jaar tot jaar afhankelijk van het beschikbare voedsel, voornamelijk de oogst 
aan beukennoten (VAN TuRNHOUT a( VERSTRAEL 1998). In het najaar trekken veel 
Koolmezen uit Oost-Europa door ons la"nd. Het najaar van 2003 kende één van de groot
ste Koolmezeninvasies ooit . 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Koolmees is een van de talrijkste vogels in Vlaanderen en bezet 98% 

van de atlashokken . De puntrelat ieve dichtheidskaart toont aan dat er 

duidelijk minder Koolmezen werden gezien in de meest open landscha p

pen zoals de Kust- en Scheldepolders . In het Meetjesland, het zuiden van 

West-Vlaanderen , in de omgeving van Tienen en in de Krijt-Leemregio 

komt de soort minder verspreid voor. Elders vertoont de lokale dichtheid 

een verband met de hoeveelheid bossen en parken , vooral dan met de op

pervla kte oud loofbos per atlashok. 

Koolmezen dienden niet geteld te worden tijdens het veldwerk voor de 

atlas en de hokken waar dit toch gebeurde zijn onvoldoende representa

tief om tot een totaalschatting te komen . 

VERANDERINGEN 

De Koolmees is reeds lang een zeer talrijke broedvogel die in Vlaan

deren overal voorkomt. Er zijn geen veranderingen op Vlaams niveau 

gedocumenteerd . Bij de vorige (landelijke) atlas 30 jaar geleden ver-

moedde men dat de aantallen stabiel waren . Tussen 1985 en 1992 veran-

- derde het totale aantal bezette kilometerhokken in Limburg niet, maa r 

op plaatsen waar de dichtheid het laagst was (Maasvallei) was er wel 

een duidel ijk verlies aan bezette plaatsen vast te stellen , o.a. door bio

toopverlies (verdwijnen hoogstamboomgaarden , toename oppervla kte 

grindgaten). In Zuid-West-Vlaanderen bleven de aantallen stabiel sinds 

1973-1977· 

De totale Belgische populatie werd in de jaren 6o geschat op 400.000 pa

ren , waarvan ongeveer 125.000 in Vlaanderen . Tien jaar later (1973-1977) 

werd de sch atting voor België 'bijgesteld ' tot 28o.ooo paren . Voor Wallo

nië becijfert men het aantal momenteel op wo.oo0-250.ooo broedparen. 

BESPREKING 

Koolmezen zijn makkelijk te inventariseren : ze zijn in het voorjaar terri

toriaal en zingen opvallend. Toch zijn atlasgegevens niet geschikt om 

voor een zo algemene soort over een groot gebied de trend te beoord e

len. Verschuivingen in het areaal komen niet tot uiting door de versch il

len in schaalniveau met de vorige atlas en aantalsverschillen komen 

door de grote schattingsfout niet uit de verf. Enkel de gemiddelde den

siteiten per hok (voor zover bepaald) kunnen eventueel helpen om de 

evolutie te beoordelen . In de vorige landelijke atlas lag de mediane 

dichtheid voor Vlaanderen rond 125 tot 625 broedparen per atlashok va n 

8o km 2 Als we de middelwaarde op 400 nemen , komen we aan 5 broed

parenfkm2, duidelijk minder dan het gemiddelde voor Limburg dat in 

1992 op 8 parenfkm2 lag. Limburg is de meest bosrijke provincie van het 

land en het bosareaal is er door veroudering geschikter geworden voor 

de Koolmees in. vergelijking met halfweg de jaren 70. Voor Zuid-West

Vl.aanderen spreekt men over een gemiddelde dichtheid van 4 ,2 broedpa

renfkm2 (FERYN 1995) en in Klein-Brabant van 12 broedparenfkm2 met 

een maximum tot meer dan 33 parenfkm2 (CoEC KELBERGH et al. 2003). 1 

Om de aantalsevolutie van een zo talrijke broedvogel voldoende nauw

keurig te volgen is het schatten van de totale populatie in Vlaanderen 

geen geschikte methode. Een robuuste en stabiele relatieve index op 
I 

basis van een beperkte steekproef (monitoringsprogramma) zou hier 1 

meer aangewezen zijn . 

Wellicht bleef de populatie in Vlaanderen min of meer stablei de laatste 1 
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mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZEKERHEID #HOK KEN 

Zeker s69 

Waarschijnlijk 41 

Mogelijk 3 

% bezette hokken g8,2 

Pop u latiesch atti ng 

halve eeuw, al is de soort mogelijk toch toegenomen door het ouder 

worden van de bossen en de algemene verbossing van het landschap in 

combinatie met de lange reeks zachte winters . In Nederland was er een 

beduidende toename in de periode 1975-1995, vooral in het agrarische 

gebied . Nadien bleven de aantallen er stabiel. In enkele langlopende 

studies in oude bossen of parken werden geen aantalstrends waargeno

men in de laatste decennia (E. MATTHYSEN & F. ÄDRIAENSEN , niet gepubl.). 

Op kortere termijn zijn er wel schommelingen in het aantal broedparen. 

Het broedsucces wisselt immers nogal bij de Koolmees . In natte en 

koude voorjaren sterven veel jongen in het nest of net na het uitvliegen, 

vooral als dit voorkomt in een lente met weinig rupsen . Het aanbod van 

het hoofdvoedsel in loofbossen (vooràl rupsen van Eikenbladroller en 

Klein' Wintervlinder) is immers variabel. Wanneer strenge winters met 

veel sneeuw en jaren met weinig beukennootjes samenvallen, treedt een 

sterk verhoogde wintersterfte op (DHONDT 1987). De hieropvolgende 

0 

schommelingen zijn meer uitgesproken in marginale gebieden met la

gere dichtheden zoals in naaldbossen . Beukennoten zijn echter niet de 

enige factor vermits er ook grote sterfte is bij jonge mezen in de eerste 

maanden na het uitvliegen, nog voor de nieuwe oogst van beukennoten 

beschikbaar is. Koolmezen broeden vroeger na zachte winters en er is 

bezorgdheid dat veel legsels te vroeg zouden komen en niet meer opti 

maal samen zouden vallen met de piek van het voedselaanbod in de 

lente, met verminderd broedsucces tot gevolg. Verzuring op arme gron

den resulteert in een tekort aan beschikbare kalk en leidt tot breekbare 

eierschalen , waardoor meer broedsels mislukken (DEKHUIJZEN & SCH UIJL 

1996, PINXTEN & EENS 1997) . Broedsels worden soms door hommels ver

stoord en Grote Bonte Spechten ofWezels kunnen zich plaatselijk spe

cialiseren in het roven van de nesten , maar in het algemeen blijft nest

predatie een marginaal probleem. 

MARC HERREMANS 

Great Tit - Summary 

Great Tits breed all over Flanders: 98 % of the atlas squares were occupied. ft is one 

of the most widespread and common species in the region. The species is clearly /ess 

common in the most open agricu/tura//andscapes in the west (Polders) and the sou

theast. Numbers appear generally stabie over the last 40 years, although maturing 

woodlands could increase numbers at a local scale. The accuracy of the popu/ation 

data is poor (lack of common bird census) and no overall estimate could be made. 

Millau advl .. Raad 
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BOOM KLEVER (SlTTA EUROPAEA} 

De Boomklever is een wijdverspreide soort in Europa en komt in bijna alle lidstaten vrij 
talrijk voor. Het is een echte bosvogel met een duide lijke voorkeu r voor oude loofbossen 
of parken met Eik of Beuk, vaak met een ondergroei van Hazelaar. Ook in oude naa ld
bossen komt hij voor, maar daar liggen de dichtheden gevoelig lager. De Boomklever 
doet het in het algemeen erg goed in Europa waar men in de meeste landen een (lichte) 
toename meldt (MATTHYSEN 1998). 
Het zijn holenbroeders die vaak oude spechtenholen gebruiken om in te neste len. Typisch 
is het gedrag waarbij ze de gaten 'dichtmetselen' met modder totdat het voor hen net 
groot genoeg is. Net als vele andere holenbroeders schake lt de Boomklever in de winter 
over van een bijna zuiver insecten dieet (vooral larven en poppen die ze vinden op of 
onder de bast) naar een meer plantaa rdig menu bestaande :•it allerhande zaden. Vooral 
beuken· en hazelnoten vallen erg in de smaak. 
Volwassen Boomklevers zijn echte standvogels die het hele jaar door hun territorium ver
dedigen, terwijl de jongere exemp la re n soms een lichte neiging tot zwerven verto nen. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Boomklever is een vrij talrijke broedvogel in Vlaand~ren die in ruim 

6o % van de atlashokken werd aangetroffen . Gezien de grote trefkans van 

de vogel (ze zijn erg luidruchtig in het voorjaar) geeft de verspreidings· 

kaart een betrouwbare weergave van de werkelijkheid . In gebieden die erg 

arm zijn aan bossen en grote parken bestaat de kans dat hier en daar soli

taire koppels werden gemist. Merk ook op dat in het westelijke deel van 

het verspreidingsgebied de broedzekerheden in het algemeen iets lager 

liggen. 

Opvallend is het voorkomen in de boscomplexen ten zuidoosten van 

Brugge. Vooral in de Noordelijke en Zuidelijke Kempen is het areaal on

onderbroken . Ook in de Centrale Heuvels , het Hageland , langs de steil

rand van het Kempens Plateau en in de Denderstreek is de Boomklever 

goed vertegenwoordigd . 

De relatieve dichtheidskaart geeft duidelijk enkele kerngebieden voor de 

soort weer: de loofboscomplexen van de Voerstreek, de bosgebieden ten 

oosten en zuidoosten van Antwerpen, het Zoniënwoud en enkele loof

bossen in de wijde omgeving van Leuven (Meerdaalwoud, Heverleebos) 

en in mindere mate de Vlaamse Ardennen . Hoewel de kaart een duide

lijk beeld geeft van de soort, moeten we er toch rekening mee houden 

dat de Boomklever tijdens de tweede steekproefronde al heel wat zwijg-

zamer is en gemakkelijker gemist kan worden. 

Uit de aantallenkaart blijkt dat absolute dichtheden van meer dan 50 

broedparenfatlashok geen uitzondering zijn in de eerder aangehaalde 

kerngebieden . Elders in Vlaanderen liggen de aantallen flink lager. Uit 

analyse van de gedigitaliseerde locatiegegevens blijkt dat villawijken in 

een bosrijke omgeving in vele gevallen een hogere dichtheid halen (tot 

meer dan 30 broedparenj10o ha) dan zuivere loofbossen zoals het 

Zoniënwoud . De hoge dichtheden in parken zijn ook gekend uit andere 

Europese studies (MATIHYSEN 1998) . 

Een optelling van de schattingen levert 3200-5000 broedparen op voor 

Vlaanderen . Het werkelijke aantal ligt mogelijk dichter bij de boven· 

grens . In verschillende Boomkleverrijke gebieden werden te ruime 

schattingen gebruikt, wat gebleken is uit gesprekken met tellers na het 

laatste inventarisatieseizoen. Op basis hiervan kunnen we besluiten dat 

het werkelijke aantal schommelt tussen 4300 en 5000 broedparen . 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de voorgaande atlas heeft de Boomklever zijn ve r· 

spreidingsgebied sterk uitgebreid . Dit is vooral opvallend in Limburg, 

West- en Oost-Vlaanderen. De toename situeert zich echter ook in de 

kerngebieden waar de absolute dichtheden al enkele decennia lang li j

ken op te lopen . Zo wordt voor het Peerdsbos (ten oosten van Antwer· 

pen) sinds het einde van de jaren 50 een verdrievoudiging van het aan· 

tal broedparen vermeld (MATIHYSEN 1998). 

In de periodes 1985-1988 en 1989-1991 werd de populatie Boomklevers 

in Vlaanderen geschat op respectievelijk 1500-3000 en 2030-2280 

broedparen. Hoewel de hogere aantallen van het huidige atlasproject 

ten dele zijn toe te schrijven aan de hogere inventarisatie-inspanning, 

lijkt er toch sprake van een reële, flinke toename gedurende het laatste 

decennium. 

Uit verschillende regio's (vooral regio 's arm aan oude loofbossen) 

wordt gemeld dat de soort geregeld broedend wordt aangetroffen in 

oude populierenbestanden, zij het in marginale aantallen {MED. W. 

FAVEYTS) . Het gaat hier dus niet om een verschuiving naar andere boom· 

soorten, maar om een aanpassing aan minder geschikte leefgebieden, 

een verschijnsel dat ook in verschillende buurlanden wordt vastgesteld . 
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e mogelijk e waarschijnl ijk • zeker 

B RO ED ZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 284 

Waarschijnl ijk 82 

Mogel ijk 13 

% bezette hokken 60,7 

Populatieschatt ing 4300-5000 

De westwaartse uitbreiding werd ook vastgesteld in Zu id-West-Vlaan

deren . De eerste waarnem ing van de Boomklever dateert daar pas uit 

1983 en een eerste (mogelijk) broedgeval uit 1984. In de periode 1986-

1990 ontstond een k eine populatie van ongeveer 10 broedparen . Ti j 

dens de at lasperiode bleek de populatie nog verdubbeld . In Klein-B ra

bant werden in 1988 12 broedparen geteld . In 2001 was d it aantal opge

lopen tot 26-28 . 

BESPREKING 

De Boomklever doet het duidel ijk goed in Vlaanderen . De uitbreiding 

w ordt mogel ijk gestuurd door een combinatie van factoren . De belang

rijkstE factor is waarschijnlijk het ouder worden van onze bossen in 

combinatie met een betere bescherming ervan wat heeft geleid tot een 

grotere oppervlakte geschikte habitat. Tegelij k namen ook verschillende 

I 
spechtensoorten toe waardoor meer geschikte broedholen ter beschik

king kwamen . Ook meer en meer kleine bosfragmenten kwamen op die 

manie r in aanmerk ing voor kolonisatie. 

H 1er speelt de tweede factor : kolonisatie door jonge Boomklevers. Uit 

st udies blijkt dat blijvende vestigingen in bosfragmenten (zoals in be-

l langr i1 ke mate in het westelijk deel van het verspreidingsgebied) sterk 

afhankelijk zijn van de voortdurende immigratie vanuit de kerngebie

den . Als het goed gaat in de kerngebieden , neemt de kans op kolonisa

t ie van kleinere bossen toe en wordt die ook permanent (MATTHYSEN 

1999) . Zo blijkt dat in verschillende ka<;te<>lp rken :n West-Vlaanderen 

de Boomklever (nog) niet jaarlijks tot broeden komt, waarschijnlijk om

dat echte kernpopulaties hier erg ver weg liggen en er dus geen perma

nente aanvulling is . jonge Boomklevers kunnen behoorlijke afstanden 

(tot meer dan 15 km) afleggen op zoek naar een geschikte habitat. Hoe 

[ verder die afstand echter, hoe hoger de kans op sterfte door predatie of 

1-3 • 26-50 • 101 -150 
• 4-10 

• 11 -25 • 151 -500 • 51 -100 

0 

voedselgebrek. Door het gesch ikter worden van vel e bosfragmenten zou 

die sterfte ten dele kun nen worden ve rm inderd. Eens een geschikt bos 

fragment bereikt is , bl ijven de vogel s trouw aa n hun territo riu m . Boven 

d ien is het reprod uct ief succes in de fragmenten even hoog als in de 

kerngebieden (MATTHYSEN 1999 ) . 

GLEN N VE RME ER SCH 

Nuthatch · Summary 

Nuthatches are mainly found in older deciduous forests and parks. Since the 1970s 

the species has expanded its range towards the west as a result of the maturation and 

better proteetion of woodland areas. Th e total popu/ation for Flanders can be estima

ted at 4JOo-sooo breeding pairs (2o]o-228o in 1988-1991) with highest densities in 

the core areas (up to 30 breeding pairsj10o hectares) . 
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BooMKRUIPER (CERTHtA BRACHYDACTYLA) 

De Boomkruiper komt verspreid voor over geheel Europa met uitzondering van 
Scandinavië en Groot-Brittannië waar hij wordt vervangen door de sterk gelijkende Kort
snavelboomkrui per. 
De populaties in Europa zijn stabiel en nemen plaatselijk nog licht toe. Het verder kap
pen van de (oudere) loofbossen vormt echter plaatselijk een bedreiging voor de toekomst. 
De soort bezet een grote verscheidenheid aan biotopen zoa ls allerlei types bossen, hout
wallen, parken, grote tuinen en boomgaarden. Een voorkeur gaat uit naar oude loofbos
sen met een ruwe stam zoals eikenbossen. Boomkruipers zijn holenbroeders waarvan het 
nest vaak wordt aangetroffen achter loszittende stukjes schors, gaten en spleten in muren 
en soms in verwaarloosde of speciaal voor de soort ontworpen nestkasten . 
Ze voeden zich met allerlei insecten en hun larven, spinnen 'n poppen. Vandaar tevens 
hun voorkeur voor boomsoorten met een ruwe bast als de Eik: hierdoor vergroot het 
oppervlak waarop ze kunnen foerageren en bovendien zijn dit favoriete plekjes voor hun 
prooidieren. Voedselzoekende Boomkruipers kan men waarnemen op boomstammen en 
op de dikkere zijtakken. De stammen worden steeds van beneden naar boven afgezocht 
waarna ze terug naar beneden vliegen en een volgende stam aanvatten. Boomkruipers 
zijn echte standvogels, maar aan de grenzen van hun verspreidingsgebied zouden er tij
dens de winter korte verplaatsingen plaatsvinden waardoor die gebieden tijdelijk verlaten 
worden. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Boomkruiper is een talrijke soo rt in Vlaanderen d ie voorkomt in 

bijna go % van de atlashokken . Het zwaartepunt van de verspreiding 

ligt in het oosten , waar tevens het aandeel ho kken met zekere broedge

vallen hoger is . 

Door de karakteristieke zang die tot laat in het seizoen kan worden ge

hoord , is het een soort die niet vaak over het hoofd wordt gezien . Het is 

wel mogelijk dat enkele geïsoleerde broedparen in het westen van 

Vlaanderen gemist werden . De Boomkruiper is enkel afwezig in grote 

delen van het Antwerpse havengebied , in uitgestrekte, open landbouw

gebieden in Zandlemig Vlaanderen en in grote delen van de Kustpol

ders en de Duinen . 

De relatieve dichtheidskaart toont een gedifferentieerder beeld en de 

voorkeur voor oudere, grotere bossen en parkgebieden komt beter tot 

uiting. Zo situeren enkele duidelijke kernen zich in de bossen ten oos

ten van Brugge, in het bosrijke heuvelland ten zuidoosten van Geraards

bergen , in enkele bosgebieden rond Sint-Niklaas (Stropersbos) , maar 

vooral in de Kempen en de Voerstreek. 

Opvallend is ook de concentratie in enkele bosgebieden in de Duinen. 

Een deel van de kleine kernen in het westen van Vlaanderen komt over-

een met de aanwezigheid van kasteelparken. 

Uit de meeste bosrijke atlashokken worden dichtheden gemeld die 

schommelen tussen 25 en 100 broedparen . Plaatselijk worden aantallen 

gemeld tot 200 broedparen en meer per atlashok en dit vooral in loof

bosrijke atlasblokken . De fragmentarische aantalsgegevens (de soort 

diende niet geteld te worden) laten niet toe een betrouwbare Vlaamse 

populatieschatting te formuleren. 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de jaren 70 is er erg weinig veranderd in het versprei

dingsbeeld . Het lijkt er wel op dat er nog een lichte uitbreiding heeft 

plaatsgevonden in westelijke richting, maar vooral ook dat de aantallen in 

de gebieden die reeds lang als kerngebieden bekend staan, verder zi jn 

toegenomen . Zo nam de Boomkruiper in Limburg in de periode 1985-

1992 nog in aantal toe in de Kempen en de Leem- en Zandleemstreek. Die 

_toename zou zich nu nog verder hebben doorgezet (MED. ). GABRI ËLS). 

Wellicht is dat ook elders in Vlaanderen het geval, maar bij gebrek aan 

een langlopend Vlaams monitoringsproject kan dit tot op heden niet 

aangetoond worden . 

BESPREKING 

De Boomkruiper doet het goed in Vlaanderen hoewel de precieze toena

me moeilijk te bepalen is door het ontbreken van monitoringsgegevens. 

Ook in Nederland ging de soort de voorbije decennia vooruit: va n 

30.000·50.ooo broedparen in de jaren 70 tot 8o.ooo-12o.ooo broedpa

ren in 1998-2000. 

De belangrijkste oorzaak van de opmars is naar alle waarschijnlijkheid het 

ouder worden van de bossen in combinatie met een betere bescherming 

ervan en plaatselijk een natuurlijker beheer. De grotere structuurdiversiteit 

in oudere bossen biedt betere foerageermogelijkheden en meer nestgele

genheid. Lokaal resulteert het verbossen van heide- en moerasgebieden in 

uitbreidingsmogelijkheden voor de Boomkruiper. 

Een natuurlijker bosbeleid waar het dood opstaand hout achterblijft, is 

omwille van nestgelegenheid en voedselbeschikbaarheid in het voordeel 

van de soort. Dit meer natuurlijke beheer dringt meer en meer door tot 

de gemeentelijke beleidsmakers die steeds vaker opteren voor een na

tuurvriendelijk beheer van parken en plantsoenen (zie o.a. PIH 2004) . 

Het ouder worden van (loof) bomenrijen in uitgestrekte landbouwgebie· 

den zo rgt er mogelijk voor dat Boomkruipers ook daar toenemen zij het 

in gevoelig lagere aantallen dan in de bossen of parkgebieden. 

Mogelijk heeft het uitblijven van strenge winters voor en tijdens de atlas

periode de populatie positief beïnvloed. Een kleine vogel als de Boom

kruiper verliest bij lage temperaturen veel warmte en moet dit compense

ren door een hele dag te foerageren. Onder koude omstandigheden sla

pen ze dan ook vaak in gezamenlijke slaapplaatsen (LöHRL 1955). 

GLENN VERMEERSCH 
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Short-toed Treeereeper- Summary 

The Short-toed Treeereeper is doing wel/ in Flanders: it has expanded its range 

towards the west and is a lso increasing in its co re areo' in the northeastern part of the 

country. lt shows a clear preferenee for older deciduous forests and park landscapes. 

Maturation of woodland in combination with better woodland proteetion and more 

nature friendly management are believed to be the ma in reasans for the range exten

sion and higher numbers. 
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BuiDELMEES (REMIZ PENDUL/Nus) 

Het areaal van de Buidelmees strekt zich uit over grote delen van Europa, maar in vele 
landen zijn de aantallen erg beperkt. De kerngebieden met stabiele, grotere populaties 
bevinden zich in Oost- en Zuidoost-Europa. Van hieruit heeft de soort zich sinds de jaren 
50 in westelijke en noordelijke richting uitgebreid in verschillende, goed beschreven gol
ven (FLADE et al. 1986). Sindsdien koloniseerde de soort delen van Zuid-Finland, Mid
den-Zweden , Denemarken, Duitsland, Zwitserla nd, de Benelux en Noordoost-Frankrijk. 
De Mediterrane populatie in Italië, Frankrijk en Spanje heeft zich in dezelfde periode 
over verschillende eilanden in de Middellandse Zee en over geheel Spanje verspreid. 
De Buidelmees is een broedvogel van oevers met bomen of hoge struiken langs stromend 
en stilstaand water en plaatselijk van rietmoerassen, vijvers en allerlei kunstmatige 
waterpartijen. 
Ze danken hun naam aan de vorm van hun nest. Dat nest, een buidel van zaadpluis 
enjof plantenvezels, wordt in verschillende fasen vrijwel geheel door het mannetje ge
bouwd. Het is op 3 of 4 weken klaar, afhankelijk van de snelheid waarmee het mannetje 
een partner kan lokken . De buidel hangt meestal aan het uiteinde van een tak (vaak een 
wilg) op wisselende hoogte en meestal uit de wind. Indien geen partner wordt aangetrok
ken, wordt de buidel na verloop van tijd verlaten en wordt elders opnieuw geprobeerd. 
Uitgevlogen jongen komen nog een tijdje in de buidel slapen. 
De Mediterrane populaties zijn meestal sedentair terwijl de meer noordelijke wegtrekken . 
De West -Europese populaties overwinteren vooral in Zuidwest- Europa. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

In Vlaanderen is de Bu idelmees een zeer schaarse broedvogel die in 

minde r dan 2% van de atlashokken werd opgetekend . Riv ierval leien van 

Maas , Schelde en Durme zij n bepalend bij eventuele vestigingen . 

Tijdens de atlasperiode werden zekere broedgevallen vastgesteld in het 

Molsbroek te Lokeren (mislukt broedgeval 2002), langs de Schelde te 

Oudenaarde en op 3 plaatsen in de provincie Limburg langs de Maas 

(Gravelco te Boorsem in 2000 en 2002, de Kerkeweerd te Stokkern in 

2000-2001 en het Bergerven te Neeroeteren in 2002). Waarschijnlij ke 

broedgevallen (meestal mannetjes met afgewerkte nesten of bouwend 

aan een nest zonder verder broed bewijs) werden ontdekt in de Buylae rs 

nabij Lokeren in 2000, in het Groot Rietveld te Melsele in 2002, in het 

Mechels Broek in 2002 en in datzelfde jaar in de schorren te Weert 

(Klein-Brabant) . De jaarl ijkse populatie tijdens de atlasperiode kan wor

den geschat op 4-5 paren in 2ooo, 1-2 in 2001 en 5-6 in 2002. 

VERANDERINGEN 

Buidelmezen vormen een tamelijk recente aanwinst voor onze avifauna 

en in 1973-1977 werden ze nog niet aangetroffen . De eerste waarnemin-

gen van de soort in Vlaanderen dateren van 1980 te Stuivenskerke (West

Vlaanderen) en van de winter van 1982-1983 in de Gavers te Harelbeke. 

Vanaf 1983 werd de Buidelmees jaarlijks in toenemende mate waargeno

men in alle provincies, maar vooral in Antwerpen en het aangrenzende 

havengebied op de Linkerscheldeoever. De 2 eerste broedgevallen wer

den genoteerd in 1988 te Niel en te Boorsem. Sindsdien broedde de 

soort wellicht jaarlijks met succes , met een voorlopig hoogtepunt in 1991 

toen 1 o territoria werden geteld aan de Vlaamse zijde van de Grensmaas 

waarvan minstens 2 geslaagde broedgevallen, en 6 territoria in de 

provincie Antwerpen met twee geslaagde broedgevallen. De trendgrafiek 

geeft een jaarlijkse optelling van de territoria in Vlaanderen , wa arbij 

dient te worden opgemerkt dat vaak grote onzekerheid bestaat omtrent 1 

het precieze aandeel zekere broedparen . Het hoogtepunt van de plotse 

ko lon isatie lijkt alweer voorbij en in de loop van de jaren go nam het be

stand geleidelijk af tot slechts 3 paren in 2003. 

De eerste melding in Oost-Vlaanderen dateert van 1986 te Zevergem. 

De eerste waarneming te Kallo-Doel volgde in 1987. In Oost-Vlaanderen 

(inclusief het Antwerpse Linkeroevergebied) werden territoria (met 

nestbouw) opgetekend in 1 g8g (3) , 1991 (2) -waaronder een mogeli jk 

broedgeval-, 1992 (2) , 1993 (1) , 1995 (1), 1996 (1), 1997 (1), 1998 (2) en 

1999 (1) . Er was telkens een geslaagd bro·edgeval in 1989, 1995-98 en 

2003 (GUNTER DE SMET in litt .) . 

In Klein-Brabant werden vanaf 1996 jaarlijks waarschijnlijke en zekere 

broedgevallen vastgesteld in de schorren aan de Notelaer of die van 

Weert (CoECKELBERGH et al. 2003) . 

BESPREKING 

De Buidelmees stelt de tellers voor grote problemen . Door polygamie is 

de broedstrategie zeer gecompliceerd en gaan vele legsels verloren . In 

gemiddeld 6o% van de gevallen blijft het wijfje het broedsel verzorgen, 

het mannetje slechts in 10 %. Hierdoor zijn broedzekerheden en popu

latieschattingen moe ilijk te beoordelen . 

In het Maasland en op het Middenterras van de Maas (Bergerven) be· 

staat de habitat vooral uit oevers van grindplassen waar voornamel ijk 

hoge wi lgenstruiken voorkomen in de verlandingsvegetatie samen met 

ruigtekruiden als Grote Brandnetel. Elders in Vlaanderen broedt de 

soort in voedselrijke moerasgebieden, op moerassige , opgespoten te r

reinen met veel lisdodde en enkele grote wilgen, in schorrengebieden 

en in rietland met verspreide bomen . 

De uitbreiding in onze streken werd mogelijk in de hand gewerkt door 

de toenemende eutrofiëring waardoor tal van voor de Buidelmees aan· 

!rekkelijke habitats ontstonden (DIEDERICH & FLADE 1 997) . Het is niet 

duidelij k waarom de expansie zich in de loop van de jaren go niet heeft 

ku nnen doorzetten , maar wellicht maakt de vastgestelde afname deel 

uit van natuurlijke fluctuaties van een soort aan de rand van haar ver· 

spreidingsareaal. Typisch is dat kernen of geïsoleerde broedparen plots 

kunnen opkomen en weer verdwijnen zonder duidelijke oorzaak. 

Ook in Nederland, waar de soort veel talrijker is en waar ze zich eerder 

vestigde, werden dalende aantallen vastgesteld . Het bestand nam af van 

een piekniveau rond 200-250 paren in de periode 1991 -1993 tot 140-210 

paren in 1998-2000. De daling zet zich er nog steeds door. 

In Wallonië werd de Buidelmees in het begin van de jaren 8o regelmatig 1 
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• mogelijk • waarschijnlijk e zeker 

BROEDZEKERHEID #HO KK EN 

Zeker 

WaarschiJnlijk 2 

Mogelijk 

% bezette hokken 1,6 

Populatieschatting 1-6 

waargenomen in het Maasdal tussen Maastricht en Luik. In 1990 was er 

een eerste broedpoging en in 1993 werd een geslaagd broedgeval vastge

steld. In 1995 werden 5 territoria geteld aan de Waalse zijde van de Maas. 

(TESTAERT & SCHEPERS 1995). Vanaf 1984 werd de soort regelmatig waarge

nomen in de moerassen van Harchies in de provincie Henegouwen 

(ANRYS 1989) . In 1987 bouwden er twee ongepaarde mannetjes elk een 

nest wat als een eerste broedpoging voor België kon worden beschouwd. 

Anno 2002 werd de volledige Waalse populatie op maximaal vijf territo

ria of broedparen geschat. Net als in Vlaanderen lijkt de soort er stilaan 

e verdwijnen. Nochtans ontstaan er door ontwikkeling van ooibossen 

lveel uitbreidingsmogelijkheden tussen ~aastricht en Luik. De dalende 

1 rend wordt ten slotte ook vastgesteld in de Limburgse Grensmaas waar 

' n 2003 geen enkele waarneming van de Buidelmees werd verricht 

fschoon de soort er al van 1988 jaarlijks aanwezig was. Het is twijfelach

ig of de geplande en deels reeds uitgevoerde natuurherstelmaatregelen 

1
iangs de Grensmaas (VAN DER WiNDEN et al. 1996, VANACKER et al. 1998) 

. ~ e populatie nieuw leven kunnen inblazen. 

jAN CABRIELS 
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Pendufine Tit • Summary 

The Pendufine Tit is a very scarce species in Flanders and has been noted from only a 

few sites along the river valleys ofthe Meuse (east) , the Scheldtand Durme (centra/) . 

Breeding has been recorded in each of the three inventory years: 4-5 pairs (2ooo) , 1-2 

pairs (2001) and s-6 pairs (2002) . The first reported breeding was in 1988 a long the 

Nete river (centre) but aftera short period of increase (up to 10 pairs in 1991) a decfi

ne followed. At the northern limit of a distri bution range, such jluctuations are not 

unexpected. 
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WIELEWAAL (0RtOLUS ORIOLUS) 

De Wielewaal kent een ruime verspreiding in de gematigde zone van Europa en is het tal
rijkst in het zuiden en zuidoosten. Vooral in mediterrane en continentale klimaten zoals 
in Spanje en Oost-Europa , maar ook in Duitsland, broeden belangrijke aantallen. Hij 
houdt niet van kille, natte lentes en broedt nauwelijks in Groot-Brittannië en maar net 
tot in Zuid-Scandinavië. Op meerdere- plaatsen in Eu ropa neemt het bestand gevoelig af 
Het areaal valt samen met dat van diverse soorten eikenbossen, maar de soo rt broedt 
ook in veel andere loofbossen waarbij het opvalt dat de voorkeur regionaa l noga l kan ver· 
schillen. De oorspronkelijke biotoop in onze streken werd wellicht gevormd door oude 
eiken-essenbossen in riviervalleien en andere broekbossen , maa r de soort heeft zich later 
vrij goed aangepast aan populierenaanplantingen. Daarnaast komt de Wielewaal in 
Vlaanderen voor in eiken-haagbeuken- en eiken-berkenbosser. soms in parken en boom
gaarden. Bossen met een groot bladvolume en een gesloten blade rdek genieten de voor
keur. Bebouwde gebieden en open landbouwzones worden gemeden. Rupsen en grotere 
insecten als meikevers, wantsen en sprinkhanen behoren tot het favoriete voedsel, maar 
Wie lewalen zijn ook verlekkerd op kersen en in het kersenseizoen waagt de anders zo 
schuwe vogel zich opvallend dichter bij bewoning, vaak in fami lieverband. 
De Wie lewaal is een trekvogel die overwintert in tropisch Afrika . In Vlaanderen trekken 
de voge ls in zuidoostelijke richting weg om voora l in oostelijk en z uidelijk Afrik a te ga an 
overwinteren. Aankomst op de broedplaatsen in Vlaa nderen kan worden ve rwacht va naf 
eind apri l tot in juni, vooral in de eerste helft van mei. Wie lewalen vertrekken zeer vroeg, 
reeds vanafjuli, en volop tussen eind juli ~n begin augustus. De mannetjes komen gemid
de ld een kleine week vroeger terug dan de wijfjes. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Wielewaal is een vrij talrijke broedvogel in Vlaanderen die in alle pro

vincies en vrijwel alle ecoregio ' s voorkomt . lets meer dan de helft 

(56 %) van de atlashokken was bezet . Er zijn meer waarschijnlijke dan 

zekere broedgevallen omdat de soort verborgen leeft en broedzekerheid 

niet makkelijk te bekomen is . De verspreiding van de Wielewaal vertoont 

in Vlaanderen een moeilijk verklaarbaar patroon . De aantallenkaart 

toont in beperkte mate een verband met delen van grote riviervalleien 

(Dender, Schelde, Demer) , maar ook met broekbossen en wateringen in 

de Kempen en populierenaanplantingen en kasteelparken in de Haspen 

gouwse Leemstreek . Veel gelijkaardige gebieden blijven evenwel onder

ofvolledig onbezet. De relatieve dichtheidskaart bevestigt het grillige en 

sterk gefragmenteerde aspect van de kerngebieden, waarbij de West

hoek, de bovenloop van de Dender, Haspengouw, de vallei van de Grote 

Neteen die van de middenloop van de Schelde en wateringen in Noord

oost-Limburg sterk naar voor komen. 

Gemiddeld werden 3 paren per atlashok geteld, 16 hokken herbergden 

ten minste 15 paren en in 7 hokken werd het aantal geschat op 25. 

De som van de getelde en geschatte aantallen levert een totale schatting 

"voor Vlaanderen op van 1100-1750 paren . Navraag bij verschillende tel

lers leert ons dat de bovengrens vaak te hoog werd ingeschat zodat het 

werkelijke aantal eerder tussen 1100-1400 paren zal liggen. 

VERANDERINGEN 

In het midden van de 1gde eeuw was de Wielewaal een algemene vogel 

in Vlaanderen en kwam zelfs geregeld voor in tuinen. Sindsdien is het 

bestand stelselmatig afgebrokkeld. In Klein-Brabant was de soort in de 

oorlogsjaren (begin 1940) nog zeer talrijk gezien het roven van Wiele

waaleieren voor voedsellonend was als overlevingsstrategie. In de jaren 

6o werd het aantal broedparen in België op 5000 geschat, waarvan de 

grote meerderheid in Vlaanderen . Halfweg de jaren 70 daalde het be· 

stand tot slechts 2300 broedparen in geheel België. In 1985-1988 schat· 

te men de Vlaamse populatie op 1000-1500 paren en in 1989-1991 op 

920-1150. In Limburg verdween de Wielewaal tussen 1985 en 1992 uit 

29 % van de kilometerhokken en werd de sterkste afname vastgesteld in 

de Kempense beekvalleien. In Klein-Brabant ve rdween de soort tussen 

1988 en 2001 uit 25 % van de atlashokken, maar de aantallen bleven er 

nagenoeg stabiel. Sinds het begin van de jaren go lijkt op Vlaams niveau 

geen sprake van herstel, integendeel. De relatief hoge schatting voor 

deze atlas kan wellicht verklaard worden door vroegere onderschattin

gen en een grotere volledigheid van de huidige inventaris . In de periode 

1973-1977 bezette de Wielewaal een groot kerngebied in Oost-Brabant 

(o.a . het Hageland en de Dijlevallei) , maar daar is hij nu nog maar in 

kleine aantallen vertegenwoordigd . Ook in het Antwerpse, in de Leie· 

streek , in het zuic:len van West-Vlaanderen en in de Kustduinen lijkt de 

Wielewaal opvallend minder verspreid te zijn. 

BESPREKING 

Wielewalen zijn schuwe bosvogels die zich niet zo makkelijk laten zien. 

Gelukkig zingen de vogels in het voorjaar opvallend en zijn de territoria 

bijgevolg relatief goed te vinden waardoor een betrouwbaar beeld werd 

bekomen van de huidige verspreiding. Wielewalen karteren is moeilijk: 

zowel mannetjes als wijfjes zingen, maar ze vertonen zich daarbij zei · 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

B ROEDZEK E R HEID #HOKKEN 

Zeker 144 

Waarschijnlijk 175 

Mogelijk 32 

% bezette hokken s6,3 

Populat ieschatting 1100-1400 

den e n bovendien kan het geslacht in het veld n iet zo vaak met zeker

heid bepaald worden door de grote variaties in verenkleed . Bovendien 

zingen ze soms tot op 700 meter van het nest of voeren ze foerageer

vluchten uit tot een paar ki lometer van het broedte rritorium, waarbij ze 

territoriaal roepen op de bezochte plaatsen . Tijdens de broedcyclus zijn 

e r periodes van een paar weken dat de vogels erg stil zijn. 

t-Jet aantal Wielewalen vertoont een grote variatie van jaa r tot jaar (toe

of afnames tot 20-30 %). Die variatie is afhankelijk van het broedsucces 

an het vorige jaar: goed en warm weer in mei en juni levert veel jonge 

ielewalen op en normaal gezien ook meer broedvogels het volgende 

aar. Daarbij is ook de situatie in de overwinteringsgebieden vaak een 

onzekere factor. Dergelijke jaarlijkse sc~;ommelingen bemoeilijken een 

eoord eling op lange termijn, hoewel die bij de Wielewaal toch duidelijk 

s. De langzame, maar langdurig doorzettende afname van het Vlaamse 

reedbestand loopt parallel met een afnemende trend in andere Euro

ese landen zoals Duitsland, Frankri jk, Oekraïne , Estland en Grieken

a nd . In Nederland verdween de soort uit een kwart van de atlashokken, 

vooral uit drogere bossen , maar er waren sterke regionale verschillen, 

zelfs met lokale toenames. In Wallonië wordt een forse afname gemeld 

en schatte men het aantal broedparen in de periode 1995-2002 op soo-

2000. Als mogelij ke oorzaken voor de sterke terugval van het bestand 

worden een aantal factoren geregeld aangehaald : de algemene afname 

van grote insecten door toegenomen pesticidengebruik, verdroging en 

het rooien van vele (zieke) populierenbossen en het verdwijnen van 

hoogstamboomgaarden . Habitatverlies lijkt d1t"r we1n1g waarschijnlijk 

aangezien het bosareaal in Vlaanderen niet gekrompen is en ouder wor

dende bossen eerder meer dan minder geschikt zijn . De sterke achter

uitgang van de Meikever, ook het gevolg van verdroging en pest ici den

gebruik, zou een invloed kunnen hebben gehad. Als het voedselaanbod 

onvoldoende groot is, komen veel Wielewalen immers niet tot eileg . 

: : DEZl SOORT WERD GESPONSORD DOOR: 

NATUUR PUNT AFDELING DE WIELEWAAL 
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Verstoring door de sterk toegenomen recreatie in bossen kan voor een 

schuwe soort als de Wielewaal misschien ook een rol spelen. De soort 

wordt bovendien heel sterk bejaagd in het Middellandse Zeegebied en 

voor een populatie die reeds zwaar onder druk staat, kan dit de spreek

woordelijke druppel betekenen . 

MARC HERREMANS 

Golden Oriole - Summary 

The Golden Oriole has a patchy distribution in Flanders, but the pattem is difficult to 

explain. There is some association with broad-leaved woodlands in river volleys (main

ly poplar plantations) , but there are many simi/ar areas that remain unoccupied. The 

species has continued to decline for at least half a century and the range has contrac

ted considerably compared to the previous atlas 30 years ago. The number ofbreeding 

pairs in Flanders is currently estimated at 1100-1400. 
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GRAUWE KLAUWIER (LANIUS COLLURIO) 

De Grauwe Klauwier is broedvogel in grote delen van Europa . Enkel in het uiterste noor
den, in Groot-Brittannië, Ierland, ljsland en in het grootste deel van het Ib erische Schier
eiland ontbreekt de soort nagenoeg volledig. 
De Europese populaties nemen al decennia lang af. vooral aan de noordwestelijke grens 
van het areaal. Lokaal werden in de periode 1990-2000 terug lichte toenames gemeld. 
De hoogste dichtheden bereikt de Grauwe Klauwier in het oosten van zijn areaa l. 
De broedhabitat bestaat uit halfopen tot open landschappen met structuurrijke vegeta
ties van doornstruwelen (Prunus , Crataegus , Rosa e.a.) en afwisseling van bossen m et 
korte , grazige vegetaties, een rijke flora en een fauna met ruim aanbod van grote insec
ten en kleine zoogdieren. Hij komt voor in verscheidene terreinen zoals kleinschalig cul
tuurlandschap, randen van beekvalleien, deels verboste duirt?ebieden, vochtige heideter
reinen en open plekken in bosrijke gebieden waar doornstruiken aanwezig zijn. De soort 
komt voor vanaf zeeniveau tot 18oo meter hoogte in de Alpen. 
Alle Europese vogels volgen een oostelijke trekweg om via de oostelijke Middellandse Zee 
de overwinteringsgebieden in Oost- en Zuid- Afrika te bereiken. De aan komst in de 
Vlaams e broedgebieden gebeurt vanaf midden april en in mei, de najaarstrek vangt aan 
midden juli en duurt tot september. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Gra uwe Klauwier is in Vlaanderen een zeer schaarse broedvogel die 

in amper 2 % van de atlashokken werd aangetroffen . 1';-Jergens werden 

meer dan 3 broedparen per hok gemeld . 

Zekere broedgeva llen werden gevonden in de Voers treek (2000-2002) in 

doornhagen langs bloemenrij ke, zuidgerichte hellingen , aan de rand van 

de Mechelse Heide (2001) en rond Herenthout tussen de Grote en de 

Kleine Neteinde Centrale Kempen (2002) . De waarschijnlijke broedge

vallen situeren zich in de Koeheide nabij Leuven (2002) en in het Stamp

rooierbroek (2001-2002). Mogelijke broedgevallen werden opgetekend 

langs de middenloop van de Demer en in de Dommelvallei. Waarschi j nlijk 

hebben die laatste waarnemingen betrekking op late doortrekkers in mei . 

De totale Vlaamse broedpopulatie bedroeg naar schatting 1-3 paren in 

2000, 2-3 in 2001 en 5-7 in 2002. Na de atlasperiode nam in 2003 het 

bestand nog lichtjes toe en werden 6-10 paren geteld waarvan 5 in 

Limburg. 

VERANDERINGEN 

De sterke terugval van de Grauwe Klauwier dateert reeds van de jaren 

50. Daar waar LIPPEN S & WILLE (1g72) het Belgische bestand in 1g50 nog 

op 5000 paren schatten , was dit in 1g72 teruggevallen tot 1000 paren 

waarvan 350 in Vlaanderen. In de periode 1g73-1g77 werden nog nauwe

lijks 570 paren geteld waarvan 110 in Vlaanderen . De soort was toen 

vooral aanwezig in de Kempen, meer bepaald in de wateringen va n 

Noord-Limburg. Daarbuiten werden slechts enkele verspreide broedge

vallen vastgesteld aan de Kust en in Zandig Vlaanderen. Daarna kwam , 

de afname in een stroomversnelling terecht en in de loop van de jaren 

8o schommelde het bestand in Vlaanderen rond 15 paren (MAES et al. 

1g85A). Het zwaartepunt van de verspreiding bleef in Limburg waar ter

re inopnamen in 1g74-1g83 aantoonden dat de meeste vroegere broed

plaatsen werden opgegeven en dat de soort enkel (tijdelijk) standhield 

in de Noord-Limburgse wateringen , in de vallei van de Zwarte Beek en 

in het Stamprooierbroek. In het begin van de jaren go werd nog slechts 

sporadisch buiten Limburg gebroed en viel de populatie verder terug tot 

een 10-tal paren in 1gg2. In 1gg4 werden in geheel Vlaanderen nog g ter

ritoria opgetekend . Hiervan waren er 8 op de Sint-Maarlensheide in 

het noorden van Limburg. Dit laatste 'bolwerk' werd uiteindelijk aan het 

eind van de jaren go eveneens verlaten, zodat de Grauwe Klauwier als 

uitgestorven werd beschouwd in de periode 1gg8-1ggg. In de loop van 

de jaren go werden nog solitaire broedgevallen of territoria opgetekend 

in de Zwinbosjes te Knokke (1gg2-1gg4), te Sint-Huibrechts-Lille (1gg5) , 

in de Maatjes te Kalmthout (1gg6) en in de duinen te Knokke (1gg6) . De 

recente broedgevallen doen de hoop toenemen op een nieuwe, perma· 

nente vestiging in Vlaanderen. 

BESPREKING 

Ondanks de lichte heropleving tijdens de voorbije atlasperiode blijft de 

soort het erg moeilijk hebben in Vlaanderen. De oorzaak van de enorme 

afname tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw moet mogelijk vooral 

worden gezocht in het verdwijnen van tal van geschikte broedbiotopen. 

De Grauwe Klauwier is namelijk erg trouw aan de broedplaats (VAN 
1 

NIEUWENHUYSE 1gg6). Het Vlaamse landschap heeft grote veranderingen 

ondergaan als gevolg van een tendens naar grootschaligheid en de over· 

gang naar monoculturen (HERMANS 1gg6). Dit ging gepaard met ontwa

tering en toenemend gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen 

waardoor de typische landschapsstructuren van weleer met vele kleine 

landschapselementen op de schop gingen. De Grauwe Klauwier ver· • 
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BROEDZEKERHEID #HO K KEN 

Zeker 6 

Waarschijnlijk 3 

Mogelijk 

% bezette hokken 2,0 

Populatieschatting 1-7 

jween uit het agrarische landschap om zich terug te trekken in de 

1atuurgebieden. Maar ook daar was de evolutie niet gunstig voor de 

;oort. Zo werden in de wateringen, de voorkeurshabitat in Limburg, uit 

!conomische overwegingen traditionele bevloeingen gestaakt. De bloe

nen-en insectenrijke hooilanden verruigden en werden met Populieren 

>eplant. Met het verdwijnen van het traditionele hooilandbeheer ver

lween ook de Grauwe Klauwier. Van het oude cultuurlandschap bleven 

llechts relicten bewaard waardoor de mogelijkheden voor een stabiele 

· opulatie ernstig beknot werden. Samen met het verdwijnen van vele 

eschikte terreinen , nam ook de insectenrijkdom af en werden belang-

ijke vcedselbronnen, zoals grotere keversoorten (bv. mestkevers), erg 

pe evolutie in grote delen van Noordwest-Europa loopt parallel aan de 

fname in Vlaanderen. In Nederland nam de soort af van 5000 paren in 

900 tot 1500 in de periode 1973-1977, 150-220 in 1989-1990 en ten slot-

160-200 paren in de periode 1998-2000. De soort verdween uit grote 

elen van het land, maar de dalende aantallen werden er volledig ge

ompenseerd door de explosieve toename in het Bargerveen in Drenthe 

vaar een voortdurende influx bestaat vanuit Duitsland. 

;inds kort worden lokaal positieve geluiden gehoord . In Wallonië kende 

Ie soort een dieptepunt van 460 paren in de periode 1973-1977. Ver

chillerde warme zomers in de jaren 8o lagen aan de basis van een op-

I allend herstel met een aangroei van de populatie in 1993-1994 tot 945-

! 169 paren {)ACOB 1999B). De populatie bleef verder aangroeien om in 

Ie penode 1997-1998 een totaal van 1890-2210 paren te bereiken. Die 

oename deed zich vooral voor in de Famenne en in het zuiden van de 

:ondroz, de Lorraine, de Ardennen en tussen Samber en Maas . In het 

;roothertogdom Luxemburg was in 1998 de populatie stabiel sinds de 

•eriode 1976-1980 (BECHET & MoEs 1999). Na een fameuze afname in 
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geheel Duitsland kende de soort sinds 1985 een heropleving tot 8o.ooo 

paren in het begin van de jaren 90 en 150.000 paren in 1998 (KowALSKI 

1999) . Na vele jaren van afname in Noordwest-Frankrijk werd sinds 1994 

opnieuw een toename gemeld tot 500 paren langs de kusten van Bre

tagne en Normandië en in de moerassen van het binnenland (CHABOT 

1999) . Dergelijke positieve trends bieden hoopvolle perspectieven voor 

een verder herstel van de populatie in Vlaanderen in de komende jaren . 

Nochtans lijken aantallen zoals een halve eeuw geleden ondenkbaa r 

zonder grootschalige beschermings· en natuurinrichtingsprojecten . 

JAN GABRIËLS 

Red-backed Shrike - Summary 

Widespread in Flanders during the first half of the twentieth century, Red-backed 

Shrike numbers droppedfrom 1950 onwards. By the end ofthe 1990s, the species had 

become extinct. Habitat deterioration, intensification of agricultural activities and the 

decline of large insect populations (dung beet/es) are the ma in reasans for the decli

ne. Ou ring the atlas inventory however, the species was detected in smal/ numbers (a 

maximum of 5·7 breeding pairs in 2002) . Red-backed Shrikes are also increasing in 

Wallonia , northwestern France and Germany so there seems to be some hope for this 

species. 
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KLAPEKSTER (LANIUS EXCUBITOR) 

Klapeksters komen in Europa voor in een lang, uitgestrekt gebied van het uiterste noor
den van Scandinavië tot de zuidpunt van het Iberische schiereiland. De verspreiding kent 
heel wat hiaten. Zo komen Klapeksters niet voor in ljsland, Ierland, Groot-Brittannië en 
in grote delen van West-Frankrijk. Men treft ze tevens niet of nauwelijks aan in de 
Alpenlanden, Italië, Corsica, Sardinië en Sicilië. Ook in de Balkan komen ze niet voor. 
De aantallen lopen overal in Europa terug, maar de populaties van Centraa l- en West· 
Europa lijken harder getroffen dan de noordelijke. 
De Klapekster bereikt veruit zijn hoogste dichtheden in Scandinavië. In vergelijking met 
die populaties zijn die in West· en Centraal-Europa onbetekenend. De absolute dichthe· 
den liggen gemiddeld erg laag en zijn zelden hoger dan 10-15 broedparenj25 km 2. De 
dichtheden zijn vooral afhankelijk van het voedselaanbod ("Yluizen, mollen, grote insec
ten) op basis waarvan de gemiddelde territoriumgrootte wordt bepaald. 
Klapeksters hebben een voorkeur voor een open landschapstype met voldoende struiken 
en bomen (vaak ook bovengrondse elektriciteitsleidingen) van waaruit ze uitvallen doen 
naar hun prooi. In het noorden van hun verspreidingsgebied worden ze vooral aangetrof 
fen in uitgestrekte heidegebieden en op kapvlakten terwijl meer in het zuiden vaak in 
kleinschalig landbouwgebied met vele heggen en houtkanten wordt gebroed. 
Ze hebben de gewoonte om, net als andere klauwieren, hun prooien te spietsen en op die 
manier voedselvoorraden aan te leggen. 
Enkel de vogels van het hoge noorden zijn trekvogels en overwinteren op doornige takken 
of prikkeldraad in het algemeen in Centraal- en West-Europa. De overige populaties ver
tonen enkel in strenge winters beperkte zwerfbewegingen. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

In Vlaanderen werd ti jdens de atlasperiode enkel in het eerste atlasjaar 

nog welgeteld één waarschijnlijk broedgeval doorgegeven, meerbepaa ld 

uit het Vrouwenbos in de Voerstreek . Zowel in 1999 als in 2000 werd 

hier gedurende het hele broedseizoen een koppel waargenomen , maar 

een nest of jongen werden nooit gevonden {MED. A. ZEEVAART) . 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de voorgaande atlasperiode is het verspreidingsge· 

bied van de soort verder ineengestort. Een kwarteeuw geleden kwam ze 

nog voor op verschillende Limburgse heideterreinen en in een aaneen

gesloten gebied dat zi ch uitstrekte langs het bekken van de Beneden · 

Schelde tot in de Zuidelijke Kempen en in de Demervallei , met een con

centratie in de regio Klein-Brabant (Bornem, Hingene, Puurs) . Meer zui

delijk werden ook nog enkele broedparen aangetroffen in de Dijlevallei . 

Ook toen al was de achteruitgang duidelijk en was de soort reeds uit 

grote delen van Vlaanderen verdwenen. Na de voorgaande atlasperiode 

zette de afname versneld door en dit kan nog het best geïllustreerd wo r

den met de trend in het kerngebied in Vlaams-Brabant waar de soort 

standhield tot 1993. In het begin van de jaren 70 was de soort er goed 

vertegenwoordigd (ca . 1 o broedparen) . In 1980-1981 hield de populatie 

stand (10-12 broedparen) terwijl ze in 1983-1984 reeds was teruggevallen 

tot 5·7 broedparen en er in 1987-1988 waarschijnlijk nog maar 2·3 over· 

bleven . Begin jaren go verdween de Klapekster er volledig en het laatste 

broedgeval werd opgetekend langs de Schelde te Hingene in 1993 . 

In Limburg werd de populatie in 1973 nog geschat op 30 broedparen . In 

1985 was ze reeds afgenomen tot 10. In 1992 werd nog slechts 1 broed

paar vastgesteld in een beekvallei te Tessenderlo. In 1994 kwamen de 

enige 3 territoria voor Vlaanderen uit de Demervallei (Webbekombroek, 

Kloosterbeemden en Messelbroek). In 1995 kwam nog één broedpaar 

voor in het Messelbroek en in 1996 werd ten slotte nog een broedpaar 

opgetekend op een heideterrein in de omgeving van Zonhoven . 

De Klapekster wordt sinds het einde van de jaren go zo goed als uitge· 

sterven beschouwd in Vlaanderen . Samen met de daling van het aantal 

broedparen nam ook het aantal overwinteraars verder af. 

BESPREKING 

Het waarschijnlijke broedgeval in de Voerstreek kwam als een verras· 

sing, maar betekende geenszins een duurzaam herstel van de populatie. 

Een toevallige, lokale vestiging blijft steeds mogelijk, zeker in de Voer· 

streek en ook op de grote Limburgse heideterreinen (Leopoldsburg, 1 

Waterschei , vallei van de Zijpbeek) waar lokaal nog geschikt habitat aan· 

wezig is . 

De enorme afname van de voorbije decennia kan waarschijnlijk worden 

toegeschreven aan enerzijds een verminderde voedselsituatie, zowel in 

de winter als tijdens het broedseizoen door toename van het gebrui k 

van pesticiden en herbiciden in de landbouw, en anderzijds door de 1 

schaalvergroting in de oorspronkelijk kleinschalige landbouwgebieden . • 

De toenemende vergrassing van de heidevelden is mogelijk een belang· 

rijke oorzaak van de terugval in de heideterreinen van de Kempen. De 

door verhoogde stikstofdepositie veroorzaakte vergrassing zorgt moge· 

lijk voor problemen bij het bemachtigen van prooien als loopkevers, 

hommels en hagedissen. Vooral tijdens het voederen van de nog kle ine 1 
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ngen ki est de Klapekster voor prooien als hommels en loopkevers. 

Het zou kunnen dat een lage overleving van de jongen aan de basis ligt 

de terugval op de heideterreinen . Helaas zijn er in Vlaanderen geen 

cijfers voorhanden over het nestsucces in die gebieden . De toename van 

begrazing als beheersmaatregel zou een positief effect kunnen hebben 

op de Klapekster, maar waarschijnlijk is het nu reeds te laat. 

n de Vlaamse populatie zich op de grens bevindt van het ver

?preidingsgebied is ze extra gevoelig voor de globale afname die wordt 

n Wallonië is de toestand iets minder dramatisch , hoewel ook daar een 

e wordt genoteerd. Klapeksters passen zich daar blijkbaar aan het 

rdwijnen van het kleinschalig landsch-àp aan en komen steeds vaker 

broeden in jonge dennenaanplanten (BoccA 1999)- De populatie kon 

r in de periode 1995-2002 geschat worden op 100-250 broedparen . In 

ederla nd is de situatie de voorbije decenn ia verder verslechterd en 

~taat de soort, met nog slechts 1-4 broedparen in de periode 1998-2000, 

op het punt uit te sterven . Voor de toekomst ziet het er in het algemeen 

~iet zo goed uit voor de Klapekster en een herkolon isatie van de verla

en kerngebieden zit er waarschijnlijk niet meteen aan te komen . De 

·elatief grote popu laties in Vlaanderen en Nederland in het begin van 

:Je jaren 70 vielen samen met een toename van de Zweedse populatie . 

--let is mogelijk dat de bijgevolg toenemende aantallen overwinteraars 

Jit Zweden de populatie in de Lage Landen op peil hebben gehouden 

:J oordat een aanta l overwinteraars ter plaatse zou zijn gebleven 

(H USTINGS & VAN WI NDEN 1999) - De voorb ije 2 decen11ia Zijn echter ook 

1 :Je aantallen in Zweden afgenomen en bijgevolg ook de aantallen over-

Ninteraars . Zo werden de jaarlijkse overwinteraars in Nederland in de 

I
Jeriode 1978-1983 geschat op 250-400 (SovoN 1987), terwijl ze eind ja

·en 90 terugliepen tot 100-200 (HUSTINGS & VAN WINDEN 1999) 

Jn langs volgden weer enkele goede winters met ook in Vlaanderen licht 
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toenemende aantallen overwinteraars in de heidegebieden van vooral de 

Noordelijke en de Oostelijke Kempen . Of het gevoerde heidebeheer hier 

voor een betere voedselsituat ie heeft gezorgd, is voorals nog niet duide

lijk. 

GLENN VER MEE RSC H 

Great Grey Shrike - Summary 

During the 2000-2002 atlas period, only one pair of Great Grey Shrikes was observed 

in Flanders and no evidence of actual breeding could be found. The species became 

extinct in the late 19905 aftera long period of decline. During the 1973-1977 atlas 

period, a bout 75 pairs were still present. The increased u se of herbicides and pestici

des and general farming intensification resulting in declin ing prey populations, in 

both breeding and wintering sites, are probable reasans for the toss. 
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GAAl (GARRULUS GLANDAR/US) 

De Gaai is een zeer algemeen verspreide soort in geheel Europa. Hij is enkel afwezig in 
het noorden in ljs land, Noord· Schotland en in Scandinavië boven 68' N. B. In het zui· 
den ontbreekt de soort op de Balearen. 
De Europese populatie wordt de laatste decennia als stabiel beschouwd. Gezien de hoge 
aantallen (5-23 miljoen broedparen) zijn de schattingen rede lijk ruw en worden lichte 
fluctuaties moeilijk geregistreerd. 
Als habitat verkiest de Gaai vooral loofbossen , in het bijzonder die met eiken bestanden. 
Ze broeden ook vaak in allerlei gemengde naaldbostypes, vooral als er verspreide spa r
renbosjes in voorkomen. Gaaien kunnen broeden tot op 2000 meter hoogte . De soort was 
oorspronkelijk een echte bosvogel die nu echter in een zeer brede waaier van bosrijke 
habitats voorkomt en in meer geürbaniseerde streken broedt in parklandschappen , grote 
tuinen en stadsparken. 
Als omnivoor voedt de soort zich in het voorjaar en de zomer met o.a. insecten en fruit , 
maar plundert ze ook nesten van zangvogels . In het najaar wordt overgeschakeld op 
allerlei zaden zoals eikels en beuken- en hazelnoten. Gaaien leggen wintervoorraden aan 
waarbij de zaden op diverse plaatsen wo rden verborgen en de vogels zo meehelpen aan 
de verspreiding van verschillende boomsoorten. 
Onze broedvogels zijn overwegend standvogels, maar Gaaien uit noordelijke broedgeb ie
den ve rionen trekgedrag waarbij ze zich voo ral in z uidwestelijke richting verplaatsen. In 
onze streken is voora l de najaarstrek tussen september en november opvallend. Als 
gevolg van voedselschaarste in het noCJrden kunnen ·dan soms echte invasies in West

Europa plaatsgrijpen . In Vlaanderen was dit o .a. het geval in 1978, 1983, 1986 en 1996. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

In Vlaanderen werden Gaaien genoteerd in 89 % van de atlashokken . De 

soort komt voor in elke regio , maar in het westelijk deel van Vlaanderen 

is de verspreiding duidelijk minder aaneengesloten en zijn er een aantal 

hokken waar de soort ontbreekt. Opvallend is het voorkomen in enkele 

bossen in het uiterste westen van de Duinregio (o.a. Hannecaertbos te 

De Panne) . 

De nadruk van de relatieve dichtheidskaart ligt duidelijk in de oostelijke 

helft van Vlaanderen . De concentraties in de Centrale en Zuidelijke 

Kempen vallen erg op en komen overeen met de bosrijke gebieden (loof

bossen , parken, oude villawijken) ten oosten van Antwerpen en uitge

strekte bossen in de wijde omgeving van Lille, Westerlo , Averbode, Her

selt, Mol en Lommel . In de Oostelijke Kempen komen lokaal opvallend 

veel Gaaien voor in de uitgestrekte bossen op en langs de steilrand van 

het Kempens Plateau . Ook in de Voerstreek is de Gaai een wijdversprei

de soort. Elders in Vlaanderen zijn de relatieve dichtheden meer ver

brokkeld en komen de hogere waarden overeen rnet meer verspreide 

bossen. Dit is o .a. het geval in de bosgebieden ten zuidoosten van 

Brugge, enkele grotere bossen in het Waasland (o .a. het Stropersbos in 

· Sint-Niklaas) , de Avelgemse bossen in Zuid-West-Vlaanderen , het Zo· 

niënwoud en bossen en parkgebieden in Haspengouw. 

Lage dichtheden vallen steeds samen met bosarme landbouwgebieden in 

o.a. de Kust- en Scheldepolders , het zuiden van Haspengouw en in het 

noorden van de provincie Antwerpen (Hoogstraten·Meer). Sterk verstede· 

lijkte gebieden zoals de omgeving van de stad Antwerpen scoren erg laag. 

Voor de Gaai , die niet moest geteld worden tijdens de atlasperiode, kan 

geen betrouwbare populatieschatting worden gemaakt. De tellingen die 

wel werden uitgevoerd , bevestigen de relatieve dichtheidskaart en varië· 

ren van gemiddeld 10 broedparen per atlashok in het uiterste westen tot 

100 en meer in de Kempen . 

VERANDERINGEN 

Het verspreidingsgebied is in Vlaanderen sinds de periode 1973-1977 

niet zo veel veranderd , met uitzondering van enkele plaatselijke areaal

uitbreidingen , vooral in het westen (o .a. De Panne). De Gaai ontbrak 30 

jaar geleden vrijwel volledig in het westen . Het globale dichtheidspa

troon lijkt weinig veranderd , hoewel de verschillende methodes en on

derzoeks intensiteiten het vergelijken erg bemoeilijken. 

Een trendbepaling voor de Gaai is niet eenvoudig door het ontbreken 

van betrouwbare landelijke schattingen in de voorbije eeuw en nu . 

De bestaande regionale informatie wijst echter op ten minste lokaal toe· 

nemende aantallen in Vlaanderen. In de bosrijke provincie Limburg ble

ven de aantallen stabiel tussen 1974-1985 en 1989-1992. De soort was en 

is er nog steeds talrijk . Meer naar de periferie van het areaal worden 

grotere verschillen genoteerd . In Klein-Brabant stelde men in 2001 een 

duidelijke toename vast sinds 1988. In Zuid-West-Vlaanderen meldt 

men een toename door de kolonisatie van stadsparken. De kolonisatie 

van meer stedelijke habitats en meer open landscha ppen met slechts 

kleine bosjes is blijkbaar nog steeds aan de gang. 

BESPREKING 

Als meest uitgesproken bosvogel onder de kraaiachtigen is het niet ver

wonderlijk dat de Gaai in hoge dichtheden voorkomt in sterk beboste ge· 
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bieden en schaarser wordt naarmate het landschap opener wordt. 

DE SMET & RoGG EMAN (2002) melden een toename in zowat heel Vlaan 

deren, maar wijzen op een schijnbare tegenspraak in de dalende trend op 

basis van ringvangsten tegenover een stijgende trend op basis van losse 

inventarisaties . Er zijn bijzondere technieken vereist om Gaaien in het ka

der van het ringwerk te vangen , waardoor bij een vergelijking van de jaar

totalen extra dient te worden gelet op verschillen in vangstinspanning. 

Bovendien worden de ringtotalen vertekend door invasies . 

In Vlaanderen wordt de Gaai als juridisch vogelvr ije soort plaatsel ij k 

sterk vervolgd omwille van zogenaamde hoge predatieschade aan klein 

jachtwild . Zo bedroeg de gemiddelde Gaaien bestrijding in 1998 1,21 

Gaaien j 10o ha in 65 Vlaamse wil dbeheerseenheden (n = 3466 Gaaien) . 

Onderzoek wees echter uit dat de soort slechts uitzonderlijk schadelijk is 

voor jachtwild. Gezien die vaststel ling en het feit dat de Gaai een belang

rij ke ecologische rol speelt in het bosecosysteem door het verspreiden 

va n eike ls (en dus nieuwe groei van bomen bevordert) is bestrijding niet 

0 

langer gewenst (N ILSSON 1985, DE SMET & ROGGEMAN 2002) . 

In Nederland , waar de populatie geschat wordt op 40.ooo-6o.ooo 

broedpare n, is er we inig verschil met de vorige sch att ing. In Groot

Brittannië vertoont de soort een fluctuerend verl oop zonder echt du ide

l ijke trend . De laatste 10 ja ar is er een li chte dal ing in de bosgebieden . 

In Wallonië werd eveneens een flu ctue rend ve rloop aangetoond. 

ÄNN Y ÄNSEL IN 

Ja y - Summary 

The species is widely distributed in Flanders and occurs in 89 % of all atlas squares. 

Highest densities are found in the central and eastern woodland areas. The western 

part of the region is less densely occupied. Si nee 1973-1977, the Jay has slightly exten

ded its distribution towards the west and has colonized urban areas, including city 

parks. No reliable trends are available, but local studies suggest an ongoing increase. 
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EKSTER (PICA PICA) 

De Ekster komt voor in vrijwel geheel Europa en Azië en in het grootste dee l van Europa 
is de soort talrijk. Sinds 1965 zijn de populaties in zowat alle Europese landen spectacu
lair toegenomen. 
Broedvogels komen voor in paren die zich buiten de broedperiode in groepen verenigen. 
Met de huidige dichtheden vinden jonge vogels vaak geen eigen broedterritorium en blij
ven ze minstens een jaartje zwerven in jeugdbendes, die een kwart tot de helft va n de 
populatie kunnen uitmaken . Nestbouw kan al beginnen in december, maar start door
gaans pas rond nieuwjaar. Eksters houden van open landschappen met verspreide bosjes, 
bomenrijen of geïsoleerde hoge bomen. Ze broeden vaak in parken en tuinen . Het opva l
lende nest wordt liefst hoog in een boom geplaatst, erg vaak in een populier. Het zijn 
opportunistische alleseters die frequent profiteren van voedsel dat door de mens geteeld, 
achtergelaten of weggeworpen wordt . Eksters hebben een kwa lijke naam als nestpredo
toren en oudervogels roven inderdaad regelmatig eieren en jongen van andere voge ls om 
er hun eigen jongen mee te vo eden . Toch vormen eieren en nestjongen maar een fractie 
van het voedsel dat jonge Eksters krijgen. De invloed hiervan op andere vogelsoorten is 
erg omstreden. Lokale studies stelden meermaals een hoge nestpredatiedruk door Eksters 
vast (bv. in Vlaanderen: VEReAUTEREN 1992), maar grootscha lige corre latiestudies f alen 
doorgaans in het aantonen van een verband tussen meer of minder Eksters (in ruimte of 
tijd) en een toe- of afname van kleine zangvoge ls (zie voo r ee n overzicht in DE SMET a( 

RoGGEMAN 2002). 
Het zijn uitgesproken standvogels, enkel jonge vogels verspreiden zich over een korte 
afstand voora leer zich te vestigen. In de herfst worden gezamen lijke slaapplaatsen 
gevormd van voornamelijk jonge vogels die in de loop van de winter worde n aangevuld 
met adulten uit de nabije omgeving (KOOIKER a( BucKOW 19 99). 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Ekster is in Vlaanderen minstens een talrijke, wellicht een zeer talrijke 

broedvogel. De soort komt over het ganse grondgebied voor (98 % bezet

te hokken) en vrijwel overal werden zekere broedgevallen vastgesteld . 

De relatieve dichtheidskaart toont aan dat de soort over grote delen van 

Vlaanderen een hoge dichtheid bereikt, maar dat die merkelijk lager uit

valt in de Leemstreek, de Voerstreek, het Kempens Plateau en de Noor

delijke Kempen , het Meetjesland en het uiterste westen van het land 

(van het Heuvelland ten zuiden van leper tot de Moeren) . De laagste 

dichtheden noteert men over het algemeen in de bosgebieden van de 

Kempen . De dichtheidskaart op basis van punttellingen bevestigt dit pat

roon , maar toont ook de dichtst bezette gebieden in verstedelijkte ge

bieden : Aalst, Kortrijk, Mechelen-Antwerpen , Gent, Oostende, Brugge 

en de as Lier-Mol. 

Hoewel de soort niet geteld moest worden, werden toch enkele schattin

gen doorgegeven . In veel atlashokken werd de absolute dichtheid ge

schat op 50-100 broedparen (2-4 broedparenfkm2), maar piekdensitei-

ten bedroegen 6-8 broedparen per km 2. In Klein-Brabant werden gemid

deld 4,8 broedparen per kilometerhok aangetroffen . 

VERANDERINGEN 

Eksters kwamen een halve eeuw geleden ook al in geheel Vlaanderen 

voor. Onder een niet aflatende vervolgingsdruk waren Eksters vroeger 

schaarse, schuwe vogels van afgelegen rurale gebieden . Een jachtverbod 

gedurende de Tweede Wereldoorlog zorgde voor een sterke toename en 

de eerste vestiging in de steden Gent, Antwerpen en Brussel dateert van 

die periode. Een verdere afname van de jachtdruk en vervolgingswaan

zin vanaf de jaren 70, o.a. via een verbod op gebruik van gifeieren en het 

doorschieten van nesten , en een reglementering voor het gebruik va n 

vuurwapens nabij bewoning in de jaren 8o, vormden de aanloop voor 

een spectaculaire toename, vooral in de buurt van bewoning. Verreweg 

de meeste Eksternesten in Vlaanderen vinden we nu in tuinen en parken 

of op drukke plaatsen zoals in de bermen van autosnelwegen en spoor

wegen (DE SMET & RoGGEMAN 2002) . 

Veertig jaar geleden werd het totale aantal voor België op 50.000 broed

paren geschat, een overschatting die prompt werd gecorrigeerd tot 

19.000. In Wallonië schat men het aantal ondertussen op 25.000-40.000 

broedparen . Hoewel we niet beschikken over een populatieschatting 

a.h.v de atlasgegevens is het zeker dat de populatie ook in Vlaanderen 

nog verder fors is vooruitgegaan t.o.v. de periode 1973-1977. 

Tussen 1985 en 1992 was er in Limburg plaatselijk nog een gebiedsuit

breiding (Kempen en Leem streek), al bleef het totale aantal bezette kilo

meterhokken ongeveer gelijk. Het aantal broedparen werd er in 1992 op 

5000 geschat. In Klein-Brabant werd tussen 1988 en 2001 nog een toena

me van 26 % vastgesteld . Toch zijn er ook aanwijzingen (vooral op bas is 

van slaapplaatsgegevens) dat de Ekster in Vlaanderen in het begin van 

de jaren 8o een populatiepiek bereikte en nadien lichtjes afnam. Alle 

lokale tellingen van het broedbestand laten evenwel een continue toena

me zien , minstens tot en met 2000 (DE SMET & RoGGEMAN 2002). 

De lagere aantallen in het Meetjesland en de Leemstreek waren ook al 

herkenbaar op de kaart van de landelijke atlas 30 jaar geleden, maar toen 

vormden de Kempen en de Voerstreek nog een kerngebied. Ondertussen 

zijn er in de Kempen regio 's met aanmerkelijk lagere aantallen . Vooral in 

bosrijke streken met grote Havikpopulaties wordt dit vastgesteld. 

BESPREKING 

De Ekster is een zeer opvallende, onmiskenbare en niet-schuwe vogel die 

meestal in een open landschap leeft. Voor er blad op de bomen komt, 

zijn de nesten hoog in de bomen erg opvallend. Er kan enige verwarring 

optreden omdat overjarige nesten nog lang kunnen standhouden en er 

rondzwervende jeugdbendes zijn die elke vrijgekomen plaats proberen in 

te palmen. De soort is echter één van de makkelijkst te inventariseren 

vogels in Vlaanderen en de inventaris dient als één van de meest 

betrouwbare en volledige beschouwd te worden. De enorme toename en 

de nu vastgestelde variaties in relatieve densiteiten vormen samen met 

de recentere nieuwe trends tot afname in bepaalde gebieden interessan

te mogelijkheden voor studies die proberen verbanden te leggen met de 

toe- of afname van zangvogelsoorten die mogelijk lijden onder de nest-
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predatie van Eksters. Uiteraard mag een schijnbaar ruwe ruimtelijke cor

re latie tussen verspreidingskaarten helemaal niet als een bewijs of zelfs 

maar suggestie voor causale impact aanzien worden. Het kan hoogstens 

een aanleiding vormen voor nauwkeuriger onderzoek. 

Ook in de ons omringende landen is de Ekster de voorbije decennia fors 

toegenomen. In Nederland was er een sterke toename tussen 1970 en 

1990, maar daarna volgde een lichte afname, met plaatselijk zelfs een 

ste rke afname, vooral in natuurlijke biotopen weg van de mens, groten

deels onder invloed van predatie door de Havik (KONINGS & BAEYENS 

1998). In Groot-Brittannië is het bestand van de Ekster de laatste 25 jaar 

nog meer dan verdubbeld, vooral in stedelijke gebieden en bossen, maar 

sinds 1980 is de aangroei aanzienlijk ve~traagd t .o.v. de periode daarvoor 

(MARCHANT et al. 1990, GREGORY & MARCHANT 1995) . 

0 

Naast het rechtstreekse predatie-effect door de Havik en Bosuil op de 

soort, begint de Ekster ook in toenemende mate hinder (zowel op gebied 

van competitie als nestpredatie) te ondervinden van de sterk toegenomen 

Zwarte Kraai. Zeker ook niet onbelangrijk is het aantal Eksters dat jaarlij ks 

geschoten of verdelgd wordt: de afschotstatistieken vermelden voor een 

deel van Vlaanderen (122 wildbeheerseenheden) het afschot van 41.285 

Eksters in 2002 (CASAER 2004) , maar in totaal zouden in Vlaanderen jaar

lijks ongeveer 120.000 Eksters verdelgd worden (minstens 8 vogelsfkm 2) 

(DE SMET & RoGGEMAN 2002). Bij een aantal broedparen van 50.ooo-

70.ooo en 400.000 vliegende vogels (HERROELEN 2000, DE SMET & 

RoGG EMAN 2002) kan dit een perfect 'duurzame' situatie zijn , zonder du i

delijke impact op de populaties . 

MARC HERREMANS 

Magpie - Summary 

The species is widely distributed in Flanders. The last 50 years numbers have signifi

cantly increased. The increase coincided with legis/ation restrictions but the most 

spectacular increase in numbers occurred after the colonisation of urban areas. In 

open treeless areas or in dense woodlands, the species is scarce. Recently, numbers 

have declined in some areas where Goshawks have become common. 
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KAuw (CoRvus MONEDULA) 

De Kauw komt als broedvogel voor in grote delen van Europa met uitzondering van 
ljsland, grote delen van Noorwegen en Corsica. Ze zijn voora l ta lrijk in het noordwesten 
(Groot-Brittannië, Ierland, de Benelux, Denemarken en Noordwest- Frankrijk), maar ook 
in Zuid-Zweden, de Baltische Staten en Bulgarije. In de landen rond de Middellandse 
Zee liggen de aantallen veel lager. 
Kauwen zijn intelligente vogels die zich, net als de meeste andere kraaiachtigen, in toe· 
nemende mate aan de menselijke omgeving aanpassen. Ze slagen er zo in zowel hun are
aal als de totale populatie uit te breiden, hoewel lokaal afnames worden gemeld. 
Het zijn kolonievormende holenbroeders die van nature uit tal van nestplaatsen gebrui
ken zoals boomholten (o.a. holen van Zwarte Specht), rotswanden en kliffen . Soms wor
den ook solitaire broedparen aangetroffen en kolonies kunnen in erg dicht dan wel in los 
verband gevormd worden. Ze kunnen bestaan uit een tiental tot meerdere honderden 
broedparen . De hoogste dichtheden worden over het algemeen aangetroffen in laaggele
gen gebieden waar een overvloed aan geschikte broedplaatsen wordt afgewisseld met cul
tuurlandschap (bij voorkeur veeteelt). 
De noordelijke populaties zijn trekvogels die overwinteren in West- en Centraal-Europa 
terwijl de Kauwen van gematigd Europa over het algemeen standvogels zijn. In de win
ter vormen ze rondzwervende, soms erg grote groepen die gezamenlijke slaapplaatsen 
gebruiken en vaak erg luidruchtig zijn. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Kauw is een erg talrij ke broedvogel in Vlaanderen en komt voor in 

93 % van alle atlashokken . Gezien het feit dat het een betrekkelijk een

voudig te inventariseren soort is , is het niet verwonderlijk dat de grote 

meerderheid van de gegevens zekere broedgevallen betreft. 

De relatieve dichtheidskaart toont een genuanceerder beeld : Kauwen blij

ken vooral wijdverspreid te zijn in de lagergelegen delen van Vlaand eren . 

De Kustpolders , grote delen van Zandig Vlaanderen, het westen van het 

Meetjesland, bossen op zandgronden in de omgeving van Stekene en 

Waasmunster en de volledige Kempense regio (met uitzondering van het 

naaldbosrijke Ke mpens Pl ateau) herbergen duidelijk de grootste concen

traties Kauwen in Vlaanderen . 

Niet zelden worden schattingen doorgegeven van 150-200 broedparen 

per atlashok (o .a. in de Noordelijke Kempen en plaatselijk in Zandig 

Vlaanderen) . Hoger gelegen gebieden zoa ls het Centrale Heuvelland , 

Haspengouw en het Hageland en de regio Klein-Brabant scoren gemid

deld heel wat lager en ook in de Voerstreek en de Maasvallei komen 

Kauwen in veel lagere aantallen voor. Zo bleek de Kauw erg talrijk te 

broeden in schouwen van particuliere woningen in de omgeving van 

Laakdal , maar werd in een vergelijkbaar dorp in de omgeving van 

Tongeren slechts één broedpaar aangetroffen, en dit dan nog in een 

natuurlijke holte (MED. K. LEYSEN). 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de Belgische Broedvogelatlas van de periode 1973-

1977 heeft de Kauw zijn verspreidingsgebied iets verder uitgebreid in het 

westen (zuidelijk West-Vlaanderen) en plaatselijk in het Meetjesland, 

hoewel die verschillen ook te wijten kunnen zijn aan de hogere inventa· 

risatie-inspanning tijdens de huidige atlasperiode. De dichtheidsver

schillen tussen de verschillende regio's zijn erg moeilijk te vergelijken 

tussen beide periodes omwille van de verschillende methodiek, maar in 

grote lijnen blijken ook die nagenoeg ongewijzigd te zijn gebleven . De 

aantallen zijn echter wel veranderd. 

In de periode 1973-1977 werd de Belgische populatie geschat op 1o.ooo-

21 .ooo broedparen , een aantal dat 3· tot 6-maal lager lag dan de voor· 

gaande schatting (LIPPENS & WiLLE 1972) . In nagenoeg alle atlasregio's 

blijkt de soort het momenteel erg goed te doen. Zo wordt uit Klein· 

Brabant een verviervoudiging van de aantallen gemeld in 2001 t.o.v. 

1988 (van ca . 100 naar meer dan 400 broedparen) . De soort gaat dus 

zeker flink in aantal vooruit in Vlaanderen, maar door het ontbreken van 

meer gedetailleerde monitorings· en aantalsgegevens kan momenteel 

geen betrouwbare populatieschatting en trend worden bepaald. 

BESPREKING 

De opmars van de Kauw in Vlaanderen gedurende de laatste decennia is 

erg opvallend . Nochtans zijn er uitzonderingen. Zo werd in het begin 

van. de jaren 90 een inkrimping van de verspreiding vastgesteld in de 

provincie Limburg met o.a. een sterke terugval in de Maasvallei , zonder 

evenwel een daling in de aantallen te veroorzaken omwille van de op· 

mars in de dorpen en steden. De opmars ging lang niet altijd even snel. 

Het lijkt erop dat de Kauw vooral het laatste decennium flink in aantal 

is toegenomen. Van 1966 tot 1994 bleven de aantallen in Groot-Brittan· 

nië tamelijk stabiel (GREGORY & MARCHANT 1995) . De populatie is er de 

laatste 10 jaar echter toegenomen met 12% (CRICKet al. 2004). De aan· 

tallen nemen er sneller toe in beboste gebieden dan in het agrarische 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 456 

Waarschijnlijk 116 

Mogelijk 8 

% bezette hokken 93,0 

Populatieschatting 

cultuurlandschap. Het ouder worden van geschikte bossen en parken 

(zoals oude loofbossen en beukendreven in parken) heeft in Vlaanderen 

waarschijnlijk een rol gespeeld in de toename en dan met name in de 

bosrijke gebieden ter oosten en zuidoosten van Antwerpen en in het 

Zoniënwoud. 

Uit onderzoek in Groot-Brittannië is gebleken dat de toename in het 

landbouwgebied zich vooral situeert in graslandgebieden waarbij de 

veeteelt een belangrijke voedselbron vormt (GREGORY & MARCHANT 

1995) . De intensivering van de landbouw zou de soort de mogelijkheid 

hebben geboden zich verder uit te breiden door een betere toegankelijk

heid van voedselbronnen . Om na te gaan of dit ook in Vlaanderen het 

geval is, is verder onderzoek nodig. 

Ongeacht de habitat is het grotendeels stopzetten van de vervolging en 

de gerichte verdelging van de soort mogelijk ook één van de oorzaken 

van de vooruitgang, net zoals bij vele andere kraaiachtigen. Nochtans 

worden Kauwen ook nu nog steeds geweerd uit kerktorens en worden 

oudere kerken bij de restauratie ontoegankelijk gemaakt. De vindingrijk

heid van de erg intelligente vogels is mogeli jk de belangrijkste oorzaak 

van de opmars omdat ze steeds weer nieuwe broedplaatsen weten te 

v1nden. Ten slotte is in Groot-Brittannië gebleken dat enerzijds de ge

middelde legselgrootte is toegenomen en anderzijds de mortaliteit van 

de jongen flink is afgenomen (CRICKet al. 2004). 

GLENN VERMEERSCH 

0 

jackdaw - Summary 

The Jackdaw is a very widespread corvid species in Flanders that was recorded in more 

than 90 % of all squares. No popu/ation estimate is available but recent regionol 

data suggest a significant increase compared to the 1970s, especially during the last 

decade. The species is most common in the low-lying parts of Flanders and clearly 

avoids forested regions. The increase has been possible because of the adaptation of 

these intelligent birds to towns and villages combined with decreasing persecution . 
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RoEK (CoRvus FRUGILEcus) 

Roeken bezetten een uitgestrekt verspreidingsgebied in Europa dat echter in verge lijking 
met dat van vele andere kraaiachtigen eerder beperkt is. Ze ontbreken nagenoeg volledig 
in Zuid-Europa op een geïsoleerde populatie in Spanje na. In Scandinavië komen ze 
slechts heel lokaal voor en in Duitsland is enkel het noordwesten volledig ingenomen. 
Roeken zijn vooral talrijk in Groot-Brittannië en Ierland en in het oosten in Wit-Rusland 
en Oekraïne. De Europese populaties vertonen in het algemeen stab iele tren ds hoewel 
door vervolging lokaal nog afnames worden gemeld. 
De Roek komt bij voorkeur voor in uitgestrekte landbouwgebieden met gefragmenteerde 
oude bossen. Het is een echte koloniebroeder in voornamelijk oudere loofbomen zoals 
Eiken, Beuken en Populieren , maar ook naaldhout wordt niet gemeden. Een afwisseling 
van akkers en graslanden is van belang omwille van de voed_~/voorkeur: ze voeden zich 
zowel met plantaardig (o.a. zaaizaad) als dierlijk (bodeminsecten, kleine zoogdieren, 
aas) materiaal dat ze op de grond bijeenscharrelen. Een typisch beeld in de buurt van 
Roekenkolonies zijn in los verband voortschrijdende groepen op akkers en graslanden. Ze 
vormen ook in de winter groepen die meestal niet ver van de kolonie overwinteren en 
overnachten op gezamenlijke slaapplaatsen samen met andere kraaiachtigen. Vooral 
jonge vogels ondernemen langere zwerftochten van enkele honderden kilometers. 
Noordelijke en oostelijke populaties kunnen hier in het najaar als doortrekker verwacht 
worden, vaak in het gezelschap van Kauwen . 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Roek is een talrijke vogel in Vlaanderen die werd vastgesteld in iets 

meer dan 13% van de hokken. De zekere waarnemingen slaan op getel

de kolonies, alle andere betreffen waarschijnlijk waarnemingen van foe

ragerende individuen uit naburige bezette hokken . Roeken komen in 

Vlaanderen voor in een 8-tal min of meer duidelijk van elkaar geschei

den populaties . In Zuid-West-Vlaanderen werden ongeveer 270 paren 

geteld , terwijl iets meer naar het oosten enkele kolonies werden vastge

steld in de Vlaamse Ardennen (bijna allemaal ten oosten van de Leie, 

o.a. in de omgeving van Ronse en meer noordelijk in Baaigem en omge

ving) . In totaal broedden hier ongeveer 400 paren in de loop van de 

atlasperiode. Een derde subpopulatie werd aangetroffen in de zuidelijke 

Dijlevallei (o .a. Huldenberg, Leefdaal , Korbeek-Di j le, Leuven, iets weste

lijker tot Machelen , Zaventem) en telde ongeveer 300 paren . In het zui

den van Haspengouw (Sint-Truiden , Gingelom) werden ongeveer 250-

300 paren geteld . De grootste populatie kwam voor in de Noorder- en 

de Voorkempen in de omgeving van Hoogstraten , Brecht, Malle, zuide

lijk tot Verselaar en oostelijk tot Turnhout. In totaal kwamen hier min

stens 2350 paren tot broeden, wat neerkomt op ruim 40% van de tota

le Vlaamse populatie. Langs de vallei van de Grote Neteen lokaal in die 

van de Kleine Nete werden vooral kleinere kolonies aangetroffen, in 

totaal goed voor ongeveer 420-450 nesten . In de Oostelijke Kempen 

werden 1100-1200 nesten geteld (20% van de Vlaamse populatie) . Ten 

slotte bevond zich een grote subpopulatie in de Maasvallei die tijdens 

de atlasperiode ongeveer 430-500 nesten telde . 

De totale Vlaamse populatie kon tamelijk nauwkeurig berekend worden 

en bedroeg in 2000 ongeveer 5400 nesten, in 2001 5750 en in 2002 

5900 waarbij in de mate van het mogelijke rekening werd gehouden met 

lokale verhuizingen van populaties veroorzaakt door verlies van broed

biotoop door kapping of verstor ing. De grootste 2 kolonies bevonden 

zich in de Noordelijke Kempen en telden elk ongeveer 500 nesten . In 

totaal werden 102 kolonies gekarteerd en de gemiddelde koloniegrootte 

over heel Vlaanderen bedroeg 53 broedparen. 

VERANDERINGEN 

_In vergelijking met de vorige atlasperiode heeft de Roek zich flink uitge

breid in Vlaanderen . HalfWeg de jaren 70 broedde de soort in Vlaan

deren vooral in de Noordelijke en Oostelijke Kempen , hoewel ook in de 

omgeving van Ronse en ten westen van Leuven al enkele paren werden 

vastgesteld . De toename van de soort is regionaal tamelijk goed gedo

cumenteerd . In Zuid-West-Vlaanderen werd het eerste broedgeval pas 

opgetekend in 1984 te Lauwe (16 paren). In de periode 1986-1990 liep 

dit aantal op tot 53 paren in 2 kolonies. In het begin van de jaren go 

breidde de populatie licht uit met in 1993-1994 ongeveer 70-75 paren in 

3 kolonies . Een grotere toename volgde in 1996 toen 155 nesten werden 

geteld . In de periode 1996-2002 is de populatie dus nog eens bijna ver

dubbeld . In de Oost-Vlaamse kolonies werd een zelfde evolutie vastge

steld : van enkele paren in Ronse in de jaren 70 tot 111 in 1990 en 120 in 

1994. De huidige schatting (inclusief nieuwe, meer noordelijke kolo

nies) betekent er bijna een verviervoudiging van de aantallen. In het 

Leuvense werden in 1994 103 paren geteld, terwijl de populatie er in 

1995-1996 geschat werd op 130-140 nesten. Ook daar lijkt de toename 

nog steeds door te zetten (een verdubbeling in 1996-2002). De toena

me van de Roek in de 'westelijke Antwerpse Kempen' (ten westen van 

Loenhout-Wuustwezei-Vorselaar) werd goed opgevolgd en bedroeg on· 

geveer 6oo nesten in 1980, 8oo in 1990 om in de loop van de jaren go 

nog sneller te stijgen tot 1700 paren in de tweede helft van het decenn i

um. Tijdens de atlasperiode werd de voorlopige piek van het aantal 

paren bereikt en leek de populatie stabiel (MED. H . VOET, E. VAN Roov & 

M . BERKVENS). In Limburg is de uitbreiding van de Roek minstens even 

spectaculair, vooral in de MaasvalleL In 1983 werden er in geheel Lim

burg 339 paren geteld in g kolonies. In 1994liep dat reeds op tot 825 pa

ren in 25 kolonies. In 1995-1996 nam het aantal kolonies verder toe en 

telde men respectievelijk 1014 en 1185 nesten . In het begin van de hui

dige atlasperiode (2000) werden er ongeveer 1235 paren geteld, maar de 

populatie nam nog tijdens de inventarisaties sterk toe tot iets meer dan 

2000 paren in 2002. De aantallen in 2003 wezen op een stabilisatie of 

nog een lichte toename. 

Op Vlaams niveau werd de populatie tijdens de vorige atlasperiode ge

schat op 6oo paren . In 1978 liep dit op tot goo. In 1983 leverde een ge

detailleerde census in Vlaanderen reeds 1382 neste,n op, waarna het be

stand geschat werd op 1400-1500 paren (VoET et al. 1985). Daarna ging 
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B ROEDZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 67 

Waarschijnlijk 6 

Mogelijk 9 

% bezette hokken 13,1 

Populatieschatting 5400-5900 

het erg snel en in 1994 broedden al bijna 3000 paren versprei d over 

Vlaan deren . Sindsdien bleven er nieuwe kolonies ontstaan en in 2003 

we rd de kaap van 6ooo paren bereikt, maar leek de toename ook stilaan 

wat af te vlakken . 

BESPREKING 

De spectaculaire uitbreiding van de Roek past in het kader van recente 

uitbreidingen in grote delen van Europa. In Nederland werden in 2000 

reeds 64.000 paren geteld t.o.v. 1o.ooo.,paren halfweg de jaren 70 toen 

de populatie op een dieptepunt zat. Gelijk met de toename in Limburg 

nam de soort toe in Nederlands-Limburg (van 825 paren in 1979 tot 

2103 in 1994, UMMELS 1995) en in het noordwesten van Duitsland (van 

mmder dan 200 paren op het einde van de jaren 50 tot meer dan 3000 

in 1996, HAVELKA & MITTMANN 1996). In Wallonië breidt de Roek zich nog 

steeds verder uit en er werden in de periode 1995-2002 al1o.oo0-15.000 

paren geteld. 

Ten tijde van de vorige atlasperiode bevond de populatie zich op een 

dieptepunt in België en had de soort er zwaar te lijden onder verdelging 

door landbouwers . Een veel gebruikte methode was het omhullen van 

zaaig1aan met pesticiden waardoor Roeken massaal stierven. Bovendien 

had de soort te lijden onder de snel veranderende landbouwtechnieken 

en kon ze zich niet voldoende snel aanpassen. Na het invoeren van een 

wettelijke bescherm ing en een verbod op de bestrijdingsmiddelen , na

men de aantallen op het einde van de jaren 70 en in het begin van de ja

ren 8o opnieuw geleidelijk toe. Momenteel tonen de laatste gegevens 

aan dat de Roek mogelijk stilaan zijn maximale aantallen bereikt heeft, 

vooral in de Noordelijke Kempen en Limburg. De toekomst moet uitwij

zen of het hu idige hoge populatieniveau behouden kan blijven . Veel zal 
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afhangen van het aanpassingsvermogen van de Roek wanneer de ten 

dens tot verdere afname van het areaal grasland zich doorzet. Mogelij k 

krijgt de soort op termijn te maken met voedseltekorten wanneer de 

maïscultuur zich blijft uitbreiden . Ande rzijds lijken de vogels voldoend e 

intell igent om steeds opnieuw alternatieve voedselbronnen op te spo-

ren. 

GLEN N VERMEERSCH 

Rook - Summary 

In the 2oth century, the Rook suffered from widespread u se of pesticides and intense 

persecution by farmers until protective measures ca me into force in the late 1970s. 

Since then, the popu/ation hos reeavered rapidly and is now estimated at 5400-5900 

breeding pairs (Gooo in 200J) . ft is widely distributed in Flanders but occurs in 8, 

more or /ess separate, subpopulations. The largest colanies (500 pairs) are found in 

the northern part of the country. The biggest subpopulations have recently been sta

bie, while the smaller ones are still increasing. 
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ZWARTE KRAAl (CORVUS CORONE) 
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Overal in Europa kom je Zwarte Kraaien tegen. In de zuidwestelijke helft vooral de zwar
te vorm, in de noordoostelijke zijn het vooral Bonte Kraaien die kabaal maken. De soort 
ontbreekt enkel op ljsland, in grote delen van Zuid-Spanje en op enkele eilanden in de 
Middellandse Zee. De meerderheid van de Europese landen meldt een toenemende trend. 
Er zijn weinig soorten in Europa waarvan de dichtheden zo weinig verschillen naargelang 
de breedtegraad waarop ze voorkomen. Zwarte Kraaien kan men dan ook overal aantref 
fen, van de meest open landschappen tot bosrijke streken afgewisseld met landbouwge
bieden. Ook in de steden heeft de intelligente vogel zich aangepast, hoewel ze toch 
steeds een zekere reserve bewaren t.o.v. de mens. Enkel in dichte bosgebieden vallen de 
aantallen in het algemeen wat lager uit. 
Zwarte Kraaien broeden in tegenstelling tot Roeken solitair P.n zijn strikt territoriaal. 
jonge vogels helpen hun ouders soms bij de verdediging van het nest en vormen rond
zwervende groepen waarvan geweten is dat ze soms de broedpopulatie plunderen (Mäck 
a(jürgens 1999) . 
Ze voeden zich met bijna alles wat er op de grond te vinden valt , ook aas en allerlei afval 
op vuilnisbelten, maar het hoofdvoedsel wordt toch gevormd door bodeminsecten en hun 
larven. Legsels van weidevogels worden gepredeerd waarbij de ene partner zorgt voor de 
nodige afleiding terwijl de andere de eieren steelt. 
Onze Zwarte Kraaien zijn standvogels waarvan vooral de jongen in de winter rondzwer
ven terwijl oudere vogels deels het hele jaar hun territo_rium verdedigen. Bekend zijn de 
gezamenlijke slaapplaatsen , vaak gemengd met Kauwen, Roeken en Eksters . 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Van de Kust tot de Ma asvalle i en van de Noordel ijke Kempen tot het 

Brabantse Heuvelland kom je in Vlaanderen krassende Zwarte Kraaien 

tegen en met 99 % van de atlashokken bezet, behoort de soort tot de 

meest verspreide broedvogels van ons land. De relatieve dichtheids

kaart kon aan dit beeld niets veranderen : in liefst 91 % van alle getelde 

steekproefhokken werden ze genoteerd waa rdoor een uniform kaart

beeld ontstond . Daarom wordt hierbij de puntrelatieve dichtheidskaart 

getoond , hoewel oo k die niet eenvoudig te interpreteren valt. Concen

traties vallen op zowel in open gebieden zoals delen van Zandig en 

Zandlemig Vlaanderen , het Pajottenland , landbouwgebieden in de 

Noordelijke Kempen (o .a. Markvallei) en de Haspengouw en in de 

Maasvallei, als in st reke n met verspreide bossen zoals de Vlaamse Ar

dennen, de bosrij ke omgev ing ten zuiden en oosten van Brugge, het 

Vlaams-Brabantse Heuvelland , Noordoost-Limburg en de Voerstreek . 

Opvallend lagere dichtheden zijn er in een strook nabij de Kust , in het 

Turnhouts Vennengebied en aanslu itend in de bossen van Ravels en in 

de dichte bosgebieden en grote heideterreinen op het Kempens Plateau . 

De grote hiaten in het Meetjesland werden veroorzaakt door deels 

onvolledige gegevens en slaan niet op de werkel ijke toestand . De Zwarte 

Kraai moest niet geteld worden tijdens het atlaswerk en een gefundeer

de populatieschatting voor Vlaanderen is dan ook niet mogelijk en ging 

voorbij aan de opzet van het veldwerk . 

VERANDERINGEN 

Het vergelijken van de huidige verspreidings - en dichtheidskaart met 

het kaartmateriaal van de atlas uit de periode 1973-1977 levert geen 

grote versch illen op . De soort kwam ook in die periode overal verspreid 

voor met wat lagere aantallen in het noordwesten en westen van het 

land . De lage dichtheden in de streek rond Sint-Truiden, waar Zwarte 

Kraaien massaal verdelgd werden door fruittelers, is op het huidige 

kaartbeeld niet langer terug te vinden. Verder lijkt de soort zich nog iets 

verder westelijk te hebben opgeschoven. Dit wordt bevestigd door de 

provinciale trends in een gedetailleerde studie naar het voorkomen van 

kraaiachtigen in Vlaanderen {DE SMET & RoGGEMAN 2002) waarin gesteld 

wordt dat de Zwarte Kraai een exponentiële groei kende in West-Vlaan

deren in het laatste kwart van de 20ste eeuw. In 1973-1977 zouden in 

België 1 o.ooo-1 6.ooo paren gebroed hebben waarvan de meerderheid in 

de Ardennen . Regionale schattingen tonen duidelijk aan dat een derge

lijke schatting lang achterhaald is en dat de Zwarte Kraai overal flink in 

aantal is toegenomen . In de jaren 8o namen de aantallen ten miste lo

kaal toe langs de Kust , zoals in de Zwinbosjes waar ze tot broeden kwa

men in lage wilgen en vlierstruiken (LusT et al. 1995). In Zuid-West

Vlaanderen werden halfweg de jaren 70 slechts 85 paren geteld , een aan 

tal dat in 1990 al opgelopen bleek tot 190. In de loop van de jaren go 

vestigde de Zwarte Kraai er zich ook in steden . In het zuidwesten van 

Oost-Vlaanderen kende de soort een enorm succes als broedvogel en de 

aantallen verviervoudigden er bijna in de periode 1977-1990. Eenzelfde 

verhaal in Klein -Brabant, waar een toename van 50% werd vastgesteld 

in de periode 1988-2001. In Limburg werd de populatie in 1992 geschat 

op 3000-3500 paren en werd een verdere uitbreiding vastgesteld in de 

Leem streek. 
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B E SPREKING 

De toename van de Zwarte Kraai in Vlaanderen is opmerkel ijk en kan 

door een aantal factoren verklaard worden. Erg belangrijk is de afname 

van de verdelgingsdruk. Hoewel de soort nog steeds bejaagd mag wor

den , is het ondertussen verboden gifeieren te gebruiken en is het opstel 

len van allerlei vangtechn ieken enkel mogel ijk mits men over een ver

gunning besch ikt . Nochtans worden jaarlijks nog vele kraaien geschoten 

(bv. meer dan 20.000 in 65 verschillende wildbeheerseenheden , gege

vens Bos en Groen in DE SMET & ROGGEMAN 2002) . M instens even 

be langrijk is de intelligentie van de vogels, waardoor ze er steeds weer 

in slagen gesch ikte voedselbronnen op te sporen , en hun aanpass ing 

aan de menselijke omgeving waardoor ze lokaal konden ontsnappen 

aan de jachtdruk en bovendien nieuwe nestgelegenheid en voedsel ter 

beschikking kregen. Wij zigingen in het landgebru ik in Vlaanderen spe

len eveneens een grote rol. Het ouder worden van bosgebieden en aller

lei beboste dreven in meer open gebieden in comb ina tie met toenemen 

de bemest ing en wijzigingen in de teeltkeuze in het landbouwgebied 

hebben stellig bijgedragen tot respectievelijk een toename van nestgele

genheid en voedsel. Zo kon de Zwarte Kraai de voorbije 3 decennia in 

Nederland het volledige Deltagebied koloniseren (BA EYENS 2002) . De 

toename van de maïsteelt speelt waarschijnlijk in hun voordeel aange

zien de omgeploegde akkers vooral in de winter een rijke voedselbron 

vormen voor foeragerende groepen . In bosgebieden, vooral in naaldbos

sen, lijkt de toegenomen predatiedruk van de Havik ervoor te zorgen dat 

de soort er afne;mt, zoals op het Kempens Plateau werd vastgesteld. 

In het kielzog van het succes van de Zwarte Kraai profiteren enkele an

dere soorten van het toegenomen aantal nesten . Zo is de soort een be

langrijke nestleverancier voor o .a. Boomvalk, Torenvalk en Ransu il. 

0 

In Groot-Brittannië neemt de soort al toe sinds de jaren 6o en ook tij

dens de huidige atlasperiode zette die toename zich door (GREGORY & 

MARCHANT 1995, CRI CK et al. 2004) . Een hoger broedsucces , afname va n 

de vervolgingsdruk en het aanpassingsvermogen aan een vera nderend 

landschap zijn er de belangrijkste verklarende factoren voo r de toename 

(MARCHANT et al. 1990, (RICK et al. 1997) . 

GLENN VERMEERSCH 

Ca rrion Crow - Summary 

The Carrion Crow has increased significantly in Flanders during the last three deca

des. Th is is due to changes in agriculture (more maize) and maturing rows of trees in 

open landscapes where they can breed. The species is a lso intelligent and highly adap

table, is tolerant of hu mans and now suffers less persecution. In more forested regions, 

numbers have declined locally, probably partly because of increasing predation by 

North ern Goshawks. 
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sPREEUW (STURNUS VULGARIS} 
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De Spreeuw is een zeer talrijke broedvogel in het grootste deel van Europa. In Spanje, 
Corsica, Sardinië en Sicilië wordt hij grotendeels vervangen door de Zwarte Spreeuw. 
De Spreeuw kende in Europa een sterke aantalsteename in de 19de en de eerste helft van 
vorige eeuw. Hiermee ging een noordelijke uitbreiding van het areaal gepaard. Sindsdien 
manifesteert zich een globale populatieafname, vooral vanaf de jaren 70. Die afname 
werd eerst opgemerkt aan de noordelijke randen van het verspreidingsgebied. 
De Spreeuw is een holenbroeder en cultuurvolger. De soort broedt in zeer uiteenlopende 
landschappen met een voorkeur voor parklandschappen met veel nestholten, zowel 
natuurlijke (boom holten) als artificiële (gebouwen, nestkasten), nabij weilanden als foe
rageergebied. Spreeuwen voeden zich zowel met natuurlijke prooien (bv. emelten) als met 
cultuurproducten (afval, fruit). De soort broedt alleen of in l"sse kolonies. Na het uitvlie
gen van de jongen einde mei-begin juni treedt dispersie op. Vooral juvenielen vertonen een 
voortrek naar streken met gunstige foerageermogelijkheden. Vanaf september tot novem
ber trekken grote aantallen door. Het zijn dagtrekkers over een breed front, met stuwtrek 
langs de kust. Zowat de helft van de Vlaamse broedvogels zijn trekvogels. De soort over
wintert in groot aantal. Vanaf eind februari komen onze broedvogels terug aan op hun 
broedplaatsen. Er is nog doortrek van februari tot april. Buiten het broedseizoen kunnen 
Spreeuwen met tienduizenden overnachten op gemeenschappelijke slaapplaatsen in lage 
bosjes en rietkragen. Van die gewoonte werd voora l in de jaren 70 gebruik gemaakt om ze 
(o.a. in de Limburgse fruitstreek) met honderdduizenqen tegelijk te verdelgen. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Sp reeuw broedt in 98 % van de atl asho kken en is een zeer algemeen 

versp reide soort in geheel Vlaanderen. De relatieve dichthe idskaart toont 

wat meer differentiatie in het verspreidingspatroon . In het overgrote deel 

van Vlaanderen komt de soort in de hoogste relatieve dichtheid voor. Lo

kaal zijn er vlekken met lagere waarden . Van west naar oost zijn dat een 

deel van de Polders ten zuiden van Zeebrugge en in de Westhoek , voor

al de meest noordelijke punt van het Meetjesland , het gehele havenge

bied ten noorden van Antwerpen , een vlek ten oosten van de stad Ant

werpen, diverse gebieden in de Antwerpse en vooral Limburgse Kempen 

en enkele vlekken in het Vl aa ms-Brabantse Heuvelland ten oosten van de 

Dijle, in Haspengouw en in de Krijt-Leemregio. In de Kempen is de soort 

vooral minder talrijk in ui tgestrekte naaldhoutbossen en in Haspengouw 

in grootschalige, open landbouwgebiedenten ten oosten van Brussel. 

VERANDERINGEN 

Als gevolg van de duidelijke populatietoename in West-Europa in de 19de 

en de eerste helft van de 2oste eeuw, die algemeen wordt aangenomen, 

bleek de soort ook ten tijde van de vorige atlas in grote aantallen aanwe

zig te zijn in het overgrote deel van Vlaanderen. In Haspengouw, het 

noorden van Antwerpen, het noorden van Oost-Vlaanderen en grotere de

len van West-Vlaanderen bleken de aantallen wat lager te liggen. Uit de 

vergelijking van beide atlassen kan geen trend worden afgeleid. 

Gegevens op kleinere schaal duiden echter wel op een populatieafname. 

In Limburg daalde het percentage bezette kilometerhokken tussen 1974-

1983 en 1989-1992 significant met bijna 8 %. In verschillende landbouw

gebieden in Antwerpen stelden EENS & PINXTEN (1991) tussen 1983 en 

1990 een drastische achteruitgang vast van de bezettingsgraad van nest

kasten populaties . In Klein-Brabant werd de broedpopulatie in 1988 ge

raamd op 1300-1900 paren en in 2001 op 1300-1500. We kunnen aanne

men dat de soort gedurende de laatste decennia allicht een globale popu

latieafname kende in Vlaanderen. Om na te gaan hoe groot de afname 

precies is, zijn meer gedetailleerde (monitorings)gegevens nodig. 

BESPREKING 

Door zijn vermogen om zich vlot aan te passen aan de menselijke om

geving (bebouwing van het platteland) en de daarmee gepaarde aanpas

singen van het landschap (toenemende oppervlakte weilanden), was de 

Spreeuw halverwege vorige eeuw heel talrijk geworden . Een zeer flexibe

le broedplaatskeuze en een brede voedselvoorkeur maakten de Spreeuw 

tot een erg succesvolle soort. Ze werd zelfs als pestsoort beschouwd 

met een grootschalige en officiële verdelging als gevolg. 

De hoogste relatieve dichtheden worden in zowat alle Vlaamse land

schapstypes gevonden. Uitzonderingen hierop zijn boomarme, groot

schalige poldergebieden, uitgestrekte industriële landschappen (Ant

werpse havengebied), uitgestrekte, intensieve landbouwgebieden (Has

pengouw) en monotone naaldhoutbossen (Kempen). Hier mist de 

Spreeuw ofwel (voldoende) geschikte holten om te broeden ofwel (vol

doende) geschikte weilanden om te foerageren . 

Het is niet mogelijk om op basis van de atlasgegevens een verantwoor-
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de aantalsschatting te maken voor Vlaanderen . Slechts voor een so-tal 

atlashokken werd het aantal getelde broedgevallen opgegeven, slechts 

voor een 100-tal werden schattingen van minimale en maximale aantal

len genoteerd. Bovendien werden waarschijnlijk enkel hokken geteld 

waar de aantallen enigszins 'overzichtelijk ' waren waardoor een extrapo

latie van de aantallen tot een forse onderschatting van het werkelijke be

stand zou leiden. Regionale gegevens tonen echter duidelijk aan dat de 

achteruitgang die zich in de jaren 70 in grote delen van Europa inzette, 

in Vlaanderen de voorbije 30 jaar nog heeft doorgezet. 

In Finla nd wijt men de afname aan het verdwijnen van melkveebedrijven 

en de bijhorende weilanden (TIAINEN et al. 1989). In Groot-Brittannië 

zou de achteruitgang te wijten zijn aan de vermindering van de opper

vlakte grasland en braakland en een toename van in het najaar ingezaai

de granen waardoor de voedselvoorraad (bodemdieren) in de winter be

perkt wordt (FEARE 1994, CRICK et al. 2004) . Bovendien is het volgens 

MARCHANT et al. (1990) mogelijk dat het aanbod van bodemongewervel

den verminderde door het gebruik van moderne fungiciden en het ver

minderen van de akker-weilan drotaties . 

0 

Gegevens uit Nederland geven aan dat trends voldoende genuanceerd 

moeten worden bekeken . Uit de atlasgegevens blijken daar geen du idelij 

ke trends . Het Nederlandse monitoringsprogramma toont een duidelij k 

negatieve trend in de bosgebieden, terwijl de populaties in agrarisch en in 

stedelijk gebied eerder fluctueren . Men besluit ook dat de Spreeuw gevoe

lig is voor veranderingen in landbouwpraktijken (VAN DIJ K 2002). Gez ien 

ook in Vlaanderen het areaal weilanden gedurende de laatste decenn ia 

gestaag verminderde ten voordele van akkerland (maïsteeltj mogen we 

veronderstellen dat die ontwikkelingen een rol hebben gespeeld in de ach

teruitgang van de Spreeuwenpopulatie . Het is duidelijk dat de Belgische 

verdelgingsacties in de jaren 70 niet de oorzaak waren van de afname 

(STEVENS 1985, TIAINEN & PAKKALA 1997). 

jAN STEVENS 

Starling - Summary 

The Starling is a very common breeding bird in Flanders and occurs in a variety of 

habitats with a clear preferenee for va ried parklands with many (artificial or natura/) 

breeding cavities. High re/ative densities are common, and lower relative densities are 

only recorded /ocally. Atlas data do nat reveal clear trends, although more jine-scaled 

inventories suggest a significant decrease in popu/ation size. The conversion of grass

land into arabie land is suggested as a ma in eau se of the decline . 
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HUISMUS (PASSER DOMESTICUS) 

De Huismus is een zeer algemene broedvogel in Europa. Zijn verspreiding en aantallen 
worden er volledig bepaald door de lan dbouw- en leef cu ltuur. De soort is één van de 
meest klassieke voorbeelden van een cultuurvolger. De Europese populatie wordt geschat 
op Go-2oo miljoen broedparen. Die broedpopu latie kent vooral in een aantal West· 
Europese landen een opmerkelijke afname sinds de jaren 70. Als oorzaken worden o.a. 
veranderingen in landbouwpraktijken (minder stoppe ls en graanresten, m eer maïs) en 
het toenemende pesticiden- en herbicidengebruik opgegeven. 
De Hui smus broedt in spleten en holten in allerlei gebouwen en andere kunstmatige 
structuren, maar maakt ook bolvormige nesten in bomen en struiken. De jongen in het 
nest krijgen aanvankelijk alleen maar dierlijk voedsel aan gebo den. Later schakelen ze net 
als de adulte vogels over op een dieet dat grotendeels uit all~ rle i zaden bestaat. 
De soort is in het grootste deel van haar Europees verspreidingsgebied sedentair en ver
wijdert zich meestal niet verder dan Goo meter van de geboortepiek. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Huismus is een zeer talrijke broedvogel en werd in bijna 98 % van 

de atlashokken vastgeste ld . De soort moest niet geteld worden en een 

populatieschatting is op basis van de verzamelde atlasgegevens moei

li jk te maken . De puntrelatieve dichtheidskaart toont een overwicht van 

hogere dichthede n in westelijk Vlaanderen zonder evenwel een duidelijk 

ve rband aan te tonen met bepaalde dorps· of stadscentra . Bosrijke ge

bieden en grote heideterreinen worden duidelijk gemeden . 

VERANDERINGEN 

Tij dens de vorige inventarisatieperiode in 1973-77 was de Huismus al 

een zeer algemeen vers preide soort. In 27 % van de atlashokken (10x8 

km) in Vlaanderen werden toen meer dan 3000 broedparen genoteerd , 

wat neerkomt op bijna 37 pa re nj10o ha. Opvallend is dat een aantal ge

bieden die nu laag scoren op de dichtheidskaart , toen geen opvallend 

lagere di chtheden bezaten . Hoewel de nodige voorzichtigheid is gebo

den bij dergelijke verge lijking gezien het verschil in schaal en bereke

ningsmethode, lijken de dichtheden momenteel beduidend minder uni

form te zijn en wijzen ze lokaai mogelijk op een flinke afname . De Huis

mussenpopulatie in 1973-1977 werd voor België geschat op minstens 

715.000 broedparen . In 1985 bedroeg de populatie in Vlaanderen waar

schijnlijk geen 500.000 paren meer. Het gaat hier echter om een zeer 

ruwe schatting die met de nodige voorzichtigheid moet worden geïnter

preteerd. Hoewel er dus geen vergelijkbare Vlaamse aantalschattingen 

voorhanden zijn, heerst de algemene indruk dat de soort de laatste tien

tallen jaren ten minste plaatselijk sterk is achteruitgegaan ondanks het 

feit dat VLAVICO (1 989) vermeldt dat de sterke achteruitgang van de jaren 

8o nu gestabiliseerd lijkt. Die algemene indruk wordt bevestigd door 

een aantal regionale trends. 

In Klein -Brabant nam de broedpopulatie in de periode 1988-2001 af van 

4000-4500 paren tot 2500-2700 paren. De hoogste dichtheden werden 

er bereikt in de dorpscentra van kleinere kernen zoals Sint-Amands en 

Wintam (respectievelijk 110 en 8o parenj1oo ha), terwijl de grotere en 

meer verstedelijkte dorpscentra van bv. Willebroek, Puurs en Bornem 

opmerkelijk lager scoorden: 12-13 parenj10o ha. Er is sprake van een 

globale populatieafname van 35% sinds 1988, maar in de grotere ker

nen is het nog erger gesteld met de Huismus en lijken de aantallen vaak 

minstens gehalveerd. Het vergelijken van de onlangs gemelde dichthe

den met die uit de periode 1973-1977 is zeer moeilijk gezien 37 pa

renjlOO ha een minimum is en we in het duister tasten wat betreft de 

maximumwaarden, die beduidend hoger kunnen liggen . In Limburg lag 

het aantal door de Huismus bezette kilometerhokken beduidend lager in 

1992 dan in 1985 en hoewel er geen kwantitatief vergelijkingsmateriaal 

voorhanden was , bestond de indruk dat de soort op heel wat traditione

le broedplaatsen minder talrijk was dan vroeger. In 1992 werd het aantal 

broedparen voor de hele provincie geschat op 30.000. In het zuidwesten 

van Oost-Vlaanderen nam de Huismus af van ongeveer 70.000-100.ooo 

paren in de periode 1940-1960 tot slechts 30.000·40.000 in 1988-1990. 

In Zuid -West-Vlaanderen wordt eveneens een sterke afname gesigna

leerd in de loop van de voorbije decennia: van 12.000 paren tot 4000· 

6ooo paren in 30 jaar, plaatselijk in het Kortrijkse van 6o-8o parenj10o 

ha in 1975 tot 10-20 parenj1oo ha in 2000. 

BESPREKING 

Ondanks het feit dat we niet beschikken over kwantitatieve informatie 

op Vlaamse schaal , bestaat er geen twijfel dat de Huismussenpopulatie 

in Vlaanderen de laatste decennia sterk is achteruitgegaan. De afname 

begon in het buitengebied maar breidde zich uit naar de stedelijke ker· 

nen . Dit is geen losstaand feit , want ook in een aantal andere West· 

Europese landen manifesteert zich een gelijkaardige negatieve trend . In 

Groot-Brittannië toont langetermijnmonitoring door de 'Royal Society 

for the Proteetion of Birds' in het buitengebied een snelle afname van 

de soort aan gedurende de laatste 25 jaar. In Schotland en Wales echter, 

zou de Huismus sinds kort licht toenemen. De afname in Groot-Brit· 

tannië zou een gevolg zijn van een verminderde overleving in de winter, 

gekoppeld aan veranderde landbouwpraktijken die vooral leiden tot een 

verminderd aanbod van graan en ongewervelden (SIRIWARDENA et al. 

2002 , CRICK et al. 2004) . In Nederland blijkt uit de resultaten van een 

monitoringsprogramma dat de aantallen in het buitengebied sinds 1990 

met 30% zijn afgenomen . De negatieve trend en de (vrij gelijkaardige) 

oorzaken worden voor Nederland behandeld door H EIJ (1 999) en voor 

Groot-Brittannië door SuMMERS·SMITH (2003), die vooral de nadruk legt 

op de meer recente achteruitgang in de steden. Daar zou de achteruit· 

gang voornamelijk veroorzaakt worden door een verhoogde predatie· 
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druk van Sperwer, Ekster en huiskat, voedselcompetitie met andere stads

vogels zoals Stadsduiven en meeuwen, invloed van de achteruitgang in 

het buitengebied, ziektes , verlies aan geschikte nestplaatsen en toename 

van het verkeer met als gevolg een afname van verschillende populaties 

ongewervelden (en dus van een voedselbron) door vergiftig ing met 

methylnitriet. Volgens de auteur zijn vooral de eerste en 2 laatste de be

langrijkste factoren die stedelijke mussenpopulaties beïnvloeden . 

Het vergelijken van de Vlaamse puntrelatieve dichtheidskaart met ge

detailleerde teeltkaarten en andere relevante informatie in relatie tot de 

habitat van de Huismus is een analyse die in de toekomst misschien in

teress<~nte verbanden kan aantonen tuss}!n mussendichtheden en bv. de 

aanwezigheid van voedselrijkere gebieden (graan , gemengde bedrijven) 

en 'maïswoestijnen' . De lage dichtheidswaarden in het oosten van 

Vlaanderen zijn mogelijk het gevolg van een toegenomen verbossing en 

plaatselijk uitgestrekte maïsculturen . 

Sinds het verschijnen van een populair-wetenschappelijk werk over 

0 

mussen (DE LAET 1999) en het opstarten van een speciaal Mussenpro

ject door Vogelbescherming Vlaanderen (DE LAET 2 001 , 2 004) is er in 

Vlaanderen een vernieuwde belangste l ling voor zowel Huismus als Ring

mus . Met het project beoogt men een beter beeld te verkr ijgen van mus

senrijkere en -armere plaatsen door vrijwillige medewerkers te st imule

ren om waarnemingen van tj i lpende individuen in hun woonomgevi ng 

op te tekenen . Momenteel worden de gegevens uitgewerkt. Het Natuu r

puntproject 'Vogels voeren en beloeren ' verschaft nuttige informati e 

over de aanwezigheid van de Huismus bij voederplaatsen in de winter. 

In 2002- 2003 was de soort nog steeds een koploper in de tuinvogeltop-

10 met gemiddeld 6 ,4 vogels per tuin (VAN DEN BosscHE 2003 ) . Al d ie 

gegevens, in combinatie met wetenschappelijk onderzoe k en het opstar

ten van langetermijnmonitoring, zullen hopelijk klaarhe id brengen in de 

evolutie van de Huismus in Vlaanderen . 

WIM VAN DEN BosscHE 

House Sparrow - Summary 

Although still widespread (98 % of the squares occupied) , the House Sparrow seems 

to be dec/ining in Flanders. Regionol data suggest much lower numbers than 25 years 

ago (up to 50 % less) not only in farmland but a lso in urbanized areas, following a 

trend observed in several north-west Europeon countries . 
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RINGMUS (PASSER MONTANUS) 

De Ringmus broedt in geheel Europa met uitzondering van het uiterste noorden. Het 
zwaartepunt van de verspreiding ligt in Midden- Eu ropa, in een brede band van België en 
Nederland tot Roemenië. In de loop van de 2oste eeuw werde n in de meeste West
Europese landen grote popu latieschomme lingen vastgesteld met een algemene afnam e 
sinds 1970. 
Ringmussen hebben een voorkeur voor kleinschalige cu ltuurlandschappe n en vrij open 
parkgebieden waar voldoende nestge legenhe id beschikbaar is. Het zijn ho lenbroeders 
(boomholtes, spleten in gebouwen, nestkasten) die meestal twee, soms drie legse ls per 
jaar produceren . Vaak broeden ze in kleine, losse kolonies. 
Het voedsel van volwassen vogels bestaat voornamelijk uit zaden , aangevuld met wat 
invertebraten tijdens de zomerperiode. De jongen worden bijna uitsluitend gevoederd 
met insecten. 
Vlaam se broedvoge ls overwinteren hoofdzakelijk in kleine tot vrij grote groepen in de 
buurt van de broedplaatsen. Ze worden dan vooral aangetroffen in landbouwgebieden of 
nabij menselijke bewoning. Vooral in het najaar zijn er soms opvallende trekbewegingen 
van vogels uit meer noordelijk gelegen landen. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Ringmus is wijdverspreid in Vlaanderen en werd in 90 % van de hok

ken als broedvogel vastgesteld. De relatieve dichtheidskaart geeft een 

goed beeld van de best bezette regio's . Vooral in gebieden met een uit

gesproken agrarisch karakter is de soort nog vrij algemeen vertegen

woordigd . Op de kaart springen de hoge dichtheden in de (soms zeer 

intensieve) landbouwgebieden van West-Vlaanderen , het zuidwesten 

van Oost-Vlaanderen en de Kempe n in het oog. Ook in de Maasvallei , 

de Voerstreek en delen van Haspengouw is de soort nog goed vertegen

woordigd . Meestal is de enige voorwaarde de aanwezigheid van vol

doende nestgelegenheid in de vorm van verspreide bebouwing (boeren

erven), knotbomen of houtwallen. 

De grotere witte vlekken situeren zich vooral in sterk verstedelijkte ge

bieden zoals in de ruime omgeving van Antwe rpen en Brussel. Ook zeer 

bosrijke gebieden worden gemeden zoals blijkt uit de lage dichtheden in 

Centraal-Limburg, delen van de Noordelijke Kempen, een groot deel van 

Vlaams-Brabant en de streek ten zuiden van Brugge . 

Ringmussen werden ni et standaard geteld op atlashokniveau. De weini

ge kwantitatieve hokgegeven s die doorgegeven werden, variëren van 

amper 1 tot 3 paren per hok tot 150-200 paren per hok en laten weinig 

conclusies toe over het numeriek voorkomen op regionale of Vlaamse 

schaal. 

VERANDERINGEN 

Een vergelijking van de atlaskaarten van de periode 1973-1977 met de 

huidige situatie toont weinig verschillen op het niveau van atlashokken 

of atlasrechthoeken. Veranderingen op kleinere schaal , zoals vastge

steld in het Limburgse atlasonderzoek, komen niet tot uiti ng. Een steek

proef in de provincie Limburg toonde in de loop van de jaren 8o een 

achteruitgang aan van het aantal bezette kilometerhokken met bijna 30 
1 

%. In de regio Klein-Brabant werd het aantal kilometerhokken met Ring

mussen in de periode 1988-2001 bijna gehalveerd . 

De huidige atlasgegevens laten geen betrouwbare populatieschatting 

voor Vlaanderen toe . Het lijdt echter geen twijfel dat de aantallen van de 

jaren 6o en 70 - geschat op 210.000 tot 250.000 paren voor geheel 

België - sterk afgenomen zijn. Illustratief op dit vlak is het aanta lsver

loop dat door ME NSCHAERT (1991) geschetst wordt voor de Oost-Vlaamse 

regio Schelde-Leie: 10.ooo-2o.ooo paren in de periode 1940-1960, 

7400-16.350 paren in 1973-1977 en 3500-4000 paren in 1988-1990. Dat 

de populatieafname van de Ringmus zich nog steeds doorzet blijkt uit 

recentere inventarisaties in de regio Klein -Bra bant: van de naar schat

ting 1100 paren in 1988 bleven er in 2001 amper 150-160 over(- 86 %) . 

BESPREKING 

In zowat alle West- en Midden-Europese landen werden in de loop van 

de 2oste eeuw dramatische aantalsfluctuaties vastgesteld. Vooral in 

Groot-Brittannië zijn die vrij goed gedocumenteerd (SUMMERS-S MITH 

1989) - Een afname in de periode 1930-1955 werd er gevolgd door een 

sterke toena me tussen 1960 en 1978, vermoedelijk door een massa le 

immigratie van continentale vogels . Sindsdien is de Britse populatie 

met maar liefst 96 % teruggelopen . In Nederland is de soort in dezelf

de tijdspanne met 70 tot 90 % afgenomen in duinen en bossen . De ont- ' 

wikkelingen in agrarisch gebied zijn minder duidelijk maar ook daar is 

er sprake van een algemene aantalsdaling. Ook in veel andere landen 

inclusief België - zijn de ontwikkelingen in grote lijnen gelijklopend, 

zeker wat betreft de terugval tijdens de laatste decennia. Opvallend 

daarbij is dat NEF et al. (1988) reeds in de loop van de jaren 6o een 

scherpe afname van het aantal geringde Ringmussen vaststelden in , 
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met 

e mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZEKERHEID #HO KKE N 

Zeker 414 

Waarschijnlijk 138 

Mogelijk 12 

% bezette hokken 90,4 

Populatieschatting 

Midden-Limburg, wat merkelijk vroeger is dan in andere landen . Daar

tegenover staat dat in de Belgische Broedvogelatlas (1973-1977) geen 

melding gemaakt wordt van opvallende aantalsveranderingen in die 

periode. 

St renge winters en natte voorjaren kunnen misschien tijdelijk en plaat

selijk wel negatieve gevolgen hebben voor het broedbestand , maar alge

meen gezien lijkt er geen duidelijk verband te bestaan tussen de grote 

populatieschommelingen bij de Ringmus en klimatologische omstan-

1 

digheden (SUMMERS-SMITH 1989). Over de oorzaken van de afname tij

dens de laatste decennia werden al heel wat hypothesen geformuleerd. 

In Groot-Brittannië lijkt vooral verhoo.~de sterfte verantwoordelijk te 

z ijn oor de terugval (SUMMERS-SMITH 1995, (RICK et al. 2004). Net als bij 

zoveel andere zaadetende zangvogels is die mogelijk het gevolg van een 

afname van het voedselaanbod buiten het broedseizoen (MARCHANT et 

al. 1990) . Door het toegenomen gebruik van bestrijdingsmiddelen, ver

anderingen in teeltkeuzes en het verdwijnen van stoppelvelden in de 

winter zijn minder graanresten en onkruidzaden beschikbaar. Ook de 

• toename van predatie door Sperwers wordt als mogelijke negatieve fac

' tor genoemd (SuMMERS-SMITH 1995). In andere landen spelen soms nog 

andere factoren mee zoals blijkt uit regionaal onderzoek in Nederland . 

Langetermijnonderzoek op de Hoge Veluwe toonde aan dat de sterke 

afname aldaar begin de jaren 8o samenvalt met een verminderd repro

ductief succes, vooral bij tweede en derde broedsels (BoTH et al. 2002). 

Dit heeft mogelijk te maken met veranderingen in de hoeveelheid dier

lijk voedsel dat op bepaalde tijdstippen in het voorjaar voor de jongen 

beschikbaar is. BoTH et al. (2002) opperen tevens de mogelijkheid dat 

bepaalde ziekten of parasieten een rol zouden spelen bij de grote aan -

I talsschommelingen . Tot slot wordt zeker voor Vlaanderen vaak een 

afname van nestgelegenheid vermeld door het verdwijnen van knotbo

men, houtkanten en hoogstamboomgaarden in het agrarische buitenge-

0 

bied (DE FRAI NE 1989 , GABRIELS et al. 1994) . 

Well icht is het een samenspel van verschillende van bovenvermelde fac

toren dat geleid heeft tot de neerwaartse spiraal bi j de Ringmus . Wel ke 

factoren daarbij het sterkst doorwegen, kan wa arschijnli jk sterk verschil 

len naargelang de lokale of regionale omstandigheden . 

KOEN DEVOS 

Tree Sparrow - Summary 

Tree Sparrows are found in over 90 % of all atlas squares and are still common bree

ding birds in Flanders. However, the species has declined dramatically since the last 

atlas inventory in the 1970s and regionat data have shown decreases of up to 90 % in 

the last decade. Reasans for the decfine are not a/ways clear. A combination of dec

reased survival of first-year birds caused by dimin ishing Jood supply, increased preda

tion by Sparrowhawks and the occurrence of parasites and diseases probably caused 

the decline. 
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VINK (FRINGILLA COELEBS) 

Vinken zijn alombekend in Europa en ontbreken vrijwel ne rgens, behalve op ljsland. Ook 
op kleine eilandjes in de Middellandse Zee kome n ze tot broeden. De meeste Europese 
landen, zowel in het noorden als in het zuiden, me lde n toenemende aa ntallen. In het 
noorden heeft de soort bovendien haar areaal verder noordelijk uitgebreid in de loop van 
de 2oste eeuw. 
Vinken komen voor in zowat alle boomrijke gebiede n, maa r ook in open lan dbou wgeb ie
den met verspreide bomenrijen of enke le doorgeschote n heggen of brede houtkanten, tui· 
nen en parken. Ze komen zowel midden in bossen a ls aan de randen voor, maar berei· 
ken veel hogere dichtheden in de overgangszo ne tussen bos en meer open landschap. In 
bosgebieden behoort de soort niet ze lden tot de a/gemeenste voge ls. 
De typische 'suskewiet'-zang is bij velen bekend en wordt al ~rg vroeg in het voorjaar ten 
gehore gebracht in een periode dat nog maar weinig trekvoge ls terug zijn. Zo eenvoudig 
als ze vast te stellen zijn, zo moeilijk is het om hun nest te ontdekken dat erg goed geca
moufleerd wordt gebouwd in een takvork, vaak in een fruit boom. In de broedtijd beper· 
ken ze zich voornamelijk tot een dierlijk dieet (allerlei insecten en ongewervelden). Later 
op het seizoen worden ook allerlei onkruidzaden en granen gegeten. 
Voo ra l de noordoostelijke populaties trekken weg en overwinteren in Zuid-Europa. De 
overige voge ls zijn (dee ls) sedentair. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Vin k is een zeer talrij ke soort in Vlaanderen waarvan de zang in bijna 

alle atlashokken weerklonk. Ruim 96 % was bezet en enkel aan de Kust 

en in de Kustpolders ontbreken ze lokaal. Opvallend is dat de grote 

meerderheid van de waarschijnlijke broedgevallen in het westelijke deel 

van het areaal vallen . De puntrelatieve dichtheidskaart toont heel mooi 

het verband tussen de talrijkheid en de bosrijkere gebieden in Vlaan· 

deren . Langs de Kust blijkt de soort nergens talrijk of wijdverspreid voor 

te komen en pas vanaf de bosgebieden ten zuidoosten van Brugge 

wordt de soort gevoelig talrijker. Grote delen van de Zandlemige regio 

en het West-Vlaamse Heuvelland moeten het met bijzonder weinig 

Vinken stellen . In het Meetjesland komt de soort slechts lokaal in wat 

hogere dichtheden voor. De bosgebieden in het oostelijke Waasland ste· 

ken schril af tegen de Scheldepolders en de opgespoten terreinen van 

de Antwerpse haven . In sterk verstedelijkte gebieden zoals Antwerpen 

en de Brusselse rand liggen de dichtheden opvallend laag. Een ononder

broken gebied van gemiddeld hoge dichtheidswaarden wordt gevormd 

door de Kempen en aansluitend het Vlaams-Brabantse Heuvelland , 

Hageland-Haspengouw en de Voerstreek. 

Hoewel Vinken niet dienden geteld te worden in het kader van het atlas· 

onderzoek deden velen dat toch. De gegevens zijn niet van voldoende 

kwaliteit om een betrouwbare schatting van de populatie op te baseren, 

maar ze bevestigen in grote lijnen de verschillen in de relatieve dicht

heidskaart . In het westen van het areaal zijn aantallen van 1·3 of 4-10 

paren per atlashok de regel terwijl ze meer naar het oosten oplopen tot 

lokaal meer dan 400 paren in bosrijke hokken. Wellicht zijn zelfs dat 

nog onderschattingen van het aantal paren in optimale hokken. Zo stel· 

den VAN ELEGEM & ANSELIN (2000) in de zuidelijke Dijlevallei dichtheden 

vast van 35 parenj10o ha, wat zou neerkomen op bijna 900 paren per 

hok. Zelfs in de Oostkustduinen werden in de jaren 90 lokaal dichthe· 

den van 10-20 parenj10o ha gemeld (LusT et al. 1995). 

VERANDERINGEN 

De Vink is talrijk en wijdverspreid in Vlaanderen en is dat in feite alt ijd 

al geweest . Zowel in de periode 1973-1977 als 2000·2002 bleken de aan

tallen in het uiterste westen wat lager te liggen. Een vergelijking van het 

kaartbeeld tussen beide periodes levert geen enkel opvallend verschil op 

en de vastgestelde dichtheden lenen zich niet tot vergelijking aangezien 

ze gebaseerd zijn op verschillende methodes. Een voorzichtige interpre

tatie leert ons echter niets nieuws: bosgebieden scoorden ook in het 

verleden beter dan meer open, uitgestrekte landbouwgebieden . Noch· 

tans tonen regionale gegevens dat er wel degelijk forse verander ingen 

zijn opgetreden die niet opvallen op het schaalniveau van de atlas . In 

Zuid-West-Vlaanderen bleek dat in de periode 1986-1990 de Vink uit ta l 

van geschikte gebieden was verdwenen en werd de populatie nog op 

150-230 paren geschat. In het zuidwesten van Oost-Vlaanderen nam de 

Vink op het einde van de jaren 8o weer toe na een sterke afname in de 

loop van de jaren 6o en 70. In de Kalmthoutse Heide, en dan vooral in 

de beboste randzones , verviervoudigden de aantallen in de periode 

1980-1999 (BILCKE 1980, VAN HECKE & LEVSEN 2000) . In Klein-Braba nt 

werd een verdubbeling van de aantallen gemeld in de periode 1988-2001 

(van 534 naar 975 paren) . In Limburg nam de soort licht toe in de peri· 

ode 1985-1992 en dit vooral in het noorden van de provincie. Het lij kt 

erop dat de Vink, na een forse afname tot ongeveer halfweg de jaren 8o, 

momenteel terug toeneemt in Vlaanderen . De toename trad sneller in 

en is opvallender in het (bosrijkere) oosten dan in het westen. 

BESPREKING 

In vogelbeschermingskringen heeft de Vink al voor heel wat beroering 

gezorgd. Eerst werd een hevige strijd gevoerd voor de afschaffing van de 

vogelvangst en toen dat in 1972 gelukt was, werd uiteindelijk ook de vin· 

kenvangst (in het kader van vinkenzettingen) in het najaar stilaan afge· 

bouwd , hoewel in 1999 nog steeds bijna 10.000 vinken werden gevangen ' 

(WEBSITE VOGELBESCHERMING VLAANDEREN) . Vanaf 2003 verbood een arrest 

van de Raad van State in het kader van de Europese richtlijn voor de 

bescherming van de inheemse vogels Vinken uit de natuur te vangen 

voor de bevoorrading van vinkeniers (MED. J. RooTs). Lokaal is de vinken· 

vangst, maar ook het bestrijden van afwijkend zingende vinken door vin· 

keniers , mogelijk deels verantwoordelijk geweest voor de populatieafna· 

mes in het verleden . Het waren immers voornamelijk de jongen van onze 

standvogels , 'takkelingen' genoemd, die voor zangwedstrijden werden 
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BROED ZEKER HEID #HOKKEN 

Zeker 431 

Waarschijnlijk 159 

Mogelijk 10 

% bezette hokken 96,2 

Pop u I atieschatti ng 

weggevangen. De vinkensport werd (en wordt) echter niet overal in 

Vl aanderen even intensief bedreven . De regionaal gemelde toenames 

ton en duidelijk aan dat de soort zich heeft hersteld , al is dat voo rlopig 

no g steeds opvallender in het oosten dan in het westen van het areaal. 

Er spelen in Vlaanderen een aantal factoren in het voordeel van de Vink . 

De evolutie in het bosbestand is er één van. Door het ouder worden van 

de bossen worden die structuurrijker met een meer geva rieerde onder

groei, een rijker voedselaanbod en meer nestgelegenheid . Bovendien 

profi teert de soort van de evolutie naar een natuurlijker bosbeheer met 

meer aandacht voor inheemse loofhoutsoorten. Het ouder worden van 

de bosgebieden speelt een rol in het landbouwgebied waar geïsoleerde 

bosjes en bomenrijen plots meer gesc.hikt zij n geworden en waar nu 

va ak Vinken worden aangetroffen . De verliezen die de soort er ongetwij

feld geleden heeft door o.a . het verdwijnen van vele hoogstamboom

gaa rden wo rden hierdoor stellig gecompenseerd . De veroudering van 

all erlei tuin - en wegbeplantingen heeft eveneens bijgedragen tot de toe

na me. Hoewel minder uitgesproken , zorgt de toenemende verbossing 

van de Duinen ook daar voor betere condities voor de Vink. Dat de soort 

erin slaagt ook daadwerkelijk te profiteren van die gunstige factoren 

wij st op een groot aanpassingsvermogen . 

De in Vlaanderen geme lde toena me past goed bij de situatie gemeld uit 

Nederland, waar de populatie van de Vink verdubbelde in de periode 

1979-2000. De sterkste toename werd er vastgesteld in de duinen en in 

het agrar ische landschap, terwijl de soort zich in de bosgeb ieden slechts 

licht uitbreidde. In Groot-Brittannië doet de Vink het al goed sinds de 

jaren 70 en 8o. In de jaren go stabiliseerde de popu latie om op het einde 

van vorige eeuw terug toe te nemen. Ook daar neemt de soort vooral toe 

buiten de bosgebieden (CRICK et al. 2004) . 

GLENN VERMEERSCH 

Chaffinch - Summary 

Chaffinches are very common in Flanders although densities are much higher in the 

eastern part which holds more forested areas. Based on regionol trends, the species is 

increasing in large parts of the country although apparently the increase is nat even

ly distributed and started earlier in the east. Changingforestry practices and maturing 

woodlands, com bined with the ability of this species to a dopt to potential new sites 

are the main reasans for the growing population. In agricultural regions, the 

Chaffinch hos benefited from the maturing of isolated c/umps of trees and roadside 

plantations as wel/. 
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KEEP (FRtNGILLA MONTIFRINGILLA) 

Binnen Europa is de Keep een typische Scandinavische soort die in fe ite de plaatsvervan
ger is van de Vink meer naar het noorden. Het grootste deel van de populatie broedt in 
open, gem engde of zuivere naaldbossen in de Taiga , maar ze komen eveneens in beperk
te mate voor in montane berkenbossen . Broedgevallen zuidelijker, zoals in de Centraal
Europese Alpen, zijn erg zeldzaam en daar kiezen de vogels voor jonge berkenbossen of 
gemengd loofbos. 
De populaties z ijn al gedurende meerdere decennia stabiel in het verspreidingsgebied. De 
aantallen lijken alleen beïnvloed te worden door extreem strenge winters in de belangrijk
ste overwinteringsgebieden in Centraal-Europa. 
Kep en zijn echte trekvogels die vooral overwinteren in grote beukenbossen in Centraal
Europa waar ze zich de ganse winter te goed kunnen doen aan :;eva /fen beukennoten. Op 
geschikte plaatsen kunnen groepen van meerdere tienduizenden vogels op een erg kleine 
oppervlakte pleisteren. Ook elders in Europa is de Keep een typische wintergast, zij het in 
sterk wisselende aantallen. Ze zijn vaak te zien op voederplaatsen in tuinen in bosrijke 
gebieden. Hun voorkeur gaat overal in het overwinteringsgebied uit naar beukennoten . 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Tijdens de atlasperiode werden enkel waarschijn lijke broedgevallen op

getekend van de soort. Ze werden vastgesteld in de Zwinstreek en in de 

omgeving van Brakel en Ronse. De Keep is momenteel eert erg onregel

matige en eerder toevallige broedvogel in Vlaanderen met een jaarlijkse 

populatie die schommelt tussen oen 2 broedparen . 

VERANDERINGEN 

Het zou ons te ver leiden om echt van veranderingen te spreken bij de 

soort. De Keep is een toevallige broedvogel in Vlaanderen en is nog 

steeds erg zeldzaam tijdens het broedseizoen . Zekere broedgevallen in 

het verleden werden o.a. opgetekend in Genk in 1966 en in Zomergem 

in 1981 . 

BESPREKING 

De huidige verspreidingskaart lijkt vooral het gevolg te zijn van een (te) 

strikte toepassing van de broedzekerheidscriteria . Na de hoge aantallen 

overwinteraars van de winter 2001j2oo2 (NATUURPUNT 2002) werden, 

meer nog dan in andere jaren , Kepen opgemerkt tot laat in april en vaak 

ook tot in mei . Op tal van steekproefformulieren staat de soort vermeld , 

zonder evenwel voor te komen op de uiteindelijke atlaslijst De verwar-

ring met late doortrekkers is ook vastgesteld bij o.a . Tapuit en Paapje . 

Daar komt nog bij dat , net als bij de Sijs, Kepen vaak overgaan tot 

groepszang in het vroege voorjaar. Bij strikte toepassing van de broed

zekerheidscriteria zou de soort dan ook op meerdere plaatsen minstens 

als mogelijke of waarschijnlijke broedvogel mogen worden opgegeven. 

Dat dit niet het geval is , toont aan dat de meeste waarnemers dit gedrag 

en vooral de in hoofdzaak Scandinavische verspreiding van de soort 

goed kennen. Anderzijds is het niet uitgesloten dat enkele broedgeva l

len in grotere bosgebieden over het hoofd werden gezien. Bij vele trek

vogels is bekend dat ze , na goede overwinteringsjaren , in datzelfde 

overwinteringsgebied broedpogingen ondernemen (bijvoorbeeld Grote 

Kruisbek). Ook de broedgevallen in Centraal-Europa werden genoteerd 

na een invasiewinter. 

Ten s lotte mogen we ook de status van deze soo rt als kooivogel niet ver

geten, iets wat ook al tijdens de vorige atlasperiode terecht werd opge

merkt. Het is zeker mogelijk dat ontsnapte kooivogels , die in vele geval

len geen enkel trekgedrag vertonen , in de nabijheid van de plek waar ze 

ontsnapt (of losgelaten) zijn tot broeden komen . 

GLENN VERMEERSCH 

e mogelijk • waarschijnlijk e zeker 

BROEDZE KER HEID #HOKKEN 

Zeker 0 

Waarschijnlijk 

Mogelijk 3 

% bezette hokken 1,1 

Populatieschatting 0-2 

Brambling - Summary 

Bramblings are irregular breeding birds in Flanders and the origin of those birds 

that do breed, remains unclear. ft is possible that a few wild pairs breed following 

an invasion in winter, but as it is still popu/ar as a cage bird, escaped birds could 

breed as welf. During the 2ooo-2oo2 atlas period, 3 probab/e breeding pairs were 

recorded, but no breeding evidence was obtained. 
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EUROPESE KANARIE (SERINUS SERINUS) 

De Europese Kanarie komt in geheel Europa voor, behalve in Scandinavië, Denemarken, 
Groot-Brittannië, Ierland en ljsland. In het laagland van Nederland en Vlaanderen 
bereikt de soort de noordwestelijke grens van haar verspreidingsgebied en komt er veel 
minder talrijk voor dan in de rest van het areaal. Het is van oorsprong een Mediterrane 
soort die zich sedert de 19de eeuw langzaam naar het noorden heeft uitgebreid. Meer 
recentelijk verspreidde de soort zich verder naar het oosten tot in Wit-Rus land, Oekraïne 
en Turkije. 
De oorspronkelijke habitat bestaat uit open plekken en randen van Mediterrane bossen. 
Met de uitbreiding naar de rest van Europa ging een adaptatie gepaard aan artificiële 
habitats zoals tuinen, stadsparken, kasteelparken, kloostertuinen, kerkhoven en boom
kwekerijen. Ze komen hier zowel in stadscentra als in groene ~uitenwijken voor. De aan
wezigheid van altijdgroene bomen en struiken (sierconiferen) lijkt noodzakelijk te zijn 
voor de nestplaats. De Europese Kanarie bereikt hier nu grotere dichtheden dan in zijn 
oorspronkelijke Mediterrane habitat . De soort broedt graag in semi-koloniaal verband, 
maar ook solitaire paren komen voor. 
De Vlaamse broedvogels zijn deels sedentair, deels trekken ze naar Zuid-Europa, samen 
met Duitse vogels die hier in klein aantal en gespreid over Vlaanderen doortrekken van 
september tot november. Tussen begin maart en midden april tot begin mei keren onze 
broedvogels terug. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Europese Kanarie is een vrij schaarse broedvogel in Vlaanderen die 

voorkomt in ruim 12 % van de atlashokken. De soort vertoont een dui

delijke voorkeur voor het zuidoostelijke deel van Vlaanderen . Ze komt in 

het Hageland , in Haspengouw en in het zuidelijk deel van de Maasvallei 

in een min of meer aaneengesloten gebied voor. Dit kerngebied herbergt 

ongeveer 50 % van de Vlaamse populatie . In de rest van Vlaanderen vin

den we ze in zowat alle geografische streken in geïsoleerde atlashokken . 

In die hokken wordt de broedzekerheid meestal laag ingeschat. 

In een klein aantal atlashokken wordt het aantal broedparen geschat op 

minimaaln en maxi maal 25. Dat is het geval in de omgeving van Bilzen , 

Halen-Diest en Knokke-Heist. In enkele hokken wordt het aantal geschat 

tussen 4 en 10 paren . 1 hok in de zuidelijke Maasvallei, 2 hokken in Has

pengouw ten zuidwesten van Bilzen, 3 hokken in de omgeving van 

Hoegaarden-Landen-Leuven, 2 hokken in het Hageland bij Rotselaar

Tremelo en 1 hok aan de Westkust bij De Panne. In alle andere atlashok

ken broeden niet meer dan 3 paren, meestal slechts 1. 

De huidige populatiegrootte wordt geschat op minimaal 150 en maxi

maal 250 broedparen . 

VERANDERINGEN 

In 1973-1977 werd het aantal broedparen in Vlaanderen op 150 geschat. 

Hetzelfde aantal werd aangehaald voor de periode 1985-1988. In de peri

ode 1989-1991 was de schatting gedaald tot 54-100 en in 1994 tot 65-70 

paren . De huidige schatting van 150-250 ligt terug merkelijk hoger. 

Ten opzichte van de verspreiding in de periode 1973-1977 zijn er een 

aantal opmerkelijke verschillen te noteren . Belangrijke concentraties 

van het einde van de jaren 70 en het begin van de jaren 8o zijn verdwe

nen . De populatie rond Gent met een concentratie van een 25-tal broed

paren in Merelbeke verdween in de periode 1980-1984. Een concentrat ie 

van een 50-tal broedparen bij Leuven verdween in dezelfde periode. Ze 

is nu vervangen door een meer verspreide populatie van zowat 15-20 

broedparen ten noorden (tot Rotselaar-Tremelo) en ten oosten van 

Leuven . Ook van de populatie 'in de streek rond Brussel' en 'aanzienl ij· 

ke populaties ' in het zuiden van Brabant (waarvan ongetwijfeld een deel 

in Vlaams-Brabant) blijft nagenoeg niets over. Een uitgestrekte Vlaams

Brabantse populatie , met uitlopers naar Klein-Brabant en de Zuidel ijke 

en Centrale Kempen tot in het Antwerpse is eveneens bijna helemaal 

verdwenen. De populaties in Knokke-Heist, De Panne, de Vlaamse Heu

vels en de regio Schelde-Leie lijken relicten van vroeger uitgebreidere 

populaties. Het huidige hoofdverspreidingsgebied Hageland-Haspen

gouw werd nagenoeg volledig gekoloniseerd sedert de vorige atlas . 

Vanaf de jaren go werden territoria gemeld in de streek van Diest-Halen , 

momenteel één van de dichtst bezette atlashokken . In het Haspen

gouwse bolwerk Bilzen-Hoeselt had de eerste vestiging plaats in 1976 in 

Munsterbilzen . Het aantal groeide er aan tot 15-20 broedparen in 1979. 

In die periode vestigde de soort zich op verschillende andere plaatsen 

in Has pengouw, de Voerstreek en de Maasvallei. In 1984 was het aantal 

koppels in Munsterbilzen afgenomen tot slechts enkele om in 1987 weer 

te stijgen. Eind de jaren go schommelde het aantal broedparen er tus

sen 25 en 30. De populatie stortte in elkaar tot 8-10 paren in 2001 en 4 

in 2002 en steeg terug tot 5-10 in 2003 . Tijdens de atlasperiode werden 

geen broedgevallen meer vastgesteld in Voeren . In 1999 werden nog 

verschillende territoria geteld in Moelingen, ' s-Gravenvoeren en Sint

Martens-Voeren {MED. ). GABRitLS) . 

Op heel wat plaatsen in Haspengouw lijkt de soort niet voortdurend 

aanwezig. Op vele plaatsen waar de soort talrijk was , verdween ze , op 

andere nieuwe plaatsen verscheen ze. Zo verdween de soort in Limburg 

uit 15 kilometerhokken (van de 31) en verscheen ze in 18 nieuwe (van de 

26) tussen 1974-1983 en 1989-1992. Globaal bleef het aantal nagenoeg 

constant. De populatie in Knokke kende een gelijkaardige schommeling: 

een eerste broedgeval in 1960, een hoogtepunt eind de jaren 70 (50 

paren in 1975), een opmerkelijke terugval in de jaren 8o, in 1994 nog 11 

territoria en nu opnieuw 14 tot 15 broedparen. 

BESPREKING 

De verspreiding van de Europese Kanarie in Vlaanderen mag eigenaar· 

dig worden genoemd : een behoorlijk aaneengesloten areaal in het zuid

oosten , erg verspreide territoria in de andere streken en nog een 'bol

werkje ' aan de Oostkust (Knokke-Heist) en één aan de Westkust (De 

Panne) . De grote concentratie in Munsterbilzen broedt in uitgestrekte 
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kwekerijen van sierconiferen . In de rest van Haspengouw en het 

Hageland broeden ze in de klassieke biotopen: kerkhoven, buitenplaat

sen, boomgaarden , tuinen met sierconiferen , dorpskernen en zelfs ste

delijk groen (Sint-Truiden, Tienen) . Aan de Kust broeden ze in de uitge

strekte villawijken in en achter de duinen . Waarom de soort in de ande

re streken , waar ongetwijfeld gelijkaard ige biotopen voorkomen, niet 

broedt, is niet duidelijk. 

Van de Europese Kanarie is bekend dat de aantallen over periodes van 

enkele jaren sterk kunnen schommelen . Nadat de soort België en 

Vlaanderen koloniseerde in de eerste helft van vorige eeuw wisselden de 

aantallen sterk. Er was een duidelijke t<?.ename in de jaren 70, een afna

me in de loop van de jaren 8o, lage aantallen in het begin van de jaren 

go en een licht herstel aan het eind van de jaren go en de eerste jaren 

va n het nieuwe millennium. Momenteel ligt het aantal broedparen in 

Vl aanderen naar schatting minstens even hoog als in de jaren 70. In 

Wallonië, waar veel grotere aantallen broeden , stelde men in grote lijnen 

dezelfde schommeling vast . Omstreeks 1973-1977 bedroeg de Waals

Brusselse populatie ongeveer 2250 broedparen . In de periode 1980-1984 

daalde dit aantal tot amper 230 paar in Wallonië en 30 paren in het 

Brusselse (VAN DER ELST 1 990) en in 2001-2002 schat men het aantal er 

terug op 1000-3000. Nederland toont een gelijkaard ig bee ld : een piek 

omstreeks 1 g78-1 979 (450-500 broedparen, SOVON 1 g87), een diepte

punt halfweg de jaren 8o (100-150 broedparen), met nadien een herop

leving tot 160-200 paar in 1992 (hoofdzakelijk in Limburg) (VAN DIJK et 

al. 1g94). In 1gg8-2ooo waren er naar schatting 400-450 broedparen 

(waarvan 85 % in Limburg) . Niettegenstaande de grote overeenkom

sten , verlopen de schommelingen blijkbaar niet overal volledig syn 

chroon. Zowel in Wallonië als in Nederland was de afname blijkbaar 

reeds ingezet in de eerste helft van de jaren 8o, in Nederland begon de 

1-3 • 26-50 • 101-150 

• 4-10 

• 11-25 • 151-500 • 51 -100 

heropleving al in het begin van de jaren go. Het instorten van de popu

latie in Munsterbilzen in de jaren 2000-2002 was blijkbaar niet alge

meen in geheel Vlaanderen. 

Verk laringen voor die aantalsschommelingen liggen niet voor de hand . 

Het valt op dat belangrijke nieuwe vestigingen worden ingenomen in 

warme lentes en zomers (bijvoorbeeld in 1g76) en dat de populaties na 

zulke goede jaren nog wat verder kunnen doorgroeien en wellicht uit

zwermen uit die kerngebieden. Koude en natte voorjaren hebben moge

lijk een negatief effect. Vlaanderen ligt aan de noordwestelijke rand van 

het vers preidin gsgebied van de van oorsprong Mediterrane soort. Aan 

de rand van haar verspreidingsareaal is ze wellicht gevoeliger voor der

gelijke klimatologische factoren . 

GABRitLS et al. (1994) menen dat i ll ega le vogelvangst negatieve effecten 

kan hebben op de grootte van de populaties . 

jAN STE VENS 

Serin - Summary 

The Serin is a rather scarce breeding species in Flanders with the main distribution 

range in the southeast. Elsewhere the species is confined to smal/ loco/ populations. 

The breeding habitat consists of gardens, parks, churchyards and archards in urban 

areas as wel/ as in more open neighbourhoods. The present popu/ation is estimated 

at 150-250 breeding pairs. The Serin increased in the 1970s but declined in the 198os 

and the beginning ofthe 1990s. At present, the species seems to be reeavering slightly 

and the popu/ation hos a ga in reached the level of the seventies. 
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GROENLING (CARDUELIS CHLORIS) 

De Groenling komt zowat overal in Europa voor met uitzondering van het uiterste noor
den en landen als ljsland. 
De aantallen in Europa zijn stabiel met slechts lokale toe- of afnames, waarbij dient te 
worden opgemerkt dat de gegevens deels erg grof en dee ls verouderd zijn. In veel regio
nale en nationale avifauna's bestaat er een tendens de soort te onderschatten aangezien 
de voorkeursbiotoop vaak ondervertegenwoordigd is in de te lopen routes of de waarne
mers zelf kiezen voor een, voor hen, attractievue route. 
De dichtheden zijn in het algemeen hoger in Noordwest-Europa en Zuid-Scandinavië. 
Vooral in het westelijk deel van zijn Europese verspreidingsgebied heeft de Groenling zich 
meer en meer aangepast aan de menselijke omgeving en is geëvolueerd van een typische 
bosrandsoort tot een broedvogel van landelijk, open gebied waar nieuwbouwwijken met 
verspreide coniferen en enkele hoge bomen een geliefkoosd biotoop vormen. Die evolutie 
is al een halve eeuw aan de gang en zet zich blijkbaar nog steeds door. De aantallen zijn 
het hoogst in lagergelegen gebieden hoewel ze plaatselijk tot op een hoogte van 1400 

meter worden aangetroffen (o.a . in de Alpenlanden) . Uitgezonderd de hierboven geschets
te voorkeursbiotoop komt de Groenling overal voor waar er verspreide bosjes en bomen te 
vinden zijn. Ze zijn slechts afwezig in uitgestrekte, boomloze gebieden en dichte bossen. 
Groenlingen zijn deels standvogels. De noordelijke en oostelijke populaties trekken in 
zuidwestelijke richting weg en uit ringgegevens is gebleken dat de afgelegde afstanden 
kunnen oplopen tot 2ooo kilometer. De West-Europese vogels zijn in het algemeen stand
vogels die evenwel bij streng winterweer rondzwerven. in de winter vormen zich zo soms 
groepen van enkele honderden individuen. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

In Vlaanderen komt de Groenling voor in ruim 95 % van alle atlashok

ken met in de meerderheid ervan zekere of waarschijnlijke broedgeval

len . De vogel is zodoende een erg algemene verschijning . Er zijn geen 

echte hiaten in het areaal en de broedzekerheden zij n gelijk verspreid 

over het grondgebied . De relatieve d ichtheidskaart toont meer variatie. 

Groenlingen blij ken vooral wijdverspreid en talrijk te zijn in het zuidelijk 

deel van Vlaanderen met het zwaartepunt in het Centrale Heuvelland, 

het uiterste zuiden van Zandig Vlaanderen (het noorden van de regio 

Schelde-Leie), plaatse lij k aan de Westkust, in het Hageland en Haspen

gouw en lokaal in de Voerstreek . Ook in sommige valleigebieden (Nete

vallei, Demervallei , centraal en zuidelij k deel va n de Maasvallei) worden 

vaak hogere dichtheden vastgesteld. De soort is in het algemeen 

schaars in Zandig Vlaanderen , de Kust- en Scheldepolders en in de uit

gestrekte bosgebieden zoals op het Kempens Plateau. Aangezien de 

soort om haalbaarhe idsredenen niet moest worden geteld , is het niet 

mogelijk een beeld te schetsen van de abso lute dichtheden en een po

pulatieschatting voor Vlaanderen te berekenen. 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met een kwarteeuw geleden is er niet zo heel veel veran

derd in het verspreidingspatroon van de Groenling in Vlaanderen . Ook 

toen was de soort reeds erg wijdverspreid. De huidige relatieve dicht

heidskaart komt ongeveer overeen met de absolute dichtheden die t ij

dens het vorige atlasproject werden geregistreerd. De totale Belgische 

populatie werd in de periode 1973-1977 geraamd op 40.000 tot ]O .ooo 

broedparen met een licht overwicht in Wallonië. 

Toch werden lokaal wel degelijk belangrijke verschuivingen vastgesteld . 

Uit regionale gegevens blijkt de soort plaatselijk flink achteruitgegaan te 

zijn zoals o.a. in Klein-Brabant (van 400-500 broedparen in 1988 tot 300 

in 2001) en de Woluwevallei (Fioordambos : 22-28 in 1981 tot slechts en

kele in 2000-2001). De achteruitgang wordt vooral gemeld in bos- en 

landbouwgebied terwijl de soort het wel erg goed blijkt te doen in dor

pen en steden . Ook in de provincie Limburg werd in 1992 een afname 

_v an ca . 25 % gemeld t .o.v. 1985. De terugval situeert zich ook daar voor

al in het agrarisch cultuurlandschap. Het is momenteel onduidelijk in 

hoeverre de toename in het verstedelijkte gebied kan compenseren voor 

de afname in het cultuurlandschap en de bosgebieden . Een monitorings

programma zou in de toekomst meer duidelijkheid kunnen scheppen . 

BESPREKING 

De toename van de Groenling in het verstedelijkt gebied kan worden 

verklaard door de uitbreiding van het verstedelijkt gebied zelf waarbij te

vens , meer dan vroeger, aandacht wordt besteed aan groenvoorziening 

in de vorm van kleine parkjes en plantsoentjes (met veel rozenbottel , 

zie o .a. PIH 2004) . Dergelijke gebieden worden blijkbaar snel gekoloni 

seerd door Groenlingen. Bovendien blijken oudere verkavelingen in het 

algemeen ook beter habitat aan te bieden dan vroeger omdat de tu in 

aanplantingen er geschikter worden (hoge coniferen als zangpost, dich

tere hagen en aanplantingen bieden betere nestgelegenheid). 

Het verouderen van onze bossen , hoewel voordelig voor tal van echte 

bossoorten, dra ait waarschijnlijk minder posit ief uit voor een soort als 

de Groenling die het moet hebben van relatief jonge bomen en bosjes. 

De vastgestelde afname in het agrarisch cultuurlandschap is waarschijn

lijk te wijten aan de verdere intensivering van de landbouw (verdwijnen 

van bomenrijen en hagen, gebruik van herbiciden en pesticiden). In 

Nederland doet de Groenling het erg goed (forse toename met popula

tieschatting in 2000 van so.oo0-100.000 broedparen t .o .v. 40.000-

80.000 in de periode 1979-1985). Ook in andere Europese landen zoals 

in geheel Scandinavië en in Duitsland (BAUER & BERTHOLD 1996) en Groot

Brittannië (forse toename sinds het begin van de jaren go, met een popu

latietoename van 31 % tijdens onze atlas periode, maar wellokale afname 

in bosrijke streken , (RICK et al. 2004) neemt de Groenling toe. In 

Wallonië wordt de populatie geraamd op 20.ooo-4o.ooo broedparen en 

zou ze licht achteruitgegaan zijn in de periode 1990-2000. 

GLENN VERMEERSCH 
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Greenjinch - Summary 

The Greenfich is a widespread breeding bird in Flanders that was recorded in over 

95% of all squares. Highest overall densities were recorded in southern, slightly more 

elevated parts of the country, especially in smal/ towns and villa ges. No popu/ation 

trend is available on a Flemish scale, but regionat data suggest a sharp decfine in 

farmland and an increase in urban areas where the species seems to have benefited 

from several plantations and maturing gardens. lt is not clear whether the increase in 

urban areas can compensate for the losses in agricultural areas. 
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PurTER (CARDUELIS CARDUEus) 

De Putter komt overal voor in Europa met uitzondering van Ijsfond en grote delen van 
Scandinavië en is daarmee één van de meest wijdverspreide vinkachtigen in de regio. De 
Europese populatie vertoont lokale schommelingen met vooral toenemende aantallen in 
het noordwesten en dalende trends elders. De hoogste aantallen worden vastgeste ld in de 
landen rond de Middellandse Zee waar de Putter tot de a/gemeenste soorten behoort. 
De soort is ook bekend als Distelvink, een naam die ze te danken heeft aan de voorlief 
de voor allerlei zaden van composieten waaronder verschillende soorten diste ls. O or
spronkelijk kwam ze vooral voor langs zonnige bosranden en open bossen, maar de Put
ter heeft zich a/lange tijd aangepast aan de menselijke omgeving en broedt nu voora l in 
laaggelegen, gecultiveerde gebieden zoals boomgaarden, groene dorpen en steden, en ex
tensieve landbouwgebieden. Vaak wordt in los kolonieverband ;:ebroed. De aanwezigheid 
van Putters is meestal eenvoudig vast te stellen door de he ldere contactroepjes en de rin
kelende zang. 

In het najaar worden groepen gevormd die gezamenlijk rondtrekken en profiteren van de 
overvloed aan zaden die op dat moment beschikbaar zijn. N oordelijke en oostelijke po
pulaties venonen trekgedrag in zuidwestelijke richting, maar over het algemeen blijven 
ze binnen Europa. Onze broedvogels trekken niet verder dan Frankrijk en Spanje, te rwijl 
een variabel (maar blijkbaar groeiend) aantal blijft overwinte ren. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Putters komen vo o r in 38% van de atlashokken en het is een vrij talrij

ke soort in Vlaanderen . 

De soort kent een overwegend westelijke verspreiding. Binnen dat wes

telijke deel komen ze erg verspreid , maar vooral op de rijkere (leem) 

gronden voor. Zuivere zandgronden worden gemeden. Aan de Kust en 

aansluitend in de Kustpolders worden ze vooral aangetroffen langs de 

Westkust en de Oostkust. In het zuiden komen ze voor in het West

Vl aa m se Heuvell a nd en in de Vlaamse Ardennen , evenals in het aan

gre nzende Pajottenland , in de streek tussen Leuven en Tienen en in de 

z uidelij ke Dijleva llei. Meer naar het noorden broeden Putters in de wijde 

omgeving van Gent , delen va n het Meetjesland, de aangrenzende delen 

van het Waasland alsook binnen het havengebied van Antwerpen en het 

westelijke deel van de Noordelijke Kempen . Erg belangrijk voor Putters 

in Vlaanderen is de regi o Klein -Brabant (goed voor ongeveer 20 % van 

de Vlaamse populatie) en aansluitend het rivierengebied in Mechelen. 

In het oosten is de soort enkel goed vertegenwoordigd in de Voerstreek. 

In het algemeen worden niet meer dan 5 broedparen per atlashok geno

teerd , maar in de regio Klein -Braba nt loopt dat op tot meer dan 30 paren 

en worden plaatselijke absolute dichtheden van 1-2 parenj10o ha vast-

gesteld . Elders worden dergelijke aantallen slechts zelden aangetroffen 

z'oals in de Zwinbosjes en aangrenzende villawijken te Knokke en in de 

noordelijke Voerstreek. De som van de atlasgegevens levert een totaal

schatting op van 650-1200 broedparen voor Vlaanderen. 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met de vorige atlasperiode (1g73-1g77) lijkt het areaal 

vooral in noordel ijke richting te zijn uitgebreid. De kernpopulatie in 

Klein -Brabant was toen reeds aanwezig, maar de nu bezette hokken in 

de Noordelijke Kempen bleken 40 jaar geleden nog leeg. Ook de bezet

tingsgraad in het Meetjesland en aansluitend het westelijke Waasland 

lijkt nu meer aaneengesloten. Regionale gegevens verfijnen het beeld . In 

Zuid-West-Vlaanderen nam de Putter toe van minder dan 10 paren in de 

jaren 70 tot ongeveer 12 paren in de periode 1g86-1ggo en minstens 13-

20 paren tijdens de huidige atlasperiode . In het zuidwesten van Oost

Vlaanderen werd eveneens een lichte toename vastgesteld van 30-60 

paren in 1g88-1ggo tot 45-75 in 2000-2002. In Klein-Brabant breidde het 

areaal in de periode 1g88-2001 uit met 58 % en verdubbelden de aantal

len in dezelfde periode van 50-75 tot 125 paren. In Limburg nam de Put

ter af van 30-40 broedparen in de jaren 70 tot 15-25 in het begin van de 

jaren go. In 1gg2 broedde een 10-tal paren in de Voerstreek en slechts 

een 3-tal in de Leemstreek. Momenteel lijkt de Limburgse populatie te

rug toegenomen tot 45-75 paren waarvan ruim de helft in de Voerstreek. 

Op Vlaams niveau moeten we deels terugvallen op ruwe schattingen , 

maar die bevestigen de stijgende trend die elders werd genoteerd. Half

weg de jaren 70 telde Vlaanderen waarschijnlijk een 300-tal paren. Dit 

aantal liep op tot )Oo-6oo in 1g85-1g88. In de periode 1g8g-1gg1 werd 

de voorgaande schatting verfijnd tot 288-420 paren. De huidige schat

ting betekent een verdubbeling tot verdrievoudiging van de populatie in 

de loop van het voorbije decennium. 

BESPREKING 

Toenemende Putterpopulaties werden in de loop van de jaren go ge

meld uit Nederland en Groot-Brittannië. In Nederland werden halfweg 

de jaren 70 3000-4500 paren geteld . In de periode 1gg8-2ooo liep dit 
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aantal op tot maar liefst 1s.ooo-2o.ooo paren . In Groot-Brittannië fluc

tueren de aantallen , maar zitten ze sinds halfweg de jaren 8o weer dui 

delijk in een sterk stijgende lijn (CRICK et al. 2004) . 

Verdichting van eertijds open landschappen door de toename van weg

beplanting, kleine verkavelingsbosjes en oprukkende nieuwbouw met 

extra aandacht voor groenvoorziening speelt de Putte r ongetwijfeld in 

de kaart. Dat de toename zich vooral situeert in het stedelijke gebied 

blijkt uit de resultaten van een gedeta i lleerde studie in Klein- Brabant. In 

vergeli jk ing met het einde van de jaren 8o, toen Pu tters er nog vooral 

broedden in de Scheldevallei (hoogstamboomgaarden), kwam de soort 

in 2001 vooral voor in bebouwde zones waar ze nestelde in straatbomen 

zoals Meelbes, Bolesdoorn , cultivar~- van Lijs terbessen en Japanse 

Kerselaar (CoEC KELBERGH et al. 2003). Op de zandgronden krijgt de Put

te r voorlopig nog geen voet aan de grond . In Nederland meldt men er 

ze lfs een daling van het bestand (VERGEER 2002c) . De grote bosgeb ieden 

1-3 • 26-50 • 101 -150 . 4-10 
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en heideterreinen bieden er weinig broedgelegenheid, maar waarom de 

soort er ook in de vaak erg groene dorpen ontbreekt , is niet geheel dui 

delijk. Waarschijnl ijk zal de vastgestelde uitbreiding in de toekomst ook 

op de zandgronden duidelijker worden . De recente toename in het wes

ten van de Noordelijke Kempen is hier mogelijk een voorbode van en 

sluit aan bij het Nederl andse kaartbeeld. 

Elders in Europa worden vaak afnemende aantallen gemeld die toege

schreven worden aan voedseltekorten door intensieve onkruidbestri j

ding in zowel de broed- als de overwinteringsgebieden (BAUER & 

BERTHOLD 1996) . 

GL ENN VERMEERSCH 

Goldjinch - Summary 

Goldfinehes have increased significantly in Flanders since the 1973-1977 period. lt has 

become a locally common species especia lly in suburban habitats such as 'green vil

loges'. On sandy soils, it is still rare and the increase does not seem to have taken 

place here. Possibly, it avoids /arger woodlands and heathlands but the villages in the 

Campine area are likely to be colonized in the near future iJ the increase persists. Th e 

Flemish popu/ation is estimated at 650-12oo breeding pairs com pared _to 300 in the 

1970S. 
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sIJS (CARDUEL/5 SPINUS) 

De grote meerderheid van de Sijzen in Europa broedt in Scandinavië. N ochtans komt de 
soort eveneens in grote delen van Centraal- en O ost-Europa in een aaneenges loten 
gebied voor en broeden in de Baltische Staten en de Alpenlanden vaak hoge aanta llen. 
De zuidgrens van het areaalligt ter hoogte van de Pyreneeën en Noord- Grieken land. In 
de kerngebieden worden stabiele populaties gemeld, elders is het voorkomen sterk afhan
kelijk van invasiejaren gestuurd door voedse lgebrek enjof een succesvo l broedseizoen in 
het noorden. Vanaf het einde van de jaren 70 werden toenemende aanta llen ge m eld u it 
o.a. Groot-Brittannië, Denemarken, Nederland en Hongarije. 

Sijzen broeden uitsluitend in een omgeving rijk aan naaldhout en ze kunnen voora l hoge 
dichtheden bereiken in zuivere of gemengde, oude sparrenbossen. In Zuid-Europa worden 
ze enkel aangetroffen in uitgestrekte naaldbossen in bergstrekPn. 
Het zijn trekvogels die in sterk wisselende aantallen doortrekken en overwinteren in onze 
streken. Afhankelijk van de zaadproductie van verschillende naaldhoutsoorten trekken ze 
soms door tot Zuid-Europa. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Tijdens de atlasperiode werden opvallend veel broedende Sijzen vastge

steld in Vlaanderen. In bijna 7 % van de atlashokken werden ze waarge

nomen . Het hoge aandeel waarschijnlijke en mogelijke broedgevallen 

weerspiegelt de moeil ij kheden die tellers ondervinden bij het interprete

ren van de waarnem ingen . Zekere broedgevallen werden vastgesteld aan 

de Westkust, in Aalter, het Heidebos te Wachtebeke, lokaal in de Noor

del ijke Kempen (o.a. op de Kalmthoutse Heide), in de naaldbossen rond 

Vlimmeren-Lille, in de vallei van de Grote Nete en plaatselijk in Noord

Limburg. Een meer aaneengesloten areaal wordt gevormd op en langs de 

steilrand van het Kempens Plateau en in de Voerstreek. In Voeren werden 

de hoogste aantallen zekere broedparen per atlashok vastgesteld (5) . De 

som van de atlasgegevens levert een schatting op voor Vlaanderen van 

50-80 broedparen . Niet alle atlasjaren waren goede Sijzenjaren en de aan

tallen lagen waarsch ijnlijk hoger in 2001 dan in 2000 en 2002. 

VERANDERINGEN 

In de periode 1g73-1g77 was de soort een onregelmatige broedvogel in 

Vlaanderen met geïsoleerde broedgevallen in De Panne, Kortemark, 

Puurs, Leuven en Oostmal Ie. Van een populatie op het Kempens Plateau 

en in de Voerstreek was toen nog geen sprake. In de loop van de jaren 

8o en in het begin van de jaren go bleef de Sijs een zeer zeldzame 

broedvogel. Het in 1gg4 gestarte BBV-project leverde niet meteen veel 

extra territoria op. Pas tegen het einde van de jaren go bleek de soort 

voet aan de grond te krijgen in Vlaanderen en in 1 ggg werden meerdere 

territoria gemeld in de Limburgse en Antwerpse Kempen. Sindsdien is 

ze een jaarlijkse broedvogel geworden in klein aantal. De 'toename' tij

dens de huidige atlasperiode wordt ongetwijfeld deels veroorzaakt door 

een toegenomen waarnemersinspanning. 

BESPREKING 

Sijzen zijn moeilijke vogels om te inventariseren en een aantal factoren 

kunnen leiden tot zowel over- als onderschatting van de aantallen. In 

sommige winters treden ze massaal op waarna ook in het voorjaar grote 

aantallen aanwezig blijven, soms tot laat in mei. Op dat moment kun

nen solitaire paren al aan het broeden zijn . In het voorjaar doortrekken

de groepen laten soms groepszang horen wat plaatselijk voor verwar

ring kan zorgen . Het is niet uitgesloten dat sommige zekere broedgeval

l:n, vooral in dorpscentra en elders in de onmiddellijke nabijheid van 

bebouwing, betrekking hebben op uit gevangenschap ontsnapte vogels , 

aangezien de soort nog steeds erg populair is bij volièrehouders. Wilde 

broedparen ten slotte gedragen zich erg onopvallend en werden moge

lijk in dichte naaldhoutbestanden vaak over het hoofd gezien. 

De huidige populatieschatting toont, ondanks de problemen die zich 

kunnen stellen bij de inventarisatie en het toegenomen aantal tellers, 

duidelijk aan dat de Sijs zich sterk heeft uitgebreid in Vlaanderen. De 

relatief hoge aantallen wijzen er bovendien op dat de opmars mogelijk 

al enige tijd aan de gang is en waarschijnlijk in de loop van de jaren go 

reeds is gestart . Ook in Nederland is er sprake van een positieve trend 

(van 25-30 paren in 1g73-1g77 tot 500-1200 in 1gg8-2ooo). In de perio

de 1 gg8-2ooo werden Sijzen in 162% meer atlashokken vastgesteld dan 

in 1g73-1g77 (BIJLSMA et al. 2001). Het is opvallend dat piekjaren van de 

Sijs in Nederland zoals 1g8g en 1gg2 (vooral op de Veluwe en in Dren

the) in geen enkele Vlaamse populatieschatting zijn terug te vinden . 

Blijkbaar bevond Nederland zich toen op de (zuid)westgrens van het 

areaal en is die grens in de loop van de jaren go nog iets opgeschoven 

zodat de Sijs in Limburg stilaan is toegenomen. De populatie in de 

Voerstreek wordt waarschijnlijk eerder beïnvloed door de sterk fluctue

rende aantallen in Wallonië, waar de populatie in de periode 1gg5-2002 

geschat werd op 100-1000 paren. Het is onduidelijk of de Sijs zich in 

Vlaanderen in de toekomst op het huidige niveau zal kunnen handha

ven . Fragmentarische gegevens uit Limburg wijzen alvast op een sterke 

afname in 2003. Het lijkt erop dat de Sijs, zoals de Kruisbek, volledig 

afhankelijk zal blijven van erupties in het najaar en dat Vlaanderen, net 

als Nederland, kan worden beschouwd als een 'marginaal overloopge

bied ' voor de enorme noordoostelijke populaties (BIJLSMA 2002A). 

Anderzijds bieden de ouder wordende naaldbossen, vooral daar waar 

sparrenbestanden voorkomen, steeds meer geschikte nestlocaties zodat 

Sijzen bij toekomstige erupties mogelijk frequenter en in hogere aantal

len kunnen blijven broeden. 

GLENN VERMEERSCH 
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e mogelijk e waarschijnlijk • zeker 

BROEDZEKERHEID #HOKKEN 

Zeker 16 

Waarschijnlijk 11 

Mogelijk 16 

% bezette hokken 6 , g 

Populatieschatting so-8o 

1-3 • 26-50 • 101 -150 

• 151 -500 

• 4-10 

• 11-25 • 51-100 

Siskin - Summary 

Maturing of coniferous woodland, especially spruce, could explain the recent increase 

in breeding numbers. The species hos evolved from an irregular to a regu/ar breeding 

bird in Flanders and during the 2000-2002 period, the toto/ popu/ation was estima

ted at so-8o breeding pairs. The increase con at least partly be explained by eruptions 

and a higher number of observers paying attention to the species. 
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KNEU (CARDUEL/S CANNABINA) 

De Kneu is één van de meest algemene vinkachtigen in Europa en komt bijna overa l vo or 
met uitzondering van Ijstand en grote delen van Scandinavië. De dichtheden zijn hoger in 
het westelijk deel van het verspreidingsgebied, maar in vergelijking met ve le andere vink
achtigen komt de Kneu ook overal in het gebied rond de Middellandse Zee ta lrijk voor. 
In het westen van het verspreidingsgebied gaat de soort overal enorm achteruit, terwijl 
de aantallen in Zuid-Europa stabiel blijven of zelfs plaatselijk licht toenemen. 
De Kneu kan men aantreffen in allerlei halfopen tot open landschappen zoals kleinscha
lig landbouwgebied, open terreinen met verspreid struikgewas, half verboste heideterrei
nen, jonge bosaanplantingen en kapvlakten, maar ook in verstedelijkt gebied zoals in tui
nen, langs spoorwegbermen, in parken en op begraafplaatsen. Dichte bossen worden 
gemeden. 
Kneuen broeden vaak in halfkolonieverband met enkele tot meerdere tientallen broedpa
ren dicht bij elkaar. Noordelijke en oostelijke vogels zijn echte trekvogels, die van Noord
en West-Europa trekken voor het grootste deel weg naar de landen rond de Middellandse 
Zee. Zuid-Europese Kneuen zijn standvogels. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Kneu is een ta lrijke broedvogel in Vlaanderen die voorkomt in 93 % 

va n de at las hokken . De ve rs pre idin gs ka art toont erg weinig_ hiaten en we 

moeten naar de rel atieve dichthe ids kaart kij ken om mee r duidelijkheid 

te krijgen ove r de kerngeb ieden voor de soort in Vl aande ren . Hieruit 

blij kt het beeld heel wa t genuanceerder te z ijn dan op het eerste gezicht 

blij kt uit de versp reidings kaart. Gebieden met hoge rela tieve dichtheden 

treft men nog aan langs de Kust en in de Kustpolders . Aanslu itend is de 

soo rt ook nog goed ve rtegenwoordigd in het westen van de Zandlemige 

regio in de omgeving van Poperinge, leper en Vleteren . In het Meetjes 

lan d nemen de rel at ieve dichtheden af van west naar oost. In het Vlaam

se bi nnenla nd ne me n ze snel af met slechts plaatselij ke concentraties 

zo al s rond Wi nge ne en Nevele . In de Vlaamse Ardennen lijken ze dan 

wee r op te lope n en vertoo nt de kaart een meer aaneengesloten pa

t roon. Oo k ri chting Pajottenland (vooral het zu idelijke deel) liggen de 

relati eve dichtheden hoog. In het Waasland werd de soort slechts lokaal 

gemeld in de steekproefhokken . Een belangrijke regio voor de Kneu 

bl ijkt het Hageland , Haspengouw en aansluitend de gehele Voerstreek 

te zijn . De soort komt hier nagenoeg overal in hoge dichtheden voor. De 

noordgrens van die concentratie ligt in de Demervallei in de omgeving 

van Herk-de-Stad . Lokaal in de Maasvallei (Maasmechelen , Dilsen) en 

verspreid ove r de Kempen (noorden van Lommel , Mol , Brecht, Malle) 

worden nog flinke dichtheden bereikt , maar in het algemeen is de soort 

er tamelijk schaars . 

Van de Kneu dienden geen schattingen van de aantallen te worden doo r

gegeven , maar uit de schaarse aantalsgegevens blijkt toch dat die prima 

overeen stemmen met de relatieve dichtheidskaart. Atlashokken met 

meer dan 50 broedparen zijn zeldzaam in Vlaanderen en slechts voor 

een handvol hokken werd een schatting opgegeven hoger dan 100 

broedparen (o.a . omgeving van Gingelom, Sint-Truiden , Middelkerke). 

Elders liggen de aantallen gemiddeld rond 20 broedparen hoewel er gro

te aaneengesloten gebieden zijn die het moeten stellen met 1-3 broed

paren per atlasho k, zoals delen van het Waasland , het verstedelijkte 

gebied ten zuiden van Antwerpen en de grote naaldhoutcomplexen in de 

Kempen . 

VERANDERINGEN 

In vergelijking met een kwarteeuw geleden is het verspreidingsgebied 

nauwelij ks veranderd (hoewel regionale onderzoeken op kleinere schaa l 

wel duidel ijk een inkrimping vaststellen) . In de periode 1973-1977 be

reikte de Kneu , na een toename van meerdere decennia, zowel op vla k 

van verspreiding als aantallen een piek in Vlaanderen. Er was toen spra

ke van een uniforme dichtheid in heel Vlaanderen en de Belgische popu

latie werd op maar liefst 150.000 broedparen geschat. Het is duideli jk 

dat , hoewel de verspreiding vrijwel dekkend is gebleven , de aantallen en 

dichtheden in belangrijke mate zijn afgenomen. Hoewel we niet be

schi kken over precieze populatieschattingen en monitoringsgegevens 

voor de Kneu , is het zo goed als zeker dat de populatie de voorbije 25 

jaar met minstens . 50 % is afgenomen. Enkele regionale voorbeelden 

illustreren dit algemene beeld . Zo bleek de Kneu in Limburg al in 1992 

sterk afgenomen t.o.v. 1985 en verdween hij er uit 20 % van de onder

zochte kilometerhokken . De terugval werd er vooral in de Kempen en de 

Maasvalle i vastgesteld terwijl ze in o.a . de Leemstreek minder opvallend 

was . In Kle in-Brabant nam de Kneu in de periode 1988-2001 af met 

50 % (van 250-350 broedparen in 1988 tot 125-150 in 2001) en verdween 

hij er volledig uit de alluviale gebieden van de Schelde van Weert tot 

Hingene . 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZEKERHEID #HO KK EN 

Zeker 355 

Waarschijnlijk 206 

Mogelijk 22 

% bezette hokken 93.4 

Populatieschatting 

BESPREKING 

Oe enorme afname in Vlaanderen staat zeker niet op zich . In nagenoeg 

alle aangrenzende Europese landen worden dezelfde trends vastgesteld. 

Zo is de Kneu In Nederland de voorbije 25 jaar met ca. 50 % afgenomen . 

De terugval is er het sterkst in de landbouwgebieden waarbij wordt op

gemerkt dat ook de aantallen overwinterende vogels er sinds 1980 dalen 

{VAN TURNHOUT & VERSTRAEL 1998, BOELEet al. 1999) . In Groot-Brittannië 

gaat de soort blijkbaar nog sterker achteruit en werd dit vooral opge

merkt in de periode 1975-1985. Oe laatste jaren zijn de aantallen er sta

biel of vertonen ze nog een lichte terugval (4 % in de periode 1994-

2002) . Oe populatie daalde in totaal ~et meer dan 50 % waardoor de 

soort er meteen op de Rode Lijst terecht kwam . Eén van de belangrijk

ste oorzaken blijkt er het lage nestsucces te zijn (percentage mislukte 

nesten gestegen van 39 % tot 53 %) wat te wijten kan zijn aan een 

combinatie van verhoogd pesticidengebruik en het verdwijnen van ge

schikte broedplaatsen (StRIWARDENA et al. 1999, 2ooos, CRtCK et al. 

2004) · 

De terugval in Vlaanderen loopt parallel aan die in andere Noordwest

Europese landen en kent mogelijk nagenoeg dezelfde oorzaken. Oe 

Kneu heeft zich hier in de loop van de vorige eeuw, net als vele andere 

soorten, als een cultuurvolger gedragen waardoor hij zich snel kon uit

breiden in het toenmalig kleinschalige agrarisch cultuurland . Ook de 

eerste fase van intensivering werd nog goed verteerd en vaak nam de 

Kneu genoegen met slechts enkele verspreide haagJeS of struiken als 

broedplaats . Het feit dat in Nederland de aantallen overwinteraars 

teruglopen wijst echter nog op een bijkomend probleem voor de soort, 

namelijk de beschikbaarheid van voedsel tijdens de wintermaanden. 

Omzetting van graanakkers in maïsteelten, efficiëntere oogstmethoden 

en het toenemend gebruik van herbiciden zorgen ook bij ons voor een 

0 

daling van de voedselbeschikbaarheid (bv. on kruidzade n) . Het gevo lg is 

dat minder vogels de wintermaanden overleven of in een slechte con d i

tie aan het broedseizoen beginnen (S tRIWARDENA et al. 2000A) De bij ons 

broedende Kneuen overwinteren voor een groot deel in het Middel lan d

se Zeegebied en ook daar wordt de verslechterde voedse lsituatie in de 

winter gemeld {TELLE RIA et al. 1995) . De voed selsituatie in de wi nter, in 

combinatie met de nog steeds doorzettende schaalvergroting (verdw ij

nen en verbossen van houtkantjes , intensiever gebruik van braakl iggen 

de en 'vergeten ' hoekjes , vermindering van de hoeveel heid akke ron krui

den) , is de belangrijkste verklaring voor de afname in Vlaanderen. Oe re

cente toename van verschillende predatoren (waaronde r roofvoge ls) 

draagt mogelijk ook bij tot de achteruitgang, maar meer onderzoek is 

nodig om dit na te gaan . 

GLENN VERMEERSCH 

Linnet - Summary 

Th e Linnet is widespread in Flanders occurring in over go % of all squares. 

Nevertheless, the species is declining rapidly. Although no long-term monitoring pro

gramme for common species exists, regionol data clearly suggest that the decline is 

general throughout Flanders. The sharpest decrease seems to be in farmland where 

the species has suffered from Jood shortages caused by agricultural intensification, 

changing crops and the increased u se of herbicides. ft is not clear yet to what extent 

increased predators such as the Sparrowhawk have influenced numbers. 
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B ARMSIJS (CARDUELIS FLAMMEA) 

De in Vlaanderen broedende Barmsijzen behoren tot de ondersoort cabaret en worden 
Kleine Barmsijzen genoemd. De Kleine Barmsijs heeft zich in de lo op van de 2oste eeuw 
vanuit de Britse eilanden en de Alpenlanden verspreid over grotere delen van Noordwest
Europa, inclusief Nederland en België. Momentee l komt de ondersoort voor tot in Dene
marken en Zuid-Zweden. 
Als voorkeurbiotoop kiest de Kleine Barmsijs voornamelijk voor berken- en elzenbosjes in 
een vroeg ontwikkelingsstadium . Bij verdere verbossing van dergelijke biotopen nemen 
hun aantallen snel af Ook in parken, boomgaarden en tuinen komen soms broedparen 
voor, net als in duinstruwelen en jonge naaldhoutaanplanten. 
Kleine Barmsijzen zijn trekvogels, maar trekken slechts in geringe mate weg. De meesten 
gaan niet verder dan Frankrijk of zwerven rond in een brede straal rond de broedgebie
den, vaak afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar voedsel. Op trek worden ze vaak 
foeragerend in groepjes aangetroffen op Elzen en Berken. 
In sommige jaren is en was er sprake van echte Barmsijzeninvasies, maar die hebben 
vooral betrekking op de Grote Barmsijs Carduelis flammea flammea die een veel sterker 
trekgedrag vertoont. 

V ERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Kleine Barm sijs werd tijdens de atlasperiode in 7 hokken vastgesteld 

en is een erg schaarse broedvogel in Vlaanderen met naar schatting 

slechts 9 tot 12 broedparen gedurende de ganse atlasperiode. Zekere 

broedgevallen werden genoteerd op de Mechelse Heide in 2001 (1) en 

in het Midden-Limburgs Vijvergebied in 2002 (2) . De mogelijke broed 

gevallen betreffen waarschijnlijk laat zingende doortrekkers. Waar

schijnlijke broedgevallen werden aangetroffen ten noorden van Nijlen in 

een jo ng bestand van Grove Den (1) en in de Zwinbosjes te Knokke (4) . 

Tijde lij ke zangposten werden vastgestel d ten noorden van Stekene, 

langs de Kust in Bredene en in de omgeving van Tessenderlo . Na de 

atlasperiode werden nog zangposten opgetekend in de Kalmthoutse 

Heide en in het Turnhouts Vennengebied . Net voorafgaand aan de atlas

periode, in 1999, werd telkens 1 zeker broedgeval vastgesteld in de Me

chelse Heide te Maasmeche len en in de omgeving van het Bergerven te 

Neeroeteren . 

Gezien de trefkan s erg laag is , lijkt een populatieschatting van 2-5 

broedparen in elk van de drie atlasjaren aannemelijk. 

VERANDERINGEN 

Tijdens de vorige atlasperiode ging het nog vrij goed met de Kle ine 

Barmsijs in Vlaanderen . Die periode viel samen met de uitbreiding van 

de Engelse populatie wat resulteerde in nieuwe vestigingen langs de 

gehele Noordzeekust tot aan de Waddeneilanden. De vestiging aan onze 

Kust werd voor het eerst opgemerkt in 1975 met broedgevallen in het 

Zwin te Knokke , in Blankenberge en in Nieuwpoort . In totaal werden 

toen minder dan 5 broedparen ontdekt. De soort breidde zich naar het 

einde van de jaren 70 verder uit langs de Kust met bijvoorbeeld een 10-

tal broedparen in de Westhoek in 1977 en 1978. In de periodes 1985-1988 

en 1989-1991 werd de Vlaamse populatie geschat op respectievelijk 1-10 

en 3-7 broedparen . Hoewel gedetailleerde gegevens ontbreken omwille 

van de moeilijkheid om de soort te inventariseren, lijkt het erop dat de 

Barmsijs in de jaren 90 nog verder is teruggevallen met nog slechts 

enkele meldingen uit de Kuststreek en in 1999 2 zekere broedgevallen 

uit Limburg. Samengevat kan worden gesteld dat de populatie in 

Vlaanderen, na een korte bloeiperiode die begon half de jaren 70 en ein

digde in de beginjaren 8o, nu weer vervallen is tot het oorspronkelijke 

niveau , toen alleen sprake was van enkele toevallige broedparen . 

BESPREKING 

Het lijkt erop dat de Kleine Barmsijs in Vlaanderen ver over het hoogte

punt heen is. Nochtans was de soort eind jaren 70 flink op weg om ook 

het binnenland te gaan veroveren , zoals dat overigens in Nederland het 

geval was . Men sprak er van 675-1190 broedparen in het begin van de ja

re n 8o. Ook daar ging de soort sindsdien flink in aantal achteruit met 

o.a. het verdwijnen uit nagenoeg de volledige zuidelijke kuststrook gren

zend aan Vlaanderen en uit grote delen van het binnenland . 

De oorzaak van de achteruitgang moet waarschi jnlijk gezocht worden in 

het brongebied van de soort: Groot-Brittannië. Door het ouder worden 

van de bossen (met samenhangend het verdwijnen van jonge berkenbe

standen) en door het verdwijnen van jonge naaldhoutaanplanten, is er 

minder geschikte habitat aanwezig dan 25 jaar geleden. De Kleine 

Barmsijs gaat ook daar achteruit en dat vertaalt zich mogelijk in de dras

tische achteruitgang in Nederland en Vlaanderen zoals dat meer voor

komt bij populaties op de rand van het verspreidingsgebied . 

Ook in Hoog-België (omgeving Hoge Venen en Plateau des Tailles) gaat 

de Kleine Barmsijs achteruit. Die afname heeft waarschijnlijk niets te 

maken met de populatie in Groot-Brittannië, maar eerder met aantals

schommelingen in de Midden-Europese populatie. De populatie blijkt 

plaatselijk nog uit te breiden met mogelijk een lichte, lokale toename in 

het oosten van Nederland tot gevolg { DIJ KSEN 2002s) . De broedgevallen 

in onze provincie Limburg hangen waarschijnlijk eerder met die schom

melingen samen . 

GLENN VERMEERSCH 
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e mogel ijk • waarschijnl ijk • zeker 

BROED ZEK E R H EID #HOKKEN 

Zeker 2 

Waarschijnl ijk 3 

Mogel ijk 2 

% bezette hokken 0,6 

Populatieschatting 2·5 

1-3 • 26-50 • 101-150 

• 4-10 

• 11-25 • 151-500 • 51-100 

Redpoll ssp. cabaret - Summary 

Redpolls are rare breeding birds in Flanders and were recorded in 7 squares only. The 

toto/ popu/ation during the 2ooo-2oo2 atlas period was estimated at 2-5 breeding 

pairs, restricted to a few large heathlands tn the eastern province of Limburg. Redpolls 

increased during the late 1970s with the highest popu/ation levels between 1977 and 

1985. Recent numbers suggest that the species may soon become extinct, although 

the increasing popu/ation in Central Europe could in foet reach the eastern parts of 

Flanders as it did in the Netherlands. 
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KRUISBEK (LOXIA CURV/ROSTRA) 
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Het broedgebied van de Kruisbek in Europa omvat de volledige naaldbosgordel vanaf de 
noordelijke Taiga in Fennoscandinavië tot de bergwouden in het noordelijke 
Middellandse Zeegebied en van Groot-Brittannië tot ver in Oost-Europa. De hoogste 
dichtheden bereiken ze in de Alpenlanden en Scandinavië. 
De soort broedt in natuurlijk of aangeplant bos met allerlei sparren-, lorken- en dennen
soo rten . Hij bewoont open tot gesloten, bosrijke gebieden op alle hoogten, maar heeft 
een voorkeur voor grote bomen met een rijke kegelproductie. Kruisbekpopulaties, voora l 
de noordelijke, zijn volledig afhankelijk van de zaadzett ing van naaldbomen en de 
bereikbaarheid en het gewicht van de zaden . In jaren met voedselschaarste treden mas
sale verplaatsingen op die zich buiten het reguliere broedgebied vertalen in najaarserup
ties . Na een dergelijke invasie blijven vaak tientallen tot zelfs honderden of duizenden 
paren broeden in gebieden waar ze het jaar ervoor nog totaal afwezig waren. Kruisbek
ken uit Zuid-Europa , die vooral in dennenbossen voorkomen, leiden een meer sedentair 
bestaan . 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Kruisbek was gedurende de atlas periode een vrij schaarse broedvo

gel in Vlaan de ren die in bijna 12 % van de atlashokken werd aangetrof

fen . Van west naar oost broedde de soort in het beboste duingebied tus

sen Wenduineen De Haan , in de Zwinbosjes te Knokke, in het bos van 

Houthulst en nabij Kortrijk. In geheel West-Vlaanderen werden slechts 

10-15 paren geteld . De enige broedverdachte waarnemingen in Oost

Vlaanderen werden verricht in het Heidebos te Wachtebeke (1 -3 paren) . 

Oo k in de omgeving van het Meerdaalwoud en het Heverleebos werden 

marginale aantallen genoteerd (3-6 paren) . De overgrote meerderheid 

van de populatie is aanwezig in de grote naaldboscomplexen op de 

Kem pense zandgronden . In de Kem pen springen enkele geb ieden op de 

aantallenkaart du idelijk in het oog. De grote heideterreinen in de Noor

delijke Kempen (Kalmthoutse Heide en Klein en Groot Schietveld) her

bergden samen m instens 10-25 paren in goede jaren . Uitgestrekte 

naaldboscomplexen tussen Beerse, Lille en Herentais waren goed voor 

15-30 paren. Tussen Demer en Grote Nete is er een aaneengesloten 

kerngebied vanaf de randgebieden van de vallei van de Drie Beken te 

Schaffen over Houterenberg-Gerhagen tot Averbode-Herselt-Aarschot 

(bossen van De Merode) . H ier broedden ten minste 15-25 paren . 

Ongeveer 50 % van de populatie (90-130 paren) werd vastgesteld in de 

Oostelijke Kempen waar dennenbestanden afwisselen met aanplantin 

gen van Fijnspar, Deuglasspar en Europese Lork. Aansluitend werden 

30-45 paren genoteerd in de Voerstreek waar Kruisbekken vooral werden 

waargenomen in Fijnsparrenbossen op de plateaus . In de Oostelijke 

Kempen waren broedende Kruisbekken vooral aanwezig op de ste i lrand 

van het Nationaal Park Hoge Kempen en verder in de bossen rond 

Genk, Vogelzang-Kolberg, in het Vijvergebied van Midden-Limburg en in 

Noordoost-Limburg. Veruit het belangrijkste gebied is het Pijnven te 

Hechtei-Eksel waar 30 paren werden geteld . Op basis van de atlasgege

vens bedroeg de totale Vlaamse populatie in 2000-2002 wellicht 2oo-

300 paren . Vooral 2001 en 2002 waren redelijke jaren , in 2000 broedden 

wellicht veel minder Kruisbekken dan het geschatte aantal paren. 

VERANDERINGEN 

Tot de jaren 70 was de Kruisbek een onregelmatige broedvogel in Vlaan

deren . Tijdens de vorige atlasperiode werden 3800 paren gemeld in Bel 

gië, vooral in de Ardennen . De weinige broedgevallen in Vlaanderen 

werden gemeld in de Kuststreek (De Haan-Blankenberge) , Moi-Postel, 

het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud. Vanaf 1979 nam de Belgische 

populatie weer af om na de invasie van 1983 en de hoge kegelopbreng

sten in 1984 en 1985 weer sterk toe te nemen . In Vlaanderen waren er 

vanaf het begin van vorige eeuw tot 1970 zekere en waarschijnlijke 

broedgevallen in elke provincie , maar vooral in West-Vlaanderen en Bra

ba nt (MATTHÉ 1989). Sinds 1970 zou de soort jaarlijks gebroed hebben 

rond Leuven en in de bossen rond Averbode en na de invasie van 1979-

1980 te Beernem in. West-Vlaanderen . 

Broedende Kruisbekken werden al vastgesteld in het Stamprooierbroek 

vanaf1984 (MATTHÉ 1985). Wellicht brak de soort in de Oostelijke Kem

pen pas echt door na de invasie van 1983 (VERSTRAETEN 1994B) . Onder

zoek voor de Limburgse broedvogelatlas in de periode 1989-1992 lever

de zekere en waarschijnlijke broedgevallen op in het centrale deel en in 

de zuidelijke randgebieden van het Kempens Plateau en in de hell ing

bossen van de Voerstreek . De populatie bedroeg er in 1991 zeker 50 pa

ren . In de loop van de jaren go broedde de Kruisbek jaarlijks in Vlaan 

deren , maar de precieze schommelingen zijn niet goed gedocumen· 
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e mogelijk e waarschijnli jk e zeker 

B ROEDZEKER HE ID #HO KKEN 

Zeker 28 

Waarschijnli jk 28 

Mogelijk 17 

% bezette hokken 11 .7 

Populatieschatti ng 200-300 

teerd. Goede jaren waren 1994-1996 en 1998. 

Hoewel momenteel een vrij hoge schatt ing bekomen wordt voor Vlaan

deren en de soort de voorbije decennia geleideli jk is toegenomen, is van 

een 'vaste' broedpopulatie geen sprake. De aantallen worden nog steeds 

in hoge mate beïnvloed door invasies in het voorgaande najaar. 

BESPREKING 

De Kruisbek is een erg moeilijk te inventariseren soort en stelt de tellers 

voor uiteenlopende problemen . Zo zijn ze niet elk jaar aanwezig en wan

neer ze na erupties wel in grote aantallen in geschikte gebieden verblij 

ven, kan vaak al van in februari geb"roed worden . Wanneer tijdens het 

broeden de voedselvoorraden uitgeput geraken , laten Kruis bekken hun 

legsels soms massaal in de steek. Ten slotte kunnen ze zowel in los ko

lonieverband als sterk verspreid tot broeden komen en worden vaak 

lange afstanden afgelegd tussen broed - en foerageergebieden . Het ge

presenteerde kaartbeeld moet dan ook met de nodige voorzichtigheid 

worden geïnterpreteerd . 

Door het massale aanplanten van naaldhout in de Kempen in de eerste 

helft van de 2oste eeuw ontstonden uitgestrekte, potentiee l geschikte 

broedgebieden voor de Kruisbek. Het duurde echter tot na de jaren 70 

voor die bestanden ook geschikt werden om in te broeden . Op dat mo

ment bereikten ze immers een geschikte leeftijd en leverden ze, in 

goede jaren, een grote hoeveelheid voedsel op . Het was dan wachten op 

de eerste grote invasie van Kruisbekken (1983) om die geschikte bosge

bieden effectief te ontdekken en te koloniseren . Het is onmogelijk te 

voorspellen hoe het bestand in de toekomst zal evolueren . Dat de popu

laties nog steeds erg kunnen wisselen , wordt aangetoond door de situ

atie in Wallonië waar in 1991 30.000 paren werden geteld en in nochtans 

redelijke Kruisbekkenjaren als 2001-2002 nog maar 2500-1o.ooo. In Ne-

1-3 • 26-50 • 101 -150 
• 4-10 

• 11-25 • 151 -500 • 51-100 

derland brak de soort definitief door omstreeks 1975 in Drenthe en op de 

Veluwe. Nieuwe vestigingen en areaalexpansie volgden na invasies waar

bi j in 1973-1977 het aantal broedparen op 350-400 werd geschat en na de 

invasies in 1979 en vooral in 1983 op respectievelijk 700-1000 en 4000-

5500. In 1994 werd het bestand op 1o.ooo-2o.ooo paren geschat en tij

dens de atlasperiode 1998-2000 schommelde het tussen 2500-3500 in 

1998 tot minder dan 100 in 2000 (BIJLSMA 20026). Ook in Groot-Brittan

nië en Den emarken werden forse toenames gemeld (GRELL 1998, CRICK 

et al. 2004). Hoewel de toename en het ouder worden van de Noord

west-Europese bosgebieden in belangrijke mate verantwoordelijk is voor 

de recente vest igingen en uitbreid ingen , zijn de ontwikkelingen in Noord

oost-Europa waarschijnlijk nog belangrijker. In Rusland werd in de jaren 

70 en 8o nog massaal naaldhout aangeplant waardoor de boreale popula

t ie nog in volle ontwikkeling is (BIJLSMA 20026). 

jAN G ABRIELS 

Common Crossbi/I - Summary 

Since the late 1970s and early 198os and especia/ly since 1984, the Common Crossbi/I 

hos expanded its range in Flanders. Th e species occurs in large coniferous wood/ands, 

mainly in the eastern part in the Campine area. During the recent atlas period, the 

popu/ation was estimated at 200-JOO breeding pairs. The maturing of woodlands 

planted in the first half of the last century is the ma in factor determining the increa

se in Flanders, but the eva/ution in Russion woodlands is proba bly more important. 
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GROTE KRUISBEK (LOXIA PYTYOPSITTACUS} 

Grote Kruisbekken kennen een veel meer uitgesproken noordelijke verspreiding dan de 
iets kleinere Kruisbek. Hun areaal strekt zicht uit van Noorwegen (vooral het zuiden) tot 
in Europees Rusland. Lokaal komen ze ook voor in de Baltische Staten. 
Oe aantallen in Scandinavië lijken de voorbije decennia iets terug te lopen door intensief 
bosbeheer, maar vooral aan de westrand van het areaa l wordt ook een uitbre iding vast
gesteld. 
Waar de Kruisbek een voorkeur vertoont voor sparrenkegels en de Witbandkruisbek voor
allariksen verkiest, leent de snavel van de Grote Kruisbek zich vooral tot het openmaken 
van kegels van de Grove Oen en dergelijke, liefst oude bossen, vormen over het algemeen 
dan ook het voorkeursbiotoop. Oe soort is in onze streken vooral bekend omwille van 
invasiejaren (oktober-maart) als gevolg van een lage zaadproductie van de voedselbo
men in de broedgebieden. Oe invasies zijn echter niet zo algemeen en reiken ook niet zo 
ver in Europa als bij de Kruisbek. Vandaar dat broedgevallen na invasiejaren ook heel 
wat zeldzamer zijn. Oe laatste grote invasies in de Benelux werden opgetekend in 
1982/1983 en vooral in 1990/1991, een kleinere invasie vond nog plaats in 1997/1998. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Tij dens de atlasperiode werden 1 zeker en 2 waarschij nlij ke broedgeval

le n genoteerd . In 2 000 we rden langdurig twee paren wa argenomen in 

het Wik te Bokrij k in een geschi kt biotoop (oud bestand met Grove 

Den) . Broedbewijs bleef hier echter uit. In 2002 werd een paar op nest 

en later met uitgevlogen jongen waargenomen in de Kalmthoutse He i

de . Omtrent dit laatste geval is nog wat discussie en heeft het BAHC 

nog geen uitspraak gedaan . 

VERANDERINGEN 

Tijdens de vorige at lasperiode werd de soort niet gemeld in Vlaan

deren . Na de grote invasie van 1990!1991 werden de eerste 2-3 zekere 

broedgevallen voor Vlaanderen vastgesteld in het Pijnven te Eksel in 

1991. In 1995 werd nog een goed gedocumenteerd broedgeval gemeld 

uit de Gemeentebossen aan de rand van de Kalmthoutse Heide . In 1999 

werd te Hechtel een groep van 16 exemplaren waargenomen waarbij ook 

balts en nestbouw werd vastgesteld . De soort is geëvolueerd van een 

dwaalgast tot een onregelmatige broedvogel in Vlaanderen. 

BESPREKING 

Broedgevallen van de Grote Kruisbek in Vlaanderen zullen waarschijnl ijk 

steeds gerelateerd blijven aan grote invasies. De kans dat de soort evo

lueert tot een regelmatige broedvogel is erg klein. De vastgestelde 

broedparen in de jaren go kunnen minstens ten dele worden toege

schreven aan een verbeterde soortkennis van vele waarnemers en aa n 

een hogere waarnemingsintensite it . 

Na de invasie van 1990/1991 werden in Nederland so-100 territori a 

geteld . Tijdens het voorjaar van 1998 werden daar opnieuw (na een kle i

nere invas ie tijdens de voorgaande winter) 5-10 territoria geschat (VAN 

DIJ K et al. 2001) . De soort kan zich echter ook daar niet handhaven wat 

eveneens werd vastgesteld in Denemarken en Engeland. 

GLENN VERMEERSCH 

• mogel ijk e waarsch ijnlijk • zeker 

BROED Z E K E R HEID #HO K KEN 

Zeker 

Waarschijnl ij k 

Mogelijk 0 

% bezette hokken 0 ,2 

Pop u I atieschatt i n g 0 -2 

Parrot Crossbi/I - Summary 

Parrot Crossbi/Is are re/atively new and still irregular breeding birds in Flanders. 

The first breeding pairs (2 -3) were recorded in 1991 after an invasion and subse

quently, breeding evidence was only noted in 1995. Ouring the recent atlas peri

ad however, two probable and one certain breeding pair were discovered. 
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RoooMus (CARPODAcus ERYTHRJNus) 
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De Roodmus kent een voornamelijk noordoostelijke verspreiding in Eu ropa hoewel de 
soort de voorbije decennia een enorme expa nsiedrang vertoonde en haar areaa l sterk 
heeft uitgebreid. De hoogste aantallen broeden nog steeds in Fin la nd, Wit-Rusland en de 
Baltische Staten . In de loop van de 2oste ee uw breidde de soort zich vanuit het oosten 
uit over grote delen van Noord- en West-Europa . In de loop van de jaren 70 werden o.a. 
No orwegen, Denemarken en delen van Duitsland geko loniseerd. In de jaren 8o bereikte 
de soort, onder invloed van nog steeds toenemende aanta llen in Oost- en Centraal- Euro
pa, ook de Benelux. 
Roodmussen broeden, soms in los kolonieve rba nd, in allerlei vochtige struwelen en klei
ne bosjes afgewisseld met kruidenvegetaties. 
Het zijn trekvogels die overwinteren in Az ië en ze behoren tot de laatst terugkerende 
vogels in het voorjaar. Pas vanaf half m ei keren ze terug en nieuwe vestigingen kunnen 
nog tot een flink eind in juni plaatsvinden. 

VERSPREIDING EN AANTA LLEN 

Tijdens de atlasperiode weraen geen zekere broedgevallen van de Rood

mus opgetekend . Enkel in de Zwinbosjes was in de 3 atlasjaren soms ge

durende langere tijd telkens 1 zi ngend mannetje aanwezig (in 2000 mo

gelijk 2). Het mogelijke broedgeva l slaat op een éénmalige waarneming 

van een zingend mannetje langs de Schelde te Wetteren . Na de at laspe

riode werden in 2003 in totaal 6 zangposten genoteerd . 

VERANDERINGEN 

Tijdens de vorige atlasperiode werden nog geen zangposten vastgestel d 

in Vlaanderen . Pas vanaf het begin van de jaren 90 (1991) werden jaar

lijks enkele zangposten genoteerd , verspreid over alle Vlaamse provin

cies . De soort werd vooral waargenomen langs de Kust , maar ook in het 

binnenland werd de zang gerege ld gehoord. Een inventarisatie van alle 

duingebieden aan de Oostkust leverde in 1993 5 territoria op waaronder 

2 broedgevallen (LusT et al. 1995) . Ook in 1996 zou de soort gebroed 

hebben in de Zwinbosjes te Knokke . Broedbewijs bleef echter schaars en 

tot op heden werd geen enkel broedgeval gehomologeerd door het 

BAHC (zie o .a. DE SMET et al. 1996). 

BESPREKING 

Het verhoogde aantal waarnemingen en (mogelijke) broedgevallen in 

Vlaanderen sinds de jaren 90 past in het patroon dat in onze buurlan 

den werd vastgesteld . In Nederland broedde de soort voor het eerst in 

1987 en in 1992 werden daar reeds 50-60 terr itoria vastgesteld (KWINT 

1991, BAKKER 1993) - In de tweede he lft van de jaren 90 verdween de soo rt 

er net zo snel als ze was opgekomen en in 2001 werden minde r da n 10, 

enke l kortstondig z ingende mannetjes waargenomen (VAN BEUSEKOM 

200 2) . Oo k in Vlaanderen lij kt de 'piek' van de Roodmus alweer voo rb ij 

en valt het af te wachten of de soort een nieuwe expansiegol f zal ve rto

nen in de komende jaren . 

GLENN VERME E RSCH 

e mogel ijk • waarschijnl ijk • zeker 
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Ze ker 0 
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Mogelij k 
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Populatieschattin g 0-1 

Camman Rosejinch - Summary 

Singing ma/es of the Common Rosefinch we re recorded first in the early 1990s, 

particularly a long the coast. After a brief period in which the species increased 

and severa/ breeding attempts were recorded (although not accepted by the 

Belgion rarities committee) , numbers dropped again in the second half of the 

1990s. During the recent atlas period only o-1 singing ma/es were recorded each 

year; although 6 ma/es we re found in 2003. 



GouDVINK (PYRRHULA PYRRHULA) 

De Goudvink komt in Europa voor van Ierland tot Polen en vanaf de meest noorde lijke 
boomgrens in Scandinavië tot net ten zuiden van de Pyreneeën in Spanje. In de nabij
heid van de Middellandse Zee in het zuiden van zijn verspreidingsgebied liggen de dicht
heden het laagst. Hoge aantallen worden o.a. gemeld in de Alpenlanden, Zuid-Zwede n, 
Slovakije, Duitsland en delen van Noord-Frankrijk. 
In het algemeen lijken de populaties in Europa tamelijk stabie l, met slechts lokale toe 
of afnames. 
Goudvinken zijn uitgesproken bosvogels met een duidelijke voorkeur voor bossen met een 
weelderige ondergroei. Over het algemeen worden relatiefjonge naaldbosse n (o.a. hoge 
dichtheden in jonge sparrenaanplanten) uitgekozen, maar in de len van zijn West 
Europese verspreidingsgebied komt de Goudvink ook talrijk voor in verschillende types 
opgaand loofhout en struweel. 

Het zijn, ondanks de kleurenpracht van het mannetje, onopvallende vogels die zich 
meestal slechts verraden door hun zacht fluitende roep en zijn zodoende niet altijd even 
makkelijk te inventariseren. 

De Goudvink is in onze streken een uitgesproken standvogel die in de winter slech ts klei
ne afstanden aflegt (enkele kilometers). Anders is het gesteld met de noorde lijke, iets 
grotere en feller gekleurde Goudvinken die in sommige winters, waarschijn lijk gedreven 
door voedselschaarste , wel naar het zuiden afzakken en dan ook bij on s worden aa nge
troffen. Ook de broedvogels van o.a. gebergtes in Centraa l-Europa verp laatsen zich in de 
winter naar lagergelegen streken. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Goudvink is een vrij schaarse broedvogel in Vlaanderen die een erg 

verbrokkeld verspreidingspatroon vertoont. Men kan ze lokaal aantref

fen langs de Kust (Zwinbosjes te Knokke), in enkele bosrijke gebieden 

ten zuidoosten van Brugge, lokaal in Zuid-West-Vlaanderen (Avelgemse 

bossen), in het Centrale Heuvelland (o .a. Brakelbos) , Klein-Brabant, in 

bossen en oude villawijken in de Voorkempen (omgeving Schoten

Brecht-Malle) , in de Markvallei en lokaallangs de Demer en in de Voer

streek. Jets meer aaneengesloten broedgebied werd genoteerd in de zui

delijke Dijlevallei (o .a. Doode Bemde, Laanvallei en aansluitend in het 

Meerdaalwoud) en in het noorden van de Oostelijke Kempen (met o.a . 

Vlakte van Bocholt, Stamprooierbroek). 

De hoogste aantallen worden gemeld uit de Zwinbosjes te Knokke (erg 

ruwe schatting van een s-tal tot meerdere 10-tallen broedparen) , de zui

delijke Dijlevallei (15-18 paren in los kolonieverband) en in de natuurre

servaten Mariahof en Stamprooierbroek (26-so paren). De Oostelijke 

Kempen is veruit de belangrijkste regio voor de soort met naar schatting 

54-98 broedparen , gevolgd door de Centrale Heuvels (44-77 paren) . In 

totaal kan de Vlaamse populatie nu geschat worden op 150-280 paren. 

Wellicht ligt het werkelijke aantal, omwille van moeilijkheden bij de 

inventarisatie , dichter bij de boven- dan bij de ondergrens. 

VERANDERINGEN 

Ten tijde van de vorige Belgische Broedvogelatlas was de Goudvink iets 

wijder verspreid in Vlaanderen, maar in grote lijnen lijken de huidige en 

vroegere verspreidingskaarten nog wel op elkaar. De concentraties in 

het noorden van de Oostelijke Kempen en de zuidelijke Dijlevallei blij

ven behouden . In de jaren 70 ging het de Goudvink voor de wind en was 

ze net toegenomen , zowel in Wallonië als in Vlaanderen. Een optelling 

van de gegevens levert een ruwe schatting van 250-1000 broedparen op 

voor Vlaanderen in die periode. 

De Goudvink nam licht toe in de jaren 8o (alleen al in Limburg 100-370 

broedparen in 1985), maar ging dan in aantal achteruit (met o.a . een 

schatting van 75-100 broedparen in Limburg in 1992). In de periode 

1989-1991 werd de totale Vlaamse populatie geschat op 150-210 broed 

paren . De huidige schatting is niet eenvoudig te vergelijken met de 

voorgaande omwille van de verschillende methodiek. Indien men reke

ning houdt met de erg hoge inventarisatie-inspanning van het voorbije 

atlasproject, lijkt het erop dat de Goudvink in vergelijking met de perio

de 1973-1977 nink in aantal is afgenomen . De laatste decade vertoont de 

populatie echter een stabilisatie en lokaal zelfs een licht herstel. Zo wer

den in 2001 in Klein-Brabant 13 broedparen geteld daar waar de soort er 

in 1988 nog volledig verdwenen leek. Een deel van het 'herstel' werd er 

echter toegeschreven aan een betere soortkennis en grondigere inventa

risatie. 

Momenteel stellen we vast dat de biotoopkeuze stilaan wijzigt: een toe

nemend percentage van de broedparen wordt aangetroffen in besdra

gende doornstruwelen (met een duidelijke voorkeur voor Sleedoorn) en 

vochtige loofbossen met rijke ondergroei (VAN ELEGEM & ANSELIN 2001). 

De aantallen in sparrenaanplanten lijken verder terug te lopen. 

BESPREKING 

De Goudvink is een tamelijk moeilijk te inventariseren soort. Ze ziJn erg 
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BROEDZEKERHEID #HO KKE N 

Zeker 30 

Waarschijnlijk 32 

Mogelijk 21 

% bezette hokken 13.3 

Populatieschatting 150-280 

heimelijk en stil in de broedtijd en een goede terrein- en soortkennis is 

noodzakelijk om de soort op te sporen. In gebieden met lage dichthe

den is de kans groot dat verschillende broedparen werden gemist . 

Vandaar dat de huidige populatieschatting wellicht nog aan de lage kant 

is en het reële aantal mogelijk rond 300 broedparen ligt. 

Een verklaring voor de forse afname sinds 1973-1977 ligt waarschijnlijk 

in een combinatie van factoren . Het aandeel jonge sparrenaanplanten in 

onze bosgebieden neemt stelselmatig af en oudere naaldbossen bieden 

meestal geen alternatief door het ontbreken van een structuurrijke 

onderbegroeiing. Ook het verdwijnen van het traditionele hakhoutbe

heer en het kappen van vele hoogstamboomgaarden heeft de soort geen 

goed gedaan . Vochtige, jonge loofbossen hebben vaak te kampen met 

verdroging waardoor eveneens veel geschikt hab ita t verloren is gegaan. 

In Nederland gaat de Goudvink licht achte ruit t.o .v. van de vorige atlas

periode (1973-1977) . De afname is er veel sterker in de zuidelijke provin 

cies (o.a . Nederlands-Limburg en Noord-Brabant) dan in het noorden . 

Ook daar is het onduidelijk wat precies de oorzaak van de terugval is, 

maar één van de oorzaken zou het lagere aandeel jonge bosaanplant 

zijn (vooral jonge sparrenbossen) . Men stelt er bovendien een lokale 

toename vast in de duinen, te wijten aan de toenemende verruiging met 

struweelopslag tot gevolg. In Vlaanderen werd een dergelijke toename 

vooralsnog niet opgemerkt. 

In Groot-Brittannië gaat de Goudvink sinds halfweg de jaren 70 fl ink in 

aantal achteruit (26 % afname van de populatie sinds 1994, 3% gedu

rende onze atlasperiode, SIRIWARDENA et al. 1999, 20ooa) . De terugval is 

er het grootst in de populaties die broeden in kleine bosjes , heggen en 

houtkanten in agrarisch gebied , maar ook in de bossen wordt er een 

achteruitgang genoteerd . Intensivering van het landbouwgebied wordt 

als een belangrijkste oorzaak naar voor geschoven hoewel de onzeker

heid omtrent de oorzaken ook daar erg groot is. 
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In Wallonië werd de populatie in 2000-2001 geschat op sooo-1 s.ooo 

broedparen en spreekt men van fluctuerende aantallen . Gerichter onder

zoek kan er op termijn wellicht meer duidelijkheid scheppen . 

GLE NN VERMEERSCH 

Bullfinch - Summary 

Bullfinehes are scarce breeding birds in Flan ders and the total popu/a tion is estima

ted at 150-280 breeding pairs although the exact number probably lies closer to 300 

breeding pairs as it is a difficult species to count. Nu mbers have dropped compared to 

the previous atlas period but camparisans are difficult due to the different methada

logies used. Largest concentrations are now recorded in southern and north-eastern 

parts of Flanders where the species can be found in damp scrub and young deciduou s 

woodland with a rich undergrowth. Numbers in spruce dropped significantly. 
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APPELVINK (COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES) 

De Appelvink komt voor over vrijwel heel Europa tot in het zuiden van Scandinavië en is 
het talrijkst in Centraal-Europa. Doorheen het Europese verspreidingsgebied gaat de 
soort in de meeste gevallen vooruit. 
Het is een vogel van oude gemengde bossen, vooral met veel loofhout. Eiken-haagbeu 
kenbossen genieten de voorkeur en in de winter vormen zaden van Haagbeuk en pitten 
van Vogelkers en Zoete Kers het hoofdvoedsel, maar ook beukennoten, esdoornzaden en 
zonnebloempitten zijn erg in trek. Appelvinken komen ook vaak voor in parken, vooral 
met oude boomgaarden en in grote bosrijke tuinen. In de winter leven er soms flinke 
groepen heel geconcentreerd bij een voedselbron, en vaak wordt er nadien dicht bij een 
dergelijke plaats ook gebroed. Hoewel de Appelvink met zijn massieve snavellijkt op het 
archetype van een zaadeter, worden de jongen in het nest met ongewervelden gevoed, 
vooral met rupsen (van o.a. Eikenbladroller en wintervlinders), maar ook met Meikevers 
en spinnen. In de winter foerageren Appelvinken op de grond, in de zomer in de boom
kruinen. De soort is gedeeltelijk standvogel. Ringonderzoek toont ook trekbewegingen 
aan met o.a. verplaatsingen vanuit België tot in Spanje en Italië. In sommige jaren 
kom er. er ook heel wat vanuit de buurlanden in Vlaanderen overwinteren. Na invasiewin
ters blijven een aantal vogels broeden in Vlaanderen . 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Appelvink is in Vlaanderen een vrij schaarse broedvogel. Hij komt 

voora l voor in het z uiden en oosten van het gebied : de Vlaamse Arden

nen , de Leemstreek van Zuid- en Oost-Brabant en Zuid-Limburg, het 

Hageland , de Voerstree k, het Kempens Platea u en de Lage Kempen 

(parkgebieden Midden-Limburg zoals de domeinen van Bokrijk en 

Masy) . Elders is de soort heel plaatselijk en sporadisch : bv. tussen Lier 

en Herentals , te Waasmunster, Destelbergen-Lochrist i, Deinze-Sint

Martens-Latem, in het Heuvelland ten zuidoosten van leper, rond Tor

hout , ten oosten van Brugge , en in de Zwinstreek . Ze werd slechts in 

13% van de atlas blokken aangetroffen . De afwezigheid in vrijwel de ge

hele provincie Antwe rpen is opvallend . 

Het kerngebied van de soort in Vl aan deren ligt in de Voerstreek (o.a . 

Veu rs bos en Roodbos) en in mindere mate langs de steilrand van het 

Kempens Plateau (o .a. Laklaarderbos , Mechelse Bos en Pietersembos) 

en ten zu iden van Leuven (Rodebos, Meerdaalwoud, Heverleebos) . 

Beduidende aantallen werden ook genoteerd in het Stamprooierbroek 

en de Zwinstreek. Piekdensiteiten waren schattingen van 10-20 paar per 

25km 2 in de Oostelijke Kempen en zelfs tot 30 in de Voerstreek . 

Op basis van de som van de at lasgegevens wordt het totaal voor Vlaan-

deren geschat op 214-334 broedparen . De totale populatie in Vlaanderen 

za-l zeker aanzienlijk hoger zijn dan de huidige atlasschatting, wellicht 

eerder in de buurt van soo-sso broedparen . 

VERANDERINGEN 

Er zijn in Vlaanderen lokaal reeds beduidende schommelingen gemeld 

in het broedbestand van deze soort. Half vorige eeuw lag het kerngebied 

voor Vlaanderen in grote delen van Vlaams-Brabant, vooral het zuiden 

en oosten (o .a . Hageland) . In Vlaams-Brabant is de soort de voorbije 30 

jaar opvallend afgenomen . Er werden nog wel uitschieters genoteerd: zo 

was 1986 ten zuiden van Leuven nog een goed jaar met meer dan 70 

broedparen in een gebied van ca . 3000 ha . Dertig jaar geleden waren er 

meer broedgevallen in Antwerpen dan in Limburg, maar in Antwerpen 

blijkt de soort nu vrijwel volledig verdwenen . Het Kempens Plateau en 

de Voerstreek vormen nu het kerngebied en de soort is in Limburg op 

30 jaar toegenomen van ca . so naar 300-600 broedparen, waarbij de 

vestiging en uitbreiding op het Kempens Plateau de grootste bijdrage 

geleverd heeft . Het plaatselijke voorkomen in Oost - en West-Vlaanderen 

blijkt niet veel veranderd te zijn. Voor Wallonië wordt een duidelijke 

afname vermoed . 

BESPREKING 

De Appelvink is vrij schuw en onopvallend en kan enkel efficiënt geïn

ventariseerd worden als men zijn zachte geluiden en merkwaardig ge

drag zeer goed kent, wat allicht voor heel wat tellers niet het geval was . 

Bovendien is de balts vroeg in het voorjaar (februari-april) en vanaf de 

nestbouw (begin mei) leeft de soort zeer verborgen, behalve voor een 

korte luidruchtige periode net na het uitvliegen van de jongen. Zang en 

balts vinden vaak plaats wanneer de vogels nog in wintergroepen leven , 

en dus nog vóór de nestplaats is gekozen en niet in een duidelijk om

schreven territorium waarin de vogel vaak aan te treffen is. De manne

tjes voeren in deze periode 'verkenningsvluchten' uit waarbij meerdere 

mannetjes roepend kriskras over een groter, gemeenschappelijk gebied 

rondvliegen , soms in wilde achtervolging, al dan niet met wijfjes. Enkel 

de eerste steekproefronde bood een goede kans om App !vinken te 
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BROEDZE KERHE ID #H OKKEN 

Zeker 27 

Waarschijnlijk 36 

Mogelijk 22 

% bezette hokken 13,1 

Populatieschatting soo-sso 

noteren. Waar meerdere Appelvinken voorkomen , wordt er vaak gebroed 

in een los kolonieverband (zoals in de hellingbossen in de Voerstreek) 

van 3-6 nesten op een onderlinge afstand vansom of min der. Gezien de 

moeilijkheid om deze soort nauwkeurig te karteren, geven de kaarten 

het minimumvoorkomen in Vlaanderen weer. Zelfs een intensieve inven

tarisatie door personen met veel ervaring met de soort levert doorgaans 

minder dan 50 % van de echte aantallen op. 

Ondanks de onzekerheden over de cijfers kan er toch gesteld worden 

dat er een duidelijke afname is in Vlaams -Brabant en Antwerpen en een 

fl inke toename in Limburg. Dit laatste wordt toegeschreven aan het 

ouder worden van de bossen waar in het gemengde karakter met meer 

loofhout toeneemt. In Nederland is d·~ soort de laatste 30 jaar spectacu

lair toegenomen, met een uitbreiding van het areaal. In Groot- Brittannië 

is het aantal flink afgenomen , maar met grote regionale ve rschillen : 

plaatselijk nam ze zelfs toe tegen de algemene trend in . 

Gezien de Appelv ink een vrij schuwe vogel is waarvan het nest makke

li jk verstoord kan worden, verdient het aanbevel ing om te onderzoeken 

of de afname in de Antwerpse en Vlaams-Brabantse bossen geen ver

band houdt met de sterk toegenomen recreatiedruk. De inspanningen in 

Limburg om de expans ie van de Amerikaanse Vogelkers terug te drin 

gen, kunnen een negatieve invloed hebben op de soort. 

MAR C HERREMANS 
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Hawjinch - Summary 

Th e Hawfinch is only sparsely distributed in Flanders, mostly in the south and east, 

but it also occurs at several isolated localities in the west. The species has declined 

during the last 30 yea rs in the centre and north (Brabant and Antwerp) , but increa

sed in the Ca mpine to the east. Overall numbers have probably remained stabie at 

around soo breeding pairs . 
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GEELGORS {EMBERIZA CITRINELLA} 

De Geelgors komt in heel Europa voor, met uitzondering van het midden en zuiden van 
Portugal en Spanje, het zuiden van Italië, Corsica, Sardinië, Zuid-Griekenland en 
Cyprus. De hoogste dichtheden komen voor in een brede band die loopt van het zuiden 
van Groot-Brittannië, via het noorden en midden van Frankrijk, Zwitserland en Oosten
rijk, tot aan Oost-Europese bolwerken zoals Polen en Tsjechië. Ook Scandinavië (Dene
marken, zuidelijke delen van Zweden en Finland) telt belangrijke broedvogelaanta llen. 
Hoewel eind de jaren 90 in de meeste landen overwegend stabiele populat ies werden ge
meld, tonen nieuwe trendanalyses een geleidelijke achteruitgang sinds 1980 (website 
EBCC). De voorkeurshabitat in Europa bestaat uit een reeks van overgangssituaties in 
een droog tot vochtig structuurrijk landschap. Het gaat om overgangszones tussen bos 
enjof struweel en open landschap, m .i.v. jonge aanplantingen en kaa lkappen in het bos, 
cultuurlandschappen met kleine landschapselementenenjof boomgaarden, structuurrijk 
struikgewas, heide en ruig grasland, en uiteenlopende types van parkachtige landschap
pen. Met uitzondering van de Britse Eilanden waar de soort sede ntair is, is de Geelgors 
een gedeeltelijke korte -afstandstrekker die de winter grotendee ls binnen de grenzen van 
Europa doorbrengt (het broedgebied en de omgeving van de Middellandse Zee). De 
Vlaamse broedvogels zijn hoofdzakelijk standvogel. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Geelgors is een vrij talrijke broedvogel in Vlaanderen die in 44 % van 

de at lashok ken voorkomt. Het zwaartepunt van de versprejding ligt in 

de oostel ijke en zuidooste lij ke regio 's . In de Oostelijke Kempen is de 

bezetting van de atlashokken nagenoeg volledig terwijl de soort ont

breekt in de westelijke helft van de Noordelijke en Zuidelijke Kempen . In 

het zuiden komt de soort voor in een nagenoeg aaneengesloten band 

ten oosten van de Boven-Schelde tot aan de Maas en de Voerstreek. An

dere , meer geïsoleerde populaties zijn gesitueerd in het uiterste westen 

van Vlaa nderen en het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen. 

De aantallen - en relatieve dichtheidskaart tonen een belangrijk kernge

bied in de Krijt-Leem regio en Hageland-Haspengouw, min of meer om

sloten door Dijle , Demer en Maas . Hier treffen we de hoogste dichthe

den van Vlaanderen aan . In drie atlashokken worden tussen 70 en go 

paren geteld . In die regio broeden naar schatting 1700-2000 paren , of 

ongeveer de helft van alle Vlaamse Geelgorzen . 

Er is via de Dijlevallei ee n directe aansluiting met de Geelgorzenpopu

lat ies in de ecoregio van de Centrale Heuvels die zich oostelijk uitstrekt 

tot aan de Boven-Schelde. Hier broeden nog ongeveer 4go-66o paren . 

Atlashokken met meer dan 20 paren zijn zeldzaam en komen alleen 

voor ten oosten van Brus sel . In één atlashok werden 70-100 paren 

geteld . De Kempense populatie bedraagt in totaal 1000-1200 paren 

waarvan ruim 85 % in de Oostelijke Kempen. De hoogste dichtheden 

komen voor in het noordoosten van Limburg maar lopen meestal niet 

hoger op dan so paren per atlashok. Twee hokken met respectievelijk 

minstens 101 en 113 paren steken er bovenuit. 

De aanwezigheid in Zandig Vlaanderen is sterk versnipperd met nog 

slechts enkele paren ten zuiden van Brugge, 20-30 paren in het Meetjes

land en 45-65 paren ten oosten van de Gentse Kanaalzone. De best be

zette atlashokken herbergen 7 tot 10 paren. 

In het uiterste westen van Vlaanderen treffen we een kleine populatie 

aan in de West-Vlaamse Heuvels (50-70 paren) die via de grensstreek 

met Frankrijk in contact staat met een populatie op het Plateau van 

lzenberge ten zuiden van Veurne (20-30 paren). In één atlashok (omge

ving Westouter) werden zelfs nog 1g paren vastgesteld . 

Op basis van de atlasgegevens en na verder overleg met regionale coör

dinatoren , kan het totale Vlaamse broedbestand geraamd worden op 

3400 tot 4000 paren . 

V -ERANDERINGEN 

Een vergelij king van huidige kaarten met die de vorige atlasperiode 

1g73-1g77 levert een aanzienlijke inkrimping van het verspreidingsge

bied op . Dertig jaar geleden kwam de Geelgors verspreid over heel 

Vlaanderen voor, met uitzondering van slechts enkele atlasrechthoeken 

(Houtave , Roeselare , Menen, Kortrijk, Moorsele, Aalst , Maldegem, Ho

boken en Kontich) . Het broedareaal is inmiddels in het westen en het 

centrum sterk versnipperd geraakt. Zelfs in Limburg en in Vlaams 

Brabant is de soort verdwenen uit gebieden waar in de jaren 70 nog be

hoorlijke tot goede populaties voorkwamen . Dit is onder meer het geval 

voor de gemeenten Genk, Hasselt en Zonhoven waar, op enkele territo

ria na , geen Geelgorzen meer broeden. In Zonhoven kwamen in de peri

ode 1g73-1g77 nog minstens 200 territoria voor (MED. C. ONC KELINC KX) . 

De areaalsinkrimping ging gepaard met een sterke populatieafname. De 

Vlaamse populatie in het midden van de jaren 70 bedroeg lO.ooo-

11 .000 paren . In de daaropvolgende 10 jaar vond meer dan een halve

ring van dat aantal plaats. Globale en ruwe populatieschattingen lever

den 3000-3500 paren op voor de periode 1g8s-1g88 en 3200-3750 paren 

in 1g8g- 1gg1 . De huidige atlasgegevens wijzen op een lichte toename in 

de jaren go, maar daarbij moet zeker rekening gehouden worden met 

een grotere inventarisatie-inspanning. Alles samen kunnen we stellen 

dat het aantal broedende Geelgorzen in Vlaanderen met 6o tot 70% is 

afgenomen in een tijdspanne van zowat 30 jaar. De achteruitgang voor 

de laatste 40 jaar mag zelfs ingeschat worden op minstens 8o %. Het 

aantal van ca . 27 .000 paren dat door LIPPENS & WILLE (1g72) wordt gege

ven voor de jaren 6o is wellicht te hoog geschat en kan op basis van een 

aantal correcties bijgesteld worden naar 1g.ooo-2o.ooo paren . 

De westelijke populaties kregen de hardste klappen , zoals duidelijk geïl

lustreerd in de regio Schelde-Leie: van 2000 tot 2500 broedparen in de 

periode 1g4o-1g6o, over 463-1560 in 1g73-1g77 en ca . 400 in 1g88-1ggo, 

tot amper 6o-8o in 2000-2002 . Dit is een terugval van meer dan gs % 

over een periode van een dikke halve eeuw. Maar ook in de beter bezet

te oostelijke broedgebieden in Limburg ging het de soort niet voor de 

wind . Over een periode van ca . 40 jaar kan alleszins een achteruitgang 

met ruim 65 % vastgesteld worden (van 6ooo naar hooguit 2000 pa-
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BROED ZEKERHEID #HO KK EN 

Zeker 176 

Waarschijnlijk 84 

Mogelijk 15 

% bezette hokken 44,1 

Pop u Jatieschatti ng 3400-4000 

ren) . De dalende trend zet zich tot op vandaag voort, zoals blijkt uit de 

afname van minstens 10 % tot gemidde ld ru im 20% sinds het Limburg

se atlaswerk in 1988-1992. Niet alles is echter kommer en kwe l bij deze 

soort. Voor Noordoost-Limburg, meer in het bij zonder de vlakte van 

Bocholt met de ermee verbonden beekvalle ien van de A-beek en de 

Itterbeek, kan gesproken worden van minstens een sta biele populatie , 

en plaatselijk een toename t.o.v. de periode 1988-1992. In dit gebied 

komen geregeld over meerdere honderden hectaren gemiddelde dicht

heden voor van 8 tot 10 territoriaf10o ha, met een maximum van 18 ter

ritoria in een kilometerhok (100 ha) . Ook in het zuidoosten van Vlaams

Brabant wordt melding gemaakt van stabiele tot stijgende populaties 

(MED. R. GUELI NCK), terwijl een lokale populatie te Lom mel herstel ver

toont (MED . A. GEUENS) . 

BESPREKING 

Als typische soort van kleinschalige cultuurland scha ppen heeft de 

Geelgors in grote delen van West-Europa sterk te lijden gehad van de 

intensivering van de landbouw, zoals duidel ijk aangetoond in tal van 

studies (PETERSEN 1994, FULLER et al. 1995, BRADBURY & 5TOATE 1999, 

BRADBURY et al. 2000, 51RIWARDENA et al. 20008). Het broedhab itat is in 

de loop van de voorbije decennia bijna overal sterk gedegradeerd, ook 

en 'liet in het m in st in Vlaanderen . Kleine landschapselementen zoals 

hagen, bosjes en bomenrijen zijn op vele plaatsen verdwenen, samen 

met brede zomen van ruig grasland die ingeploegd worden of met be

strijdingsmiddelen worden behandeld . Dit leidt tot een afname van 

nestgelegenheid en voedselaanbod (insecten en onkruidzaden) . Door 

een afnemende gewasdiversiteit en wijziging van teelt- en oogsttechnie

ken is niet enkel de voedselsituatie in de winter zorgwekkend geworden. 

Ondermeer door de overschakeling van zomer- naar wintergranen zijn 

in de winterperiode vrijwel nergens nog (stoppel)velden - waar graan-

1-3 • 26-50 • 101-150 
• 4-10 

• 11 -25 • 151-500 • 51-100 

0 

resten en onkruidzaden een belangrijke voedselbron vorm en - aanwe

zig. Naast veranderingen in de landbouw resulteren ook de ve rd ergaa n

de verstedelijking, grootschalige ontginningen , en ke le ongepas te bebos

singen en verbossing tengevolge van verdroging in een sterke kwa ntita

tieve en kwalitatieve afname van een structuurrij k landschap met veel 

overgangssituaties. Het ombuigen van de neerwaartse trend van de 

Vlaamse Geelgorzenpopulatie vergt structurele maat regelen in agrari

sche gebieden, zoals het aanbrengen van meer structuurvariat ie in het 

landschap, het aanleggen van (on)kruidenakkers en ruigte s, en het 

terugdringen van bestrijdingsmiddelen . Enkele initiatieven in het West

Vlaamse He uvelland (CLARYSS E 2003 , DOCHY 2003) , Noord -Oost

Limburg en het zuidoosten van Vlaams-Brabant kunnen mogel ij k het 

pad effenen voor een beheer van natuur- en landbouwgebieden met spe

cifieke aandacht voor deze soort . Op dit ogenblik zijn im mers nog geen 

standaard beheersovereenkomsten beschikbaar d ie aa n de ecolog ische 

behoeften van een soort als Geelgors voldoen . De recente evolutie waa r

bij ook aandacht besteed wordt aan de overwinteringssi tuatie van onde r

meer Geelgors lijkt plaatselijk alvast een geleidel ijk herstel in te leiden 

en komen zeker ook andere soorten gorzen en vinken ten goede. 

)OS RUTTEN 

Yellowhammer- Summary 

The wrrent popu/ation size is estimated at 3400-4000 pairs and indicates a substan

tial decline in numbers and a range contraction since the 196os (19,ooo-2o,ooo 

pairs) and 197os (10, ooo-11, ooo pairs) . The stronghold of the popu/ation is found in 

the eostem part of Flanders, on the sandy soils of the Campine region and on the 

loamy soils east of Brussels. As a typical farmland species, the Yellowhamm ers suffe

red from agricultural intensification. Suitab/e winter feeding sites (e .g. stubble fi elds) 

have become rare, and the quality ofbreeding habitatsis aften poor as aresult of pes

ticide and herbicide u se and the loss of hedgerows and field edges. 
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0 RTOLAAN (EMBERIZA HORTULANA} 

Het verspreidingsgebied van de Ortolaan strekt zich uit over geheel Europa, maar ver
toont grote hiaten in het westelijke en centrale deel, in een brede band tussen 
Noordwest-Frankrijk-België tot Hongarije . De soort is afwezig op de Britse Eilanden, in 
het noordoosten van Scandinavië en in ljsland. Binnen Europa bereikt de Ortolaan de 
hoogste dichtheden met vrij stabiele populaties in Finland en Polen. In het zuiden van 
het continent is er een lichtdalende trend. Maar het is vooral in West- en Centraal
Europa dat er sinds de jaren Bo een opvallend sterke daling aan de gang is. Die is eigen
lijk al begonnen in de jaren 50 door de sterke intensivering van de landbouw, in het bij
zonder de graanteelt. De Ortolaan wordt in zijn (noord) westelijke broedareaal geassoci
eerd met kleinschalig landbouwland met gemengde teelten en graanveldjes (vooral rogge 
en haver), hoofdzakelijk op droge zand- en zanderige bodems. In de beboste delen in het 
noorden van het verspreidingsgebied broedt de Ortolaan ook aan bosranden, in open 
plekken in de bossen of op kaalkapvlakten. In het zuiden komt de soort voor in halfopen 
terreinen in de bergen, zelfs boven de 1000 m. De gors maakt een grondnest en gaat in 
het voorjaar over van een graandieet naar insecten (vnl. rupsen). Hij overwintert ten zui
den van de Sahara, van Ivoorkust tot Ethiopië, en komt eind april, half mei terug in de 
broedgebieden. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

Gedurende de atlasperiode werd de Ortolaan slechts in één liok gemeld : 

op de Hoge Mierdse Heide (Liereman) nabij Turnhout in 2000. Er werd 

een zi ngend mannetje waargenomen en nadien in de omgeving nog ver

schil lende keren een mannetje. Hoewel het hier waarschijnlijk om een 

overzomerend mannetje gaat dat eerder zou moeten worden gecatalo

geerd als mogel ijk broedgeval dan als waarschijnlijk broedgeval , werd 

toch besloten de gors als 'volledige atlassoort ' te behandelen (wat nor

maal niet gebeurt met soorten die enkel als mogelijke broedvogel wer

den opgetekend) . Het zou jammer zijn de lezers het trieste verhaal van 

de teleurgang van de soort te moeten onthouden . 

VERANDERINGEN 

Ti jdens de onderzoeksperiade van het vorige atlasproject kwam de 

Ortolaan nog voornamelijk in het oostelijk deel van de Kempen voor, in 

het oosten van de provincie Antwerpen en het noorden van Limburg. De 

verspreiding kwam min of meer overeen met het voorkomen van rogge

en havervelden op arme zandige bodems , afgezoomd met bomenrijen. 

Vooral rond Peer was toen nog een populatie van enkele tientallen paren 

aaTlwezig. De tota le Vlaamse populatie werd geschat op een 110 broed

paren maar was toen allicht al lager. Inventarisaties in 1980 en 1985 

leverden voor het volledig Kempens Plateau nog 83-84 en 35-39 broed

paren op (MAEs et al. 1 985s) . De evolutie van de populatie op het Kem

pens Plateau van 1982 tot 2002 wordt samengevat in de grafiek. 1992 

was het laatste jaar dat er een zeker broedgeval werd waargenomen te 

Peer-Molhem. Na 1996 werden er in dit gebied geen Ortolanen meer 

gezien . De zangpost in 1997 was te Diepenbeek in een graanakker (juni 

begin juli) en in 1998 te Hechteren (eind april) en te Kinrooi (begin 

mei) . Buiten de atlaswaarneming in 2000 nabij Turnhout werden geen 

zangposten van deze gors meer waargenomen . De Ortolaan wordt op 

een aantal plaatsen jaarlijks nog als doortrekker gezien , zowel in het 

voorjaar als in het najaar. 

BESPREKING 

Het ziet er naar uit dat we de Ortolaan als broedvogel in Vlaanderen 

waarschijnlijk niet meer terugkrijgen . De soort doet het ook in de ons 

omringende landen slecht. In Nederland waren er van de soort in 1980 

nog 120-150 paren , tien jaar later nog 30-40 (vAN NooRDEN 1999). In de 

periode 1998-2000 werden jaarlijks vijf territoria en o-2 broedgevallen 

gemeld. Ook hier lijkt het einde nabij. De neerwaartse evolutie van de 

Ortolaan is een verderzetting van een fenomeen dat al sinds het midden 

van de 2oste eeuw zeer duidelijk tot uiting kwam, maar in de jaren 8o 

een catastrofale omvang kreeg (MARÉCHAL 1983, 1984). Door de intensi

vering van de landbouw verdween het typische biotoop van de soort op 

vele plaatsen : kleinschalige, (eiken) houtwalrijke akkerbouwgebieden op 

zandgronden , met verbouwing van granen , vooral rogge en haver en 

aardappelen . Het areaal verbrokkelde en slechts een aantal relictpopu

laties hielden de laatste decennia stand. De evolutie van de soort in 

Vlaanderen wordt gedetailleerd beschreven in MAES et al. (1985B). Naast 

het verdwijnen van geschikte habitat hebben allicht ook klimatologische 

omstandigheden het voortbestaan van de Ortolaanpopulaties bemoe i

lijkt. De Ortolaan heeft in Vlaanderen steeds aan de westrand van haar 

areaal en in antropogene omstandigheden geleefd. De soort, die een 

voorkeur heeft voor droge en warme streken (MAES et al. 1985B), heeft 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROED ZEKERHEID #HO KK EN 

Zeker 0 

Waarschijnlijk 

Mogelijk 0 

% bezette hokken 0,1 

Populatieschatting 0·1 

zich kunnen uitbreiden naar gebieden die eigenlijk zowel ecologisch als 

klimatologisch voor haar ongeschikt waren dankzij het door de mens 

ontstane kleinschalig landbouwlandschap. Koude en natte voorjaren 

hebben ongetwijfeld een negatieve invloed gehad op het ogenblik dat de 

soort het al niet meer zo goed deed . In Limburg is de populatie zeer 

sterk achteruitgegaan in het begin van de jaren 8o toen de grootschali

ge maïsteelt op korte termijn veel traditionele broedplaatsen volledig 

ongeschikt maakte (MED. ) . GABRIËLS) . Ondanks het aanduiden van een 

Speciale Beschermingszone in het kader van de Europese Vogelrichtlijn 

rond Peer, bleef de soort achteruitgaan . Vanaf 1985 werden in het kader 

van het ' Fonds voor de instandhouding van de Ortolaan ' extra inspan

ningen gedaan om door aangepast b~heer in de belangrijkste broedge

bieden (overleg met landbouwers, heraanleg rogge- , gerst- ofwel rogge

gerst- of haverveldjes langs eikenhakhoutwallen of eiken rijen) de soort 

te redden (MAES et al. 19858) . Ook werd door de Afdeling Natuur in het 

biotoop van de Ortolaan grond verworven. De populatie was toen allicht 

al over haar 'leefbaarheidswaarde' heen , waardoor de maatregelen enkel 

een tijdelijk effect hadden. 

ANNY ANSELIN 
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Ortolan Bunting - Summary 

The Ortolan Bunting can be considered extinct as a breeding species in Flanders. In 

2000 a lone singing male was recorded in the Campine region. As elsewhere in wes

tern Europe, this bunting has undergone a sharp decline in numbers and range since 

the 196os. In the 198os the Ortolan still maintained a smal/ popu/ation in the eas

tern Campine, where the very last successfu/1 breeding pair was noted in 1992. 
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RIETGORS {EMBERIZA SCHOENICLUS} 

0 ... 
0 

De Rietgors is één van de meest wijdverspreide gorzensoorten in Europa. De hoogste 
dichtheden komen voor in Noordwest- en Midden- Europa. Meer naar het zuiden wordt 
de verspreiding steeds ijler. In het grootste dee l van het Middellandse Zeegebied ont· 
breekt de soort zelfs als broedvogel. De totale Europese broedpopulatie wordt geschat op 
gemiddeld 3· 6oo. ooo paar. Vooral in de jaren 70 deed zich in grote delen van het ver
spreidingsareaal een algemene afname voor. Sindsdien varieert de trend van land tot 
land. In 15 landen komen relatief stabiele popu laties voor, in 8 landen nemen de aantal
len verder af en in slechts 4 landen is er sprake van een toename. 
De soort broedt vooral in moerasgebieden met overjarig riet of andere opgaande oever
vegetaties, vaak ook met opslag van struiken. Ook in landbouwgebied dat doorsneden 
wordt door sloten kan de soort algemeen voorkomen. De laatste decennia heeft de soort 
zich gedeeltelijk aangepast aan drogere biotopen zoals jonge, open bossen en bepaalde 
akkergewassen. 
Het voedsel bestaat in de winter vooral uit kleine gras- en onkruidzaden terwijl in de 
zomer ook ongewervelden een belangrijk deel van het dieet uitmaken. 
In de winter trekken de noordelijke populaties in Scandinavië en Finland naar het zuiden 
(vooral Frankrijk en Italië) terwijl meer zuidelijke populaties- waaronder de Belgische -
minstens gedeeltelijk sedentair zijn. De broedterritoria worden meestal in de loop van 
maart en april bezet . 

V ERSPREIDING EN AANTALLEN 

In iets meer dan 53 % van de Vl aamse atlasho kken worden broedende 

Rietgo rzen aa ngetroffen . Vooral in de polderregio's is de verspre iding 

nog goed aaneengesloten en zij n zowat alle atla sho kken bezet. In de 

res t van Vlaanderen is het broedareaal meer ve rsnipperd , met uitzonde

ring van enkele ri vi ervall eien en Midden-Limburg . 

De Vl aamse Kustpolders vo rm en momenteel het belangrij kste broedge

bied met een populatie die geschat kan worden op 750-1000 paren . 

Pl aa tse lijk kom en hier nog vrij hoge d ichtheden voor, vooral in de Ijzer

vall e i (tot 1 oo paren per atlas ho k). Ook de Scheldepolders ten noorden 

van Antwerpen nemen binnen Vlaanderen een belangrij ke plaats in met 

zo' n 250-300 pa ren . Het hui di ge belang van de Vla amse poldergebieden 

blijkt trouwens zeer du idelij k ui t de ka art met relatieve dichtheden . 

In veel regio's blijft de verspreiding van de soort beperkt tot nattere bio

topen in rivier- en bee kva ll e ien of vochtige heidegebieden . Atlashokken 

met meer dan 10 paren zi jn er echter een zeldzaamheid . Vooral in de 

Boven-Scheldevalle i (80-120 pare n) en de Maasvallei (ca . 100 paren) 

doet de soort het plaatselij k behoorl ijk goed . 

De volledige Kempense populatie kan geschat worden op 500-700 pa

ren. In slechts 12 % van de bezette atlashokken komen meer dan 10 pa-

ren voor. De beste hokken - met maximaal 30 tot 40 paren - zijn bijna 

uitsluitend gesitueerd in Midden-Limburg (o.a. Vijvergebied en Demer

vallei) . 

De totale Vlaamse broedpopulatie wordt geraamd op 2100-3000 paren . 

VERANDERINGEN 

Over de omvang van de Vlaamse broedpopu lat ie in het verleden is nie t 

zo veel geweten . LIP PE NS & WILL E (1972) geven een raming van 4000 pa

ren voor België waa rvan bijna 3500 in Vlaanderen . De resultaten van de 

Belgische Broedvogelatlas in 1973-1977 doen echter vermoeden dat het 

hier om een aanzienlijke onderschatting gaat. Midden jaren 70 wordt 

het Belgische broedbestand immers op 8ooo à n .ooo paren geraamd , 

een toe na me die als weinig reëel werd beschouwd . 

Wat wel vast staat is dat de verspreiding t ijdens de laatste decennia du i

del ijk veranderd is. Daar waar nu de polders het belangrijkste broedge

bied vormen , lag in de jaren 6o en 70 het zwaartepunt duidel ijk in de 

provincies Antwerpen en Limburg. Ten tijde van de Belgische Broedvo

gelatlas total iseerden beide provincies bijna 4000 paren . Momenteel 

lijkt de ka ap van 1000 paren hier niet meer te worden gehaald , wat neer· 

komt op een afname van minstens 75 %. Dit wordt bevestigd door een 

aantal region ale inventarisatieprojecten . Begin jaren 8o bedroeg de 

populatie in Klein-Brabant minstens 150-200 paren . In 1988 was dit aan

tal al gezakt tot 50-80 en in 2001 kwam men aan niet meer dan 22-24 

pa ren . Oo k het broedareaal is hier met 2/3 gekrompen . De volledige 

Limburgse populatie werd begin jaren go nog op ongeveer 700 paren 

geschat, toen al een vermindering met 50 % in 20 jaar tijd . Het is twi j

felachtig of momenteel nog 500 paren in deze provincie voorkomen. 

GABRIËLS et al. (1994) wijzen vooral op een afname in de Kempen . 

Ook in het westen van Vlaanderen worden behoorlijke afnames gemeld . 

Van de 40 0 à 6oo paren in regio Schelde-Leie tijdens de jaren 6o en 70 

(misschien wel wat overschat) bleven omstreeks 1990 slechts 150 paren 

over {M ENSC HAERT 1991) . De gegevens van deze atlas lijken er op te wij · 

zen da t de broedpopulaties van de West- en Oost-Vlaamse poldergebie

den (veel) beter hebben standgehouden , maar betrouwbare monito

ringsgegevens om d it te onderbouwen ontbreken helaas . Vast staat wel 

dat de polde rs momenteel ongeveer de helft van de Vlaamse broedpo

pulatie herbergen tegenover hooguit 10 tot 20 % in de jaren 70. 

Globaal gezien kunnen we stellen dat het Vlaamse broedareaal de laat

ste 30 jaar aanz ienlij k is gekrompen en dat de volledige populatie met 

meer dan de helft is afgenomen . 

BESPREKING 

De achteruitgang van het Rietgorzenbestand in Vlaanderen past in een 

algemene West-Europese trend die zich decennia geleden heeft ingezet. 

Opmerkelijk is echter dat de soort het in Nederland helemaal niet zo 

slecht blijkt te doen . Er deed zich daar wel een belangrijke verschuiving 

voor van de hogere gronden (afname) naar de laaggelegen agrarische 

gebieden in de polders (toename) . De vaststellingen in Vlaanderen slu i

ten hier grotendeels op aan . Alleen is ons polderareaal te klein om de 

afname in de andere regio's te compenseren. 

Verlies aan broed hab itat , vooral door drooglegging van moerasgebieden 

450 BROEDVOGELATLAS f HOOFDSTUK 7 : SOORTENBESCHRIJVINGEN 



• mogel ijk • waarsch ijn lijk • zeker 

BROED ZEKERH EI D # HOKK EN 

Zeker 179 

Waarschijnlijk 122 

Mogelijk 32 

% bezette hokken 53.4 

Populatieschatting 2100-3000 

en beekvalleien , heeft ongetwijfeld een belangrij ke impact gehad op de 

evolut ie van de Vlaamse broedvogelaantallen . Hoewel de soort zich 

plaatselijk ging aanpassen aan drogere biotopen bleek d it ruim onvol

doende om de verl iezen in trad itionele biotopen goed te m aken. Het fe it 

dat de Rietgors veel beter wist stand te houden in poldergebieden dan 

in de hoger gelegen regio 's zoals de Kempen doet den ken aan een ve r

geli j kbare tweedeling bij de Rietzanger. Een mogel ij ke verklaring hier

voor - vooral gebaseerd op Nederlands onderzoek (FoPPEN 2001) - is 

dat de negatieve invloed van versnippering van moerasb iotopen minder 

uitgesproken is in onze poldergebieden door de aanwez igheid van een 

uitgebreid netwerk van sloten en rie~~ ragen . 

Ook factoren buiten het broedseizoen kunnen meegespeeld hebben in 

de neerwaartse populatietrend. Zo bli j ken strenge winters vaa k een 

negatieve invloed te hebben op het aantal Rietgorzen (M ARCHANT et al. 

1990). Vooral sneeuwbedekking kan voor de soort- die hoofdzakel ij k 

haar voedsel op de grond zoekt - een probleem vormen (PRYS-j ONES 

1984). Het is bi jgevolg best mogelijk dat een verhoogde wintersterfte

onder meer tijdens de opeenvolgende strenge winters midden de jaren 

8o - heeft bijgedragen tot de afname van het Vlaamse broedbestand 

(ANSELIN 1989) . 

In de winterperiode is daarnaast ook een voldoende groot voed selaan

bod van cruciaal belang, iets waar tal van zaadetende vogelsoorten 

steeds meer problemen bij ondervinden. Zo wordt de halvering van de 

Britse broedpopulatie in landbouwgebieden gerelateerd aan een vermin 

derde voedselbeschikbaarheid in de winter als gevolg van o.a. een toe

name van grootschalige monoculturen , het verdwijnen van stoppelvel

den en het gebruik van herbiciden tegen onkruiden {PEACH et al. 1999, 

CHAMBERLAIN & VICKE RY 2002). Ringonderzoek heeft aangetoond dat de 

overgrote meerderheid van de Vlaamse broedvogels zuidelijker overwin

tert, voornamelijk in Zuidwest-Frankrijk (LIPPENS & WILLE 1972, PRYS-

1-3 • 26-50 • 101 -150 . 4-10 

• 11 -25 • 51-100 • 151-500 

0 

j ONES 1984) . Of d ie voge ls daarmee in het voordeel zijn tegenover bij

voorbeeld de Britse overwintera ars of het deel van de Vlaam se broedvo

gels dat niet wegtrekt, is voora lsnog onduideli j k en hangt onder meer af 

van de landbouwpraktijke n in die zu idel ijke reg io' s. 

KO EN DE VOS 

Reed Bunting - Summary 

Reed Buntings we re recorded in 53 % of all atlas squares with a total popu/ation esti

mate of 21 00-3000 breeding pairs. ft is distributed over all parts of Flanders with the 

highest numbers being recorded in polder areas near the coast and the River Scheldt. 

High densities were a lso fo und in other river volleys and intand marshland. The over

all concentration ofbreeding pairs has shifted from theeast to the west during the last 

3 decades. In the east, a decline of at least 75 % was reported. Compared to the 1970s, 

the overall Flemish popu/ation has dropped by at least 50 %. Habitat loss du e to 

lower water levels in marshlands and river volleys, habitat f ragmentation and agricul

tura/ intensification are important causes f or the decline. 
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GRAUWE GORS {MILIARIA CALANDRA) 

De Grauwe Gors komt in geheel Europa voor met uitzondering van het uiterste noorden . 
In Ierland, Noorwegen, Zweden, Letland en Estland treffen we alleen bijzonder kleine 
populaties aan en in Finland ontbreekt de soort volledig. Ook in Oostenrijk, Zwitserland 
en Nederland is de verspreiding zeer beperkt. Het zwaartepunt ligt in Zuid-Europa. Al
leen in Spanje kwamen begin jaren 90 minstens 1 miljoen broedparen voor. 
Sinds de jaren 50 is de soort in een groot deel van het verspreidingsareaal onrustbarend 
achteruitgegaan. In slechts weinig landen is er sprake of me lding van stabie le populaties. 
De achteruitgang is het meest opvallend in Duitsland, Denemarken, Zwitserland en be
reikt extremen in Zweden (hooguit nog een tiental paren), Groot-Brittannië (ruim 8o% 
in de periode 1968-1999) en Nederland (minstens 90% in de periode 197J-2ooo). 
In het noordelijke deel van zijn verspreidingsgebied is de soort hoofdzakelijk gebonden 
aan agrarisch landschap met een voorkeur voor extensieve hooi- enjof graasweiden, of 
akkergebieden met veel granen (o.a. tarwe, gerst) en in mindere mate hakvruchten (o.a. 
bieten en aardappelen), liefst in combinatie met (on)kruidenrijke, niet-opgaande, kleine 
landschapselementen (bermen, dijken, perceelrandbegroeiingen, sloten, poelen) . In het 
zuiden van Europa komt de soort in de meeste types van open landschap voor, met inbe
grip van droog grasland en diverse vormen van steppe. 
Belangrijk is dat, alhoewel de Grauwe Gors een echte zaadeter is, de jongen grote ndee ls 
grootgebracht worden met insecten, vooral rupsen (van motten, vlinders, blad-, hout- en 
halmwespen) en in mindere mate sprinkhanen en hooiwagens. 
Grauwe Gorzen zijn hoofdzakelijk sedentair hoewel vooral in Oost- en Centraal-Europa 
minstens een deel van de vogels trekbewegingen onderneemt. 

VERSPREIDING EN AANTALLEN 

De Grauwe gors is een vrij talrij ke broedvogel in Vla a nderen die ver

spreid in 22 % van de atl a shokken voorkomt. Het verspreidingsgebied 

is duidelijk meer in het z uiden ges itueerd . Het grootste aaneengesloten 

areaal bevindt zich in de Krijt-Leemregio en aangrenzende delen van 

Hageland-Haspengouw, met uitlopers tot in de Maas- en Demervallei . 

In de Voerstreek ontbreekt de soort. Ten westen van de Di jleis de ver

spreiding veel meer verbrokkeld , met kleine kernen in de ruime omge

ving van het Brussel s Hoofdstedelijk Gewest, het Schelde-Leiegebied in 

het zuiden van Oost- en West-Vl aanderen , in de Westhoek en het centra

le deel van West-Vlaanderen . In Zandig Vlaanderen en de Kempen ko

men vrijwel geen Grauwe Gorzen voor. 

De aantallen- en relatieve dichtheidskaart illustreren het grote overwicht 

van de populatie in de uitgestrekte akkergebieden in de Krijt-Leemregio 

en Hageland-Haspengouw. Het broedbestand kan er na optelling van de 

hokgegevens geschat worden op 64o-8oo paren, dit is 70 tot 75 % van 

het Vlaamse broed bestand . In 2 atlashokken worden tot 6o paren geteld . 

Rond Brussel broeden in het gebied dat omsloten wordt door de Den-

der- en Dijlevallei in totaal 35-50 paren . Slechts in één atlashok werden 

meer dan 10 paren geteld (12-15 in omgeving van Steenokkerzeel, Erps

Kwerps). Het aantal Grauwe Gorzen in de regio Schelde-Leie (inclusief 

een klein stukje van Zuid-West-Vlaanderen) bedraagt niet meer dan 30-40 

paren . In 14 van de 16 bezette hokken worden minder dan 5 paren geteld . 

Er is een vrij goede bezetting in de Westhoek, waar zowel de akkergeb ie

den op het Plateau van lzenberge en in de Moeren (30-50 paren) als de 

vochtige hooilanden in de IJzerbroeken (80-100 paren in 2000, maa r 

afname tot amper een 10-tal in 2001 en 2002) benut worden . Een hok met 

42-45 paren in de IJzervallei te Merkem-Noordschote steekt er bovenuit. 

Ten oosten van de IJzer in de Kustpolders komen nog nauwelijks Grauwe 

Gorzen voor. Vier bezette hokken totaliseren er een 10-tal paren . Ondan ks 

de aanwezigheid van intensieve landbouw werden in de Zandlemige regio 

van West-Vlaanderen nog ongeveer 20 tot 40 paren geteld . 

De huid ige populatie in Vlaanderen schommelt, na een correctie van de 

ruwe gegeven s per atlashok en na overleg met de meeste coördinatoren , 

tu.ssen Bso en 1100 broedparen . Op het einde van de inventarisatieperi

ode zal het aantal dichter bij het minimum dan bij het maximum gele

gen hebben : er zijn sterke aanwijzingen van een globale afname in 2002 

die zich in 2003 verdergezet heeft . 

VERANDERINGEN 

Een vergelijking met de vorige atlas levert de vaststelling op dat het ver

spre idingsgebied aanzienlijk is ingekrompen. In 1973-1977 ontbrak de 

Grauwe gors enkel in delen van de zandige regio ' s (Zandig Vlaanderen 

en Kempen) en kwam op enkele atlasblokken na verspreid voor over ge

heel Vlaanderen . 

De Vlaamse populatie is de voorbije 30 jaar met minstens 65 % en ge

middeld ca . 75 % achteruitgegaan . Een raming voor de periode 1973-1977 

op basis van de Belgische atlasgegevens leverde 3000 tot 4900 paren 

op. Het populatiecijfer voor het eind van de jaren 6o (742 paren) was 

ongetwijfeld te laag geschat. Globale populatieschattingen leverden voor 

1985-1988 1000 tot 2500 paren en voor de periode 1989-1991 1170 tot 

1500. Het huidige broedbestand bedraagt naar schatting 8so-11oo paren. 

De grootte van de afname verschilt van regio tot regio. In een kernge

bied zoals Limburg evolueerden de aantallen in de laatste 40 jaar van 

240 broedparen op het einde van de jaren 6o (opnieuw een te lage 

inschatting). 900-1200 paren in 1973-1980, 600-700 paren in 1988-1992 

(in 1992 nog op maximaal 620 geschat) en nog ca . 400-480 in de peri

ode 2000-2002. De soort is ten opzichte van de periode 1973-1977 met 

ongeveer so % in aantal afgenomen. In de regio Schelde-Leie blijven 

amper enkele procentjes over van de populatie van het midden van de 

jaren 70. Opeenvolgende aantalsschattingen vermelden 100-300 paren 

in de periode 1940-1960, 695-1290 in 1973-1977, 400-500 in 1988-1990 

en amper 17-19 in 2000-2002. 

De interpretatie van trends over een langere periode wordt soms be

moeilijk door kortetermijnfluctuaties, vooral in dynamische milieus. 

Daar kan de verschuiving, zelfs bij goede populaties, van jaar tot jaar 

gemakkelijk bijna 100 % bedragen. Dit wordt bevestigd door recente 

vaststellingen in de Maasvallei en waarnemingen tijdens de atlasperio

de in de IJzervallei . In beide gevallen zijn wellicht overstromingen enjof 

weersomstandigheden met veel neerslag en koude schuldig. 
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• mogelijk • waarschijnlijk • zeker 

BROEDZEKERHEID #HO KK EN 

Zeker 6s 

Waarschijnlijk 59 

Mogelijk 13 

% bezette hokken 22 ,0 

Pop u I atieschatti ng Bso-noo 

BESPREKING 

In heel wat Europese landen baart de sterke afname van de Grauwe 

Gors zorgen. Uit onderzoek in het buitenland is gebleken dat de winter

omstandigheden voor de soort van doorslaggevend belang zijn, meer 

nog dan de kwaliteit van de broedhabitat (DONALD et al. 1994; DONALO & 

FOREST 1995, (RICK 1997, SIRIWARDENA et al. 1998, 2000B). Dit geldt wel

licht ook in Vlaanderen. Men mag niet uit het oog verliezen dat de soort 

een opportunistisch Pietje Precies is als het aankomt op 'cultuur vol

gen ' . Graanzaden en in mindere mate zaden van duizendknopen en 

grassen vormen de hoofdmoot van het wintermenu . Onkruidrijke stop

pelvelden met niet geoogste graankorrels komen door de overschake

ling van zomergraan naar wintergraan echter nog nauwelijks voor in het 

huidige agrarische landschap. De vanuit milieuoogpunt gunstige evolu

tie om in het najaar groenbedekkers in te zaaien tegen stikstofuitspoe

ling en erosie versterkt het krimpend aanbod aan onkruidzaden voor de 

overige teelten. Het verlies aan niet-opgaande, lineaire landschapsele

menten zoals brede bermen, onverharde wegen en allerlei overhoekjes 

zorgt ervoor dat minder voedsel voorradig is. 

Ook in de broedhabitat spelen verschillende negatieve factoren. In 

diverse streken, o.a. in Nederlands-Limburg, blijkt er een negatief ver

band te zijn tussen het aantal Grauwe Gorzen enerzijds en de opkomst 

van de maïsteelt en de afname van granen anderzijds (SCHEPERS et al. 

1992). Aanvullend zorgt het vaak hoge bestrijdingsmiddelengebruik 

ervoor dat het aanbod aan invertebraten als voedsel voor de jongen 

onvoldoende groot is. Voor de populaties die broeden in vochtige hooi

en weilanden zijn vooral de vervroeging van de maaidatum (meestal na 

waterpeilverlagingen en een toegenomen bemesting) en omzetting naar 

maïspercelen nefast. In het uiterwaardenlandschap van de Maasvallei is 

heel wat geschikte broedhabitat verloren gegaan door de grootschalige 

grindontginningen. Algemeen speelt het verdichten van open landschap-

: : : D EZE SOORT WERD GESPONSORD DOOR: - · 

P ROVINCIE L IMBURG 1 VoGELWERKGROEP 

1-3 • 26-50 • 101-150 . 4-10 

• 11 -25 • 51-100 • 151 -500 

0 

pen door bebossing of aanplanten van laagstamboomgaarden (Zui d

Limburg) niet in de kaart van Grauwe Gorzen . 

Momenteel lijkt de Grauwe Gors zich in Vlaanderen steed s mee r te rug 

te trekken in de grensregio's met Wallonië en Noord -Frankrij k, wa ar nog 

belangrijke broedpopulaties aanwezig zijn . De grensstreek met Neder

land (vooral het uiterwaardenlandschap langs Maas) is inm iddels zo 

goed als verlaten . De Nederlandse populatie is teruggevallen van noo-

1250 paren omstreeks 1975 tot amper 50-100 paren in 19 9 8-2 0 00 . 

Het behouden en herstellen van gezonde populaties in de Vl aams e ak

kerbouwgebieden vraagt in de eerste plaats voldoende gra nen teelt en 

hakvruchten en een beperkt areaal met maïs en laagstamboom gaarden 

(hooguit 10- 15 %). Aanvullende beschermingsmaalregelen zi jn het her 

en der voorzien van winterse graanstoppels die niet of onvol led ig ge

oogst zijn (bv. in overhoekjes) en akkerrandbeheer met meerjar ige ruig

tes om in te broeden (zie o .a. FISCHER & 5CHNEID ER 1996 , DOCHY 2003) . 

Het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen is belangri jk 

om het voedselaanbod (insecten, onkruidzaden) te verhogen . In hooi

en weilandgebieden moet worden gestreefd naar een extensiever beheer 

met een late maaidatum . 

jos RUTTEN 

Corn Bunting - Summary 

The distri bution of the Corn Buntingis limited to the southern and western regions in 

Flanders. The tata/ popu/ation is estimated at Bso-1100 pairs. Numbers have decrea

sed by on average 75% since the mid 1970s (3000·4900 pairs). This strong popuiati

on decfine is mainly due to changes in the agricultural landscape, with reduced Jood 

supplies in winter (no stubble fields) and summer (u se of pesticides) and a toss of sui

table breeding habitat (strong increase of maize fields) . 
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BIJLAGEN 



I 

BIJLAGE 1 

Aanta llen en trends van Vlaamse broedvogels met vermelding van de Rode Lijst-status en voorkomen op de Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn 

Achtereenvolgens wordt vermeld : 

@ Nederlandse en wetenschappelijke naam van elke soort 

@ Of de soort in dit boek tot de exoten wordt gerekend 

@ De Rode Lijst-status in Vlaanderen , voor de verschillende categorieën, zie hoofdstuk 5 

@ Vermelding op de Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn (VRL) 

@ Minimale en maximale schatting op basis van sommering van de schattingen tijdens het atlas-veldwerk 

@ Herwerkte schatting in het kader van deze atlas , zie de verschillende soortteksten voor meer details 

@ Trend t .o .v. de vorige atlasperiode (1973-1977) , zie de verschillende soortteksten voor meer details omtrent de eventuele tussenliggende 

fluctuaties en recentere trends (T =toename, A= afname en S= stabiele of fluctuerende aantallen) 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Exoot Rode Lijst Bijlage I Min Max (Jaarlijkse) schatting Trend t.o .v. 
Vlaanderen VRL 2000-2002 1973-1977 

Dodaars Tachybaptus ruftcollis N 751 1095 700-1100 T 
Fuut Podiceps cristatus N 1092 1495 1100-1500 T 
Geoorde Fuut Podiceps nigrico/lis N 189 215 96-150 T 
Aalscholver Phalacrocorax carbo N 775 785 573-853 T 
Roerdomp Botaurus ste/laris x 11 16 11-12 A 
Woudaap lxobrychus minutus x 17 19 11-19 A 
Kwak Nycticorax nycticorax z x 38 39 35-40 T 
Koereiger Bubulcus ibis 9 9 0-9 T 
Kleine Zilverreiger Egretta garzetta z x 16 16 9-20 T 
Blauwe Reiger Ardea cinerea N 2217 2466 2056-2315 T 
Ooievaar Ciconia ciconia x 45 45 41-47 T 
Lepelaar Platalea leucorodia x 3 5 2-3 T 
Knobbelzwaan Cygnus olor N 261 362 270-360 T 
Zwarte Zwaan Cygnus atratus x 36 41 40-45 T 
Kolgans Anser a fbifrons x x 2 6 3-6 T 
Grauwe Gans Anser anser N 1167 1304 1000-1300 T 
Indische Gans Anser indicus x 18 18 20-25 T 
Zwaangans Anser cygnoides x 8 13 5-10 T 
Canadese Gans Branta conadensis x 1349 2027 1400-1800 T 
Brandgans Branta leucopsis x x 146 202 120-150 T 
Magelhaengans Chloephaga picta x 29 45 30-45 T 
Nij lgans Alopochen aegyptiacus x 781 1187 800-1100 T 
Casarea Tadorna ferruginea x 9 15 5-10 T 
Bergeend Tadorna tadorna N 2128 2818 1000-1400 T 
Carolina-eend Aix sponsa x 17 20 25-30 T 
Mandarijneend Aix galericulata x 75 96 80-95 T 
Smient Anas penelope 5 3 0-4 s 
Krakeend Anas strepera N 1075 1218 1000-1200 T 
Wintertaling Anas crecca N 472 695 500-600 s 
Wilde Eend Anas platyrhynchos N T 

Pijlstaart Anas acuta z 10 13 1-5 A 
Zomertaling Anas querquedula 2 152 196 160-200 T 

Slobeend Anas clypeata N 816 1077 800-1000 T 
Krooneend Netta rufina 2 2 0-1 T 
Tafeleend Aythya Jerina N 601 833 6oo-8oo T 

Kuifeend Aythya Ju ligu/a N 1844 2468 1900-2400 T 

Wespendief Pernis apivorus N x 163 238 160-240 T 

Zwarte Wouw Milvus migrans x 2 2 0-1 s 
Rode Wouw Milvus milvus z x 1 0-1 s 
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus N x 161 195 140-160 T 

Grauwe Kiekendief Circus pygargus 3 3 0-2 A 

Havik Accipiter genti/is N 283 407 300-400 T 

Sperwer Accipiter nisus N 1531 266o 1500-2500 T 

Buizerd Buteo buteo N 1874 2887 18oo-28oo T 

Torenvalk Fa/co tinnunculus N 2259 3537 2300-3500 T 
Boomvalk Fa/co subbuteo N 407 678 450-750 T 

Slechtvalk Fa/co peregrinus z x 14 13 7-13 T 

Patrijs Perdix perdix 3 3593 6081 3500-10.000 

Kwartel Coturnix coturnix ? 380 654 400-700 s 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Exoot Rode Lijst Bijlage I Min Max (Jaarlijkse) schatting Trend t.o.v. 

Fazant 
Waterral 
Porseleinhoen 
Kleinst Waterhoen 
Kwartelkoning 
Waterhoen 
Meerkoet 
Scholekster 
Steltkluut 
Kluut 
Kleine Plevier 
Bontbekplevier 
Strandplevier 
Kievit 
Watersnip 
Houtsnip 
Grutto 
Wulp 
Tureluur 
Oeverloper 
Zwartkopmeeuw 
Kokmeeuw 
Stormmeeuw 
Kleine Mantelmeeuw 
Zilvermeeuw 
Geelpootmeeuw 
Grote Stern 
Visdief 
Dwergstern 
Holenduif 
Stadsduif 
Houtduif 
Turkse Tortel 
Zomertortel 
Halsbandparkiet 
Koekoek 
Kerkuil 
Steenuil 
Bosuil 
Ransuil 
Nachtzwaluw 
Gierzwaluw 
IJsvogel 
Bijeneter 
Draaihals 
Groene Specht 
Zwarte Specht 
Grote Bonte Specht 
Middelste Bonte Specht 
Kleine Bonte Specht 
Kuifleeuwerik 
Boomleeuwerik 
Veldleeuwerik 
Oeverzwaluw 
Boerenzwaluw 
Huiszwaluw 
Boompieper 
Graspieper 
Gele Kwikstaart 
Engelse Gele Kwikstaart 
Grote Gele Kwikstaart 
Witte Kwikstaart 
Rouwkwikstaart 
Winterkoning 
Heggenmus 
Roodborst 
Nachtegaal 
Blauwborst 
Zwarte Roodstaart 

Phasianus co/chicus 
Rallus aquaticus 
Porzona porzona 
Porzona pusi/la 
Crex crex 
Gal/inu/a chloropus 
Fulica atra 
Hoematopus ostralegus 
Himantopus himantopus 
Recurvirostra avosetta 
Charadrius dubius 
Charadrius hiaticula 
Charadrius alexandrinus 
Vanellus vane/lus 
Gallinago ga/linago 
Scolopax rusticoio 
Limosa limosa 
Numenius arquata 
Tringa totanus 
Actitis hypo/eucos 
Larus melanocephalus 
Larus ridibundus 
Larus conus 
La rus fuscus 
Larus argentatus 
Larus michahellis 
Sterna sandvicensis 
Sterna hirundo 
Sterna a/bifrons 
Columba oenas 
Columba livia 
Columba palurnbus 
Streptopelia decaocto 
Streptopelia turtur 
Psittocula krameri 
Cuculus canorus 
Tyto a/ba 
Athena noctua 
Strix a/uco 
Asio otus 
Caprimulgus europaeus 
Apus opus 
Alcedo atthis 
Merops apiaster 
jynx torqai/la 
Pieus viridis 
Dryocopus martius 
Dendrocopus major 
Dendrocopus medius 
Dendrocopus minor 
Galerida cristata 
Lulu/la arborea 
Alauda arvensis 
Riparia riparia 
Hirundo rustica 
Delichon urbica 
Anthus trivialis 
Anthus pratensis 
Motoei/la Jlava 
Motacilla Jlava flavissima 
Motoei/la cinerea 
Motoei/la a/ba 
Motoei/la a/ba yarrellii 
Troglodytes troglodytes 
Prunel/a modularis 
Erithacus rubecula 
Luscinia megarhynchos 
Luscinia svecica 
Phoenicurus ochruros 

x 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Exoot Rode Lijst Bijlage I Min Max (Jaarlijkse) schatting Trend t.o.v. 

Gekraagde Roodstaart 
Paapje 
Roodborsttapuit 
Tapuit 
Merel 
Kramsvogel 
Zanglijster 
Grote Lijster 
Graszanger 
Cetti's Zanger 
Sprinkhaanzanger 
Snor 
Rietzanger 
Bosrietzanger 
Kleine Karekiet 
Grote Karekiet 
Spotvogel 
Orpheusspotvogel 
Braamsluiper 
Grasmus 
Tuinfluiter 
Zwartkop 
Fluiter 
Tjiftjaf 
Fitis 
Goudhaan 
Vuurgoudhaan 
Grauwe Vliegenvanger 
Bonte Vliegenvanger 
Baardmannetje 
Staartmees 
Glanskop 
Matkop 
Kuifmees 
Zwarte Mees 
Pimpelmees 
Koolmees 
Boomklever 
Boomkruiper 
Buidelmees 
Wielewaal 
Grauwe Klauwier 
Klapekster 
Gaai 
Ekster 
Kauw 
Roek 
Zwarte Kraai 
Spreeuw 
Huismus 
Ringmus 
Vink 
Keep 
Europese Kanarie 
Groenling 
Putter 
Sijs 
Kneu 
Barmsijs 
Kruisbek 
Grote Kruisbek 
Roodmus 
Goudvink 
Appelvink 
Geelgors 
Ortolaan 
Rietgors 
Grauwe Gors 

Phoenicurus phoenicurus 
Saxicola rubetra 
Saxicola torquota 
Oenanthe oenanthe 
Turdus meru/a 
Turdus piloris 
Turdus philomelos 
Turdus viscivorus 
Cisticoio Juncid is 
Cettia cetti 
Locustel/a naevia 
Locustel/a luscinioides 
Acrocephalus schoenobaenus 
Acrocephalus palustris 
Acrocephalus scirpaceus 
Acrocephalus arundinaceus 
Hippolais icterina 
Hippolais polyglotta 
Sylvia curruca 
Sylvia communis 
Sylvia borin 
Sylvia atricapilla 
Phylloscopus sibilatrix 
Phylloscopus collybita 
Phylloscopus trochilus 
Regulus regulus 
Regulus ignicapillus 
Muscicopa striata 
Ficedula hypoleuca 
Panurus biarmicus 
Aegithalos caudatus 
Parus palustris 
Parus mantanus 
Parus cristatus 
Parusater 
Parus caeruleus 
Parus major 
Sitta europaea 
Certhia brachydactyla 
Remiz pendu/inus 
Oriolus oriolus 
Lanius collurio 
Lanius excubitor 
Garrulus glandarius 
Pica pica 
Corvus monedula 
Corvus Jrugilegus 
Corvus corone 
Sturnus vulgoris 
Passer domesticus 
Passer mantanus 
Fringilla coelebs 
Fringilla montifringilla 
Serinus serinus 
Carduelis chloris 
Cardue/is cardue/is 
Cardue/is spinus 
Carduelis cannabina 
Carduelis jlammea cabaret 
Loxia curvirostra 
Loxia pytyopsittacus 
Carpodacus erythrinus 
Pyrrhula pyrrhula 
Coccothraustes coccothraustes 
Emberiza citrinella 
Emberiza hortu/ana 
Emberiza schoeniclus 
Miliaria ca/andra 
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Vlaanderen VRL 2000-2002 1973-1977 
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0-2 s 
150·250 T 
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BIJLAGE 2 

Verband tussen absolute en relatieve d ichtheden per Soort R p N 

atlashok voor een selectie van 59 soorten die in het Kleine Bonte Specht 0.088 0.449 76 

kader van het atlasveldwerk dienden geteld te worden . Sperwer 0 .142 0.013 304 
Boomvalk 0 .168 0 .134 81 

Zwarte Specht 0 .197 0.030 121 

Huiszwaluw 0.232 0.000 245 
Torenvalk 0 .260 0.000 411 

Havik 0.297 0.036 50 

Knobbelzwaan 0.299 0.029 53 
Waterral 0.303 0.073 36 
Bruine Kiekendief 0.329 0.041 39 
Brandgans 0 .340 0.215 15 

Putter 0.344 0.002 8o 

Buizerd 0-349 0 .000 333 
Dodaars 0.383 0.001 75 
Europese Kanarie 0.387 0.075 22 

Oeverzwaluw 0.394 0.004 52 

Sprinkhaanzanger 0.394 0.001 63 

Nachtegaal 0.399 0.000 113 

Wielewaal 0-411 0.000 178 

Grauwe Gans 0.444 0.014 30 

Ijsvogel 0.444 0.000 106 

Patrijs 0-452 0.000 344 
Kleine Plevier 0-455 0.001 47 
Bonte Vliegenvanger 0-456 0.001 48 

Tafeleend 0-474 0.004 35 
Kluut 0-477 0 .062 16 

Matkop 0-488 0.000 256 

Boompieper 0 -488 0.000 103 

Goudvink 0 .496 0.026 20 

Zomertortel 0.505 0.000 293 

Canadese Gans o.5o8 0.000 169 

Fuut 0.517 0.000 143 

Graspieper 0.521 0.000 266 

Kuifeend 0.523 0.000 126 

Boomleeuwerik 0.531 0.000 48 

Vuurgoudhaan 0.537 0 .000 49 
Tureluur 0-548 0.002 30 

Appelvink 0.555 0.011 20 

Glanskop o.557 0 .000 52 

Roodborsttapuit o.564 0.000 195 

Groene Specht o .568 0 .000 443 
Wintertaling 0.579 0.000 38 

Nijlgans o.587 0.000 172 

Fluiter o.587 0.003 24 

Blauwborst 0.590 0.000 168 

Grutto 0-597 0.000 67 

Rietgors o.6oo 0.000 151 

Slobeend o.6o5 0 .000 67 

Scholekster 0 .607 0.000 214 

Kruisbek 0.623 0 .023 13 

Gekraagde Roodstaart 0.629 0.000 187 

Veldleeuwerik 0.635 0.000 398 

Krakeend 0.635 0.000 53 
Boomklever 0.640 0.000 221 

Geelgors 0.683 0.000 187 

Bergeend 0.707 0.000 132 

Halsbandparkiet 0.742 0.000 26 

Rietzanger 0-759 0.000 59 
Grauwe Gors 0.803 0.000 67 
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-



BIJLAGE 3: ATLASMEDEWERKERS 

De volgende mensen droegen elk hun steentje bij aan de inventarisaties voor dit boek: 

Hugo Abts, Koen Abts , Pieter Abts, Yves Adams, Kris Adriaens, jean-Pierre Adriaenssens, Willy Aelvoet, )aak Aerden, Kamiel Aerts, jan Allaert, Serge Allein, Werner Andries, 

Frans en Gert Anijs , Laurent Annaert, Anny Anselin , Paul Anthonis, Paul Arnoets, jeroen Arnoys, Tom Artois, Mark Bakker, Yves Baptiste, Gerdy Barbez, Sven Bardijn, T. 

Bastiaanse, Danny Bauwens, Olivier Beek, Geert Beckers, Dirk Becuwe, Marc Becuwe, Marcel Bedert, Filip Beeldens, Viktor Beeldens, Peggy Beers, Franky Beidts, jan 

Bekaert, Stefaan Beke, Monique Bekkers, Peter Bellen, Guy Bellens, Arsène Benoot, Ludo Benoy, Ludo Berckvens, Herman Berghmans, Marieke Berkvens, Remi Bernau, 

David Berx, Willy Beullens, Bruno Beyen, David Beyen , Ludo,Wouter Beyen , Rob Bijloos, jos Bijnens, René Billiau , Daniel Bleus, Geert Bleys, Herman Bleys, Herwig Blockx, 

Cécile Blondiau , Theresia Boddez-Lindemans, Dirk Bogaert, Ellie Bogaerts, Ivan Bogaerts, Joris Bogaerts, Theo Bollen, jan Bomans, Guido Bonny, Tessa Bonny, Hubertus 

Borburg, Hubert Borburgh , Koen Borghgraef, Davy Bosman, Joris Bosmans, Kris Boucquez, Boudewijn Bouderus, Joris Bracquené, Geert Braem, Robert E. Brasseur, Luc 

Breels, Fons Bresseleers, Michel Broeckmans, Johan Broidioi, Jacques Broossens, Geert Brosens, lngrid Brosens, jens Bruneel, Guido Bulteel, Guido Burggraeve, Esther 

Buysmans, Jo Buysse, Guy B·uyst, Jean Buytaers, E. Callebaut, Erik Callebaut, Wim Cambien, Rik Camerlinckx, Wim Candries, Philippe Carchon, Geert Carette, Johan 

Carpentier, Patriek Casier, Jacques Casselman, Henri Castryck, Caroline Catteeuw, René Ceulemans, Willy Ceulemans, Christiaens, Yoeri Christiaens, Rik Claerbout, Erwin 

Claes, Hans Claes, jozef Claes, Karl Claes, Warre Claes, Rita Claessens, Rudy Claeys , Stefan Claeys, Peter Claus, Chris Coeckelbergh, Armand Coenegrachts, Maria Coenen , 

Erwin Collaerts, Peter Collaerts, Filip Collet, Eddy Colson, Dirk Content, Rudi Convens, Ann Coolkens, Fons Cools, Erik Cooman, Patriek Coppens, Antoine Cornelis, Leo 

Corstjens, Jan Cortens, Johan Cosijn, Wouter Courtens , Maréel Couwels, Alfons Cox, Hendrik Cox, Cedric Craps, Bart Creemers, Luc Crevecoeur, André Cristael, Ludo Croes, 

Hans Culo, Jos Cuppens, Marc Cuppens, Luc Cuvelier, Louis Cuylaerts, Danny Daelemans, Eric Daelmans, Frans Daemen, jef Daemen, Fernand Daenekynt, Fernand 

Daniëls, Johan De Baere, William De Baere, Piet De Becker, Frans De Block, Peter De Bock, Wim De Bock, Hendrik De Boeck, Julien De Boeck, K. De Boeck, Lodewijk De 

Boeck, Louis De Boeck, Johan De Bondt, Robert De Bondt, Rene De Boom, jaqueline De Brier, Bruno De Bruyn, Chris De Buyzer, Paul De Cnodder, Herman De Coninck, 

Alain De Cree, Hubert De Decker, Gilbert De Ghesquière, Julien De Groof, Davy De Groote, Fra_nklin De Groote, Peter De Groote, Rik De jaegher, Erik De Keersmaecker, Kri s 

De Keersmaecker, Mi eh el De Keersmaeker, Geert De Knijf, Alexis De Kocker, Frederic De Laere, Marc De La et, Diederik De Leersnyder, Eric De Leeuw, Bezoekerscentrum 

De Liereman , Marc De Maegdt, Koen De Maere, Katrien De Maeyer, Johnny De Man, Mark De Meireleir, Johan De Meirsman, Dirk De Mesel, Piet De Meulenaer, Henry De 

Meulenaere, Herwig De Meyer, Johan De Meyer, Geert De Pauw, Greet De Pauw, Luc De Poortere, Jef De Ridder, Margaretha De Ridder, Francois De Roek, Carine De Roeve, 

Jean-Pierre De Roo, Pierre De Roo, Matthias de Roover, Steven De Saeger, Frans De Sch amphelaere, Lieven De Schamphelaere, Frank De Scheemaeker, Els De Schryver, 

Tiemen De Smedt, Bart De Smet, Gunter De Smet, Kurt De Smet, Norbert De Smet, Raymond De Smet, Walter De Smet, Dirk De Sutter, Pieter De Visscher, Jan De Vos , 

Lieven De Vos , Yves De Vo s, Marcel De Vriendt, Erik De Waele, Frank De Waele, Karel De Waele, Gust De Weerdt, Kris De Wit, Luc De Wit, Koen De Witte, Merel De Witte, 

Jacques Debaere, Johan Debaere, Hendrik Debeuf, Patriek Debeuf, Filip Debrabandere, Rudi Debruyne, Wim Debruyne, Johan Debuck, Luc Decat, Kris Decleer, Wim 

Declercq, Dirk Decoene, Hubert Deconinck, F. Decupere, Björn Deduytsche, Thomas Defoort, Kris Degraeve, Marnik Degraeve, Philippe Degrez, Peter Degroote, Marcel 

Dehaen, André Dejagere, Eddy Dejagere, Gerdy Dejonckheere, Peter Dejong, Patriek Deknudt, Frank Delbecque, Frank Deleu, Wim Deloddere, Romain Deloof, Raymond 

Deman, Miguel Demeulemeester, Wouter Demuynck, Dany Depauw, Mark Depauw, Rudy Deplae, Luc Depoortere, Wally Dequidt, Herman Derder, Dirk Derdeyn, Pierre 

Deroo, Luc Derutter, Robert Desaever, Lieven Deschamphelaere, Guido Desmarets, Emmanuel Desmet, Norbert Desmet, Piet Desmet, Rik Desmet, Filip Desplenter, Dieter 

Devolder, Rony Devoogdt, Koen Devos, Peter Devroye, Jurgen Dewolf, Danny Dewulf, André D'Haeseleer, Wim D'Haeseleer, Diederik D'Hert, Eric Dhollander, Jan 

Dhollander, Roger d 'Homme, Peter D'Hondt, Emmanuel D' Hoore, Paul D'Hoore, Eddy D'Huyvetter, Dave Dierickx, Roger Dierickx, Nico Dieu, Wim Dings, Rene Dirckx, 

Olivier Dochy, Steven Doenx, Francis Dondeyne, Fran.cis Drijbooms, Gert Du Cheyne, Albert Dumont, Dirk Dupont, Valère Dupont, Vera Dusar, Guy Eeckhout, Willy Eelen , 

Johan Elpers, Geert Elsken s, Jori s Eist, Frederik Emmerechts, Michel Emmers, Guido Emsens, Nicholas Endriatis, Joris Everaert, Wouter Faveyts, Luc Favijts, Jean-Philippe 

Ferette, Ya nn Feryn, Francois Fierens, Renaud Flamant, Marc Florus, Frederik Fluyt, Mathieu Foré, Marc Fourier, Roland François, Dirk Gabriëls, jan Gabriëls, Peter Gabriëls, 

Eddy Gadeyne, Dieter Geenens, Valère Geers, Nico Geiregat, Paul Cerené, Albert Geuens, Pierre Geumes, H. Gevaert, André Geypen, Karl Gheysens, L. Ghysels, Johan 

Gij sbrechts, Marc Glorie, Elisabeth Godd ing, Bart Goemaere, Kristof Goemaere, Valérie Goethals, Herman Goossens, Jan Goossens, Jos Gorssen, Filip Goussaert, Jan 

Gouvy, Jean-Marie Gouwy, Jack Govaerts, Natalie Groenez, Robin Guelinckx, Hel ian Guislain, Ralf Gyselings, Georges Habex, Jean Halflants, Walter Hamelinck, Fried 

Happaerts, Herman Haustraete, Paul Haustraete, jan Hauweele, Marc Hebbelinck, Bart Heirweg, Karel Helsen, Staf Helsen, Paul Hendig, Frederik Hendrickx, Luc 

Hendrickx, Peter Hendrickx, Pieter Hendrickx, Maarten Hens, David Herman, Patriek Hermans, Johan Herreman, Marc Herremans, Paul Herroelen, Kenny Hessel, Johan 

Heyde, Wim Heylen, Gerry Heyrman, Pieter Heyse, Roland Heytens, Paul Heyvaert, Erwin Hoebrechts, Bart Hoeymans, Marc Hofman, Peter Hofman, A. Holvoet, Kurt 

Hoppenbrouwers, Serge Hoste, Pierre Hubau, Jan Hublé, Jean Hugé, Johan Hugelier, Ronny Huybrechts, Willy Huysmans, Cyriel llsbroux, Mischa lndeherberg, Pol 

lngelaere, Jean-Paul Jacob, Maarten Jacobs, Ronny Jacobs, T. jacobs, Wim jans, Peter jansen, Leon Janssen, Bram janssens, Daniël Janssens, Kjell Janssens, Luc Janssens, 

Michel Janssens, Roger Jan ssens, Stefaan Janssens, Veerle Janssens, Marcel Jonckers, Guido Jordens, Maurice josson, Wim Jourquin, Erik Kaerts, Lyndon Kearsly, Patriek 

Keirsebilck, Heinz Keiler, Jan Kenens, Roger Kerckhofs, jozef Kerkhofs , Julien Kerremans, Stefan Kestens , Steven Ketelaar, M. Ketels legers, Bob Keuppens, Paul Keuppens, 

Robert Keuppens, Jean Kiebooms, Lieven Kinds, E. Kindt, Katrien Knaeps, Tineke Kongs, Vincent Konings, Rob Kuypers, C. Labeeuw, Guido Laermans, Willem Laermans, 

Michel Lagae, Flor Lambrechts, Jorg Lambrechts, Wim Lammerant, Marcel Laurijssens, Sandra Lauryssen, Jef Lauwers, Carlos Laverge, lgnace Ledegen, Leonce Ledoux, 

Frits Leeman, Jef Leestmans, Hubert Lehaen, Mark Lehouck, Tom Lemaire, Johan Lemmens, Rudy Lengeler, Luc Lens, Sus Lens, Koen Lepla, Eric Leplat, Yvan Leroy, Yves 

Lesseliers, Bjorn Leurs, Koen Leysen , Dirk Libbrecht, Rik Libbrecht, Rik Libot, Herman Lieckens , Philippe Liesenborghs, Thijs Lietaer, Marc Lievrouw, Noël Lievrouw, Paul 

Lingier, Johan Lippens, Marc Lodewijckx, Willy Loenders, Lon Lommaert, Fons Lommelen , Gino Lommens, Gilbert Loos, Stijn Loose, Viviane Lootens, Ken Lossy, Pascal 

Louage, J. Louette, Michel Louette, Liesje Lozie, Patriek Lust, Ben Luyckx, Joris Luypaert, Suus Luyten , Ward Machielsen, Jean Maebe, Peter Maenhout, Koen Maertens, Paul 

Maertens, Dirk Maes, Filip Maes, Frank Maes, Koen Maes, Ludo Maes, René Maes, Patriek Maesschalck, Rudy Maex, Bart Magherman, Eric Malfait, Eddy Mampaey, Bart 

Mandervelt, Florent Mangelschots, Jan Mangelschots, Jef Mangelschots, Marc Mangelschots , Albert Mannaert, Wim Marichal, Chantal Martens, Charel Martens, Wim 
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Massant, Hans Matheve, Luc Matthé, Pol Meert, Herwig Mees, Luc Mees, Paul Mees, Dirk Meeus, Johan Meeus, Luc Menschaert, Joris Menten, Matthias Mergeay, Bert 

Mertens, Joost Mertens, jos Mertens, Lut Mertens, Wouter Mertens, Guido Meulenijzer, Vic Michiels, Hendrik-jan Mijlle, Luc Minne, Ludo Mommerency, Willy Mondelaers , 

Michaël Moors, René Moors, Kelle Moreau , josette Moria, G. Mornie, Silas Morreeuw, Bart Mortier, Norbert Mouton, Willy Mylemans, j . Mylle, Marcel Nachtergaele, Paul 

Nagtegals, Kris Neirinckx, Patriek Neirynck, René Nelen, jannie Neyens, johny Nica, Egon Niesen, Jean Niesz, Martin Ninclaus, Serge Noppe, Regis Nossent, R. Nyssen , 

Chris Onkelinckx, Miel Opdenacker, Bart Opstaele, Piet Opstaele, Guido Orbie, Joris Otte, Dirk Ottenburgs, Daniël Packet, jo Packet, Willy Paessens, Wim Parmentier, Glenn 

Pauwels, jan Pauwels, Wim Pauwels, Dirk Peene, Anne Peeters, Gert Peeters, jeanne Peeters, jos Peeters, Koen Peeters , Kris Peeters, Wilfried Peeters, Rud i Petitjean , Yves 

Pieters , Robrecht Pillen , Joris Pinseel, Eddy Pintens, Roland Pintens, Luc Plattaeu, Henri Ploem, jan Pollet, Lode Popelier, Marcel Pottier, Rik Pottier, Yvon Princen, Carlo 

Prinsen , Pa ui Prinsen, Herman Puls , Albert Put, Guido Quaghebeur, Constant Quanten , Dirk Raes, jos Ramaekers, Philip Recour, Jean Reggers, Han Remaut, Marc Reygaert, 

Alain Reygel , Joost Reyniers, François Rijpens, lgnaas Robbe, jules Robijns, jan Roelens, Fernand Roels, Frans Roels, Toon Roels, Lieven Roesems, Fra ns Roggeman, Marc 

Rogghe, Wouter Rombouts , Wim Rommel, Wouter Rommens, Edwin Rooselaer, Hans Roosen , Norbert Roothaert, Herwin Ros, Roland Rouseré, Eddy Rousseau , Johan 

Royaerts , Johan Royeard , jos Rutten , Pierre Rutten , Frank Ruyseveldt, François Rypens, Karel Samyn, jan Sanders , Freddy Sanen, jefSas, Karel Sauwens, jan Schellens, Loui s 

Schellens, Wim Scheltjens, lrene Scherpereel , Fonny Schoeters, jeroen Schols , Mathieu Schouteden, Geert Schoutteten, Walter Schrey, jef Segers, Maurice Segers, Paul 

Segers, Jan Seys, Michel Seys, Rik Seys, Marcel Sezels, Gert Sillen, Leslie Sioen, Raymond Six, George Smagghe, Piet Smessaert, J. Smet, Axel Smets, Luc Smets, Luc & Ria 

Smets , Ludo Smets, Marc Smets , Edward Smeyers , Marc Smolders, Patriek Sn ick, Tony Snijers , Dirk Sohier, Jean-Pierre Somers, Geert Spanoghe, Paul Spittaels, Johan 

Staelens, Sven Stas, Carlos Steeman, Koen Steenhoudt, Ivan Steenkiste, Daan Stemgée, Geert Sterckx, jan Stevens, Marc Stoelzaet, Ben Straus, Karel Stroeckx, Peter 

Stroobants, Piet Struyf, Lieven Stubbe, Dirk Swaenen, Martin Swannet, Dirk Symens, Peter Symens, Peter Sys , Albert Taymans, Tonny Temmerman, juan Tetaert, Joachim 

Teunen, Rik Theuws, Koenraad Thibau, Marnix Thibaut, Henri Thi js, Frans Thijssen, Eef Thoen, Desire Tierens , Filiep T'jollyn , Eri k Toorman , Geert Torremans, R. 

Trappeniers, Mark Tresignie, Ja nette Troop, Henryk Tutak, jef Van Am mei, Stijn Van Assche, Wouter Van Assche, Eli Van Audenhove, Ph ilippe Van Audenhove, Koen Van 

Bavel , jan Van Belle, Peter Van Bellinghen, Roberta Van Biezen, Johan Van Bochaute, Eric Van Bogaert, KristofVan Breedam, Michel Van Breusegem, jan Van Cauwenberghe, 

LucVan Craen, Carlos Van de Ginste, Rik Van de Kerchove, Peter Van de Kerckhove, Frank Van de Meutter, LucVan de Perre, Koen Van De Pitte, Gust Van de Pol, Willy Van 

de Putte, Wout Van De Sompele, Frank Van de Velde, Wim Van de Vijver, Peter Van de Vijvere, Au rel Van De Walle, Marc Van de Walle, Fons Van De Wate r, jefVan de Water, 

Eddy Van den Abeele, Moniek Van Den Bergh, Wim Van Den Bergh , Koen Van Den Berghe, jorn Van Den Bogaert, François Van den Bosch , Johan Va n den Bosch, Fil ip Van 

den Bossche, Carl Van den Broeck, Erik Van den Broeck, Hildegarde Van den Camp, Herman Van den Driessche, Paul Van den Eede, Frank Van Den Houte, Wilfried Van den 

Schoor, Bert Van Der Krieken, jan Van der Meulen, Walter Van der Meulen, Peter Van der Schoot, Josée Van der Stoelen, LucVan der Trappen, Freddy Van Eeckhoutte, Bernard 

Van Elegem, Karel Van Endert, Paul Van Gasse, Wim Van Gils, Julien Van Goethem, John Van Gompel , Vital Van Gorp, Lieven Van Hellemont, Marc Van Herck, Johan Van 

Hertem, jozefVan Hoe, Jean Van Holen , LucVan Holen, Gerda Van Hoovels, Marcel Van Hooydonk, Luk Van Hulle, Jacques Van lmpe, Siegfried Van lnghelgem, LucVan 

Keer, jos Van Kerckhoven, Walter Van Kerkhoven, Cees Van Laerhoven, Geert Van Landuyt, Marc Van Liefferinge, Frederic Van Lierop, Bart Van Loenhout, Peter Van Lommel, 

Alfons Van Loon, Frans Van Loon, Geert Van Loot, Michel Van Looy, Chris Van Meel, Flor Van Meel , Marc Van Meeuwen, Tom Van Muylem, Koen Van Nyen, Gu ido Van 

Ongevalle, Marcel Van Puymbroek, Wouter Van Reusel, LucVan Rillaer, jefVan Rompuy, Etienne Van Rooy, Paul Van Sanden, Kri s Van Scharen , Lu k Van Schoor, jos Van 

Stalle, Hans Van Steenbrugge, C. Van Steenwinkel, jan Van Uytvanck, Arsene Van Verdeghem, Alfons Van Vlerken , jeroen Van Waeyenberge, Niko Van Wassenhove, Wi lly 

Van Wesemael , Tom Van Wichelen , Jean Van Winkel, Johan Vanautgaerden , Walter Vande Broeck, Peter Vande Putte, Marnix Vandegehuchte, Luc Vandeghinste, Kris 

Vandekerkhove, Rik Vandekerkhove, Filip Vandekeybus, Geert Vandekeybus, Stijn Vandekeybus, Wim Vandekeybu s, Tom Vandekeybu s, Mario Vandenbuscher, Mario 

Vandenbussche, Frank Vandendriessche, Johan Vandepitte, Koen Vandepitte, Johan Vandeplas, David Vandeput, Geert Vandeputte, Willy Vandeputte, Karel Vander St ichele, 

LucVander Trappen, Marianne Vander~_uwera, Maarten Vanderhallen, Carlo Vanderydt, lven Vandermaesen , Geert Vandermeulen , Nathal ie Vandersarren, Y. Vanderschoot, 

Pierre Vandersmissen , Felix Vandersteen, Luc Vandertrappen, Michael Vandevenne, ldes Vandevoorde, Hugo Vandevorst, Johan Vandewalle, jef Vandewater, Didier 

Vangeluwe, Edwig Vanhassel, Eric Vanhee, jaqcues Vanheuverswyn , Dirk Vanhoecke, Peter Vanlindt, Andre Vanmarsenille, Roland Vann ieuwenhuyze, j urgen Vanpraet, J. 

Vanstallen, Hans Vansteenbrugge, Steven Vansteenkiste, Dré + Lieve Vansteenvoort, Steven Vantieghem, Bart Vantorre, Willy Vanwesemael, Leo Vanwesenbeeck, Wouter 

Vanwesenbeeck, jasper Vanweverberg, Jean Vanwin kei , Guy Vanzeir, K. Van De Kerkhove, Wim Veraghtert, Dominique Verbelen, Pascaline Verbist, André Verboven , Patriek 

Verbrugge, Marcel Verbruggen, Sylvain Verbruggen, Patriek Verbrugghe, Eddy Vercammen, Johan Vercampt, Johan Vercauteren, Paul Verca uteren , Bart Vercoutere, Bart 

Vercruysse, Ward Vercruysse, Philippe Verdegem, Freek Verdonckt, jean-Pierre Verduystert, Edwin Vereecken, An Vergauwen, Ellen Verguis, Ward Verhaeghe, Werner 

Verheijen, L. Verhelst, Luc Verhelst, Julien Verheyen, Werner Verhoeven , Bert Veris , Antoon Verleye, Johan Verliefden, Glenn Vermeersch, Gwijde Vermei re, Tom Vermei ren, 

Herman Vermeulen, Guy Verrijdt, j . Verroken, Koen Verschoore, Lucien Verschoren , Wim Verschraegen , Willy Verschueren, jan Vers igghel , Frederic Verstappen, joe 

Verstappen, Dirk Verstraete, Hilbran Verstraete, Pa ui Verstraete, André Verstraeten, Frans Verstraeten, jan Verstraeten , Mark Verstraeten, Pol Verstraeten , Stefan Versweyveld , 

Georges Vervliet, Alfons Vervoert, Luc Vervoert, Toon Verwaest, Geert Verwilligen, Linda Vierbergen, Danny Vijverman , Dirk Vil ijn , Patriek Vlaeminck, Patrik Vlaemi nck, 

1-ierman Voet, F. Vreysen, Kurt Vrints, VWG Klein-Brabant, Walter Wackenier, Dirk Waeyaert, Frank Wagemans, Gerda Walravens, André Wandels, lgnaz Wanders , Godfried 

Warreyn, Frank Wauters, jan Wellekens, Dirk Werbrouck, Roland Werbrouck, William Werck, Werkgroep Ornithologie GSV, Wielewaal afd . Scheldeland, Gabriël Wieme, )aak 

Wijnants, Robert Wi jnants, Norbert Willaert, Francis Willems, Lu do Willems , Fons Willemsen, Rudy Willockx, Frans Withouck, Johan Wouters, Wilfried Wouters , Tuur Wuyts, 

Erwin Wybauw, )aak Wynants, Nico Wysmantel , Marc Zegels, Martin Zeinstra 

De hierboven weergegeven lijst werd gebaseerd op alle in de atlasdatabank aanwezige tellers, onze excuses voor eventueel ontbrekende namen! 



BIJLAGE 4 

MEDEWERKERS, SOORTAUTEURS EN 
PROJECT 

LECTOREN BETROKKEN BIJ HET ATLAS · 

Naast alle vrijwillige tellers en regionale coördinatoren leverden nog heel wat andere medewerkers een bijdrage tot de inhoud van dit boek. Hieronder 

in chronologische volgorde de namen van iedereen die op een bepaald ogenblik in de periode 1999-2004 betrokken was bij de totstandkoming van de 

broedvogel atlas. 

Medewerkers 

Voorbereiding 1999 

Anny Anselin , Koen Devos, Thomas Defoort, Jan-Willem Vergeer (SOVON , voor de uitleg over de organisatie van het Nederlandse atlasproject) 

Projectcoördinatie 2000-2002 

Glenn Vermeersch, Anny Anselin 

Stuurgroep 

Anny Anselin , Joris Bracquené, Peter Claus, Koen Devos, Olivier Dochy, Jan Gabriëls , Marc Herremans, Eekhart Kuijken, Gike Neels, Paul Quataert, Jan 

Stevens, Peter Symens, Wim Van den Bossche, Bert Van Der Kieken, Glenn Vermeersch, Nico Verwimp 

Verzending kaartmateriaal en formulieren , invoer gegevens 

Wouter Faveyts , Els Mullie, Filiep T'Jollyn , Jorn Van dPn Bogaert, Marc Van de Walle, Wouter Van Gompel, Ward Vercruysse 

Ontwerp SQL-databank 

Gert Van Spaendenk 

Access-ondersteuning 

Gert Van Spaendonk, Stijn Vanacker, Wouter Van Landuyt 

GIS-ondersteuning 

Tony Van Tilborgh , Carine Wils, Glenn Vermeersch. Welkome discussies omtrent het te gebruiken kaartmateriaal en de onderliggende methode werden 

gevoerd met Chris Van Turnhout en Henk Sierdsema (SOVON). 

Rekenkundige verwerking 

Dirk Bauwens, Luc De Bruyn 

Last-mi nu te-crash-team 

Niko Boone en Lode De Beek (drukklaar maken kaartmateriaal en verzamelen logo's sponsors), Valérie Goethals (verzameling laatste fotomateriaal) , 

Dirk Maes, Tessa Van Santen en lngrid Verbessem (referentielijst) 
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Engelse summaries 

Janine Van Vessem, Mark Hulme, Tessa Van Santen 

Covertekening 

Mark Hulme 

Ontwerp atlaslogo 

Koen Devos 

Taalcorrectie 

Stein Pée 

Grafische vormgeving 

Mariko Li nssen 

Met dank aan alle soortsponsors voor de gulle bijdragen en aan alle fotografen voor het prachtige beeldmateriaal. 

Soortauteurs en lectoren 

Naast de hoofdauteurs werkten volgende auteurs mee aan de realisatie van de soortteksten : 

David Beyen , Gunter De Smet, Renaud Flamant, Guy Robbrecht, Jes Rutten, Maurice Segers, Ludo Smets, Eric $tienen , Jacques Van lmpe, Wim 

Van den Bossche, Carlo Vanderydt, Dries Van Nieuwenhuyse, Herman Voet. 

De volgende lectoren brachten welkome aanvullingen en verbeteringen aan in een groot aantal teksten : 

Frank Adriaensen, Geert De Blust, Gunter De Smet, Olivier Dochy, Wouter Faveyts , jan Gabriëls, Robin Guelinckx, Marc Herremans, Paul 

Herroelen, Eekhart Kuijken, Luc Lens, Koen Leysen, Jean Maebe, Erik Matthysen, Kei Ie Moreau ,Walter Roggeman, Maurice Segers, Eric Stienen , 

Jacques Van lmpe, janine Van Vessem , Herman Voet. 
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Canadese Gans 

Carolina-eend 

Casarea 

Cetti's Zanger 

Dodaars 

Draaihals 

Dwergstern 

Duinpieper 

Ekster 

Engelse Gele Kwikstaart 

Europese Kanarie 

Fazant 

Fitis 

Fluiter 

Fuut 

Gaai 

Geelgors 

Geel pootmeeuw 

Gekraagde Roodstaart 

Gele Kwikstaart 

Geoorde Fuut 

Gierzwaluw 

Glanskop 

Goudhaan 

Goudvink 

Grasmus 
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20, 32, S2 , 94 

20, 42, 43 . 44· S4. ss. 444 

20, 3S, 40, s6 , s7 . 37S 

20, 436 

20, 2S, 3S. 40, 134 

20, S2 , 26S 

20, 3S, 39, 40, s6. s7. 316 

20, 32, 33. 106 

290 

20, 37, 4o , 41, s6. s7. 204 

20, 43. 376 

20, 39. 42, 44. S4. ss . 394 

37. 39. 43. 396 

20, 39. 43 . ss. 2S4 

20, 39. 43. ss. 294 

20, ss. S9. 174 

23 , S7. 346 

39. S4. ss . 2SS 

37. 3S6 

20, 41, 49. S2 , S9. 126 

20, 40, s6 . s7. s9. 162 

20, 39. 41 , 39S 

20, 26, ss. S9. 170 

20, 39. 41 , 42, 49 . S9 . 124 

20, 49 . S2, S9 . 136 

20, 49. S2 , S9 . 132 

20, 32, 33. 33S 

20, 33. 43 . ss 

20 , 270 

20, 37. s6. s7. 23S 

S2 

23, S2 , 40S 

20,300 

20,44.426 

49. 1S2 

2S, 43. 36S 

20, 2S, S4. 364 

20, 4S . S4 

400 

20, 39, 42 , so, ss. 44S 

20, S2, 226 
;to 

20, 2S , ~ 

39. 44. ss. 59 . 29 

20, 39. 40, 43 . S6 

2SS 

20, 42, 43. 44· 54. ss . 3S2 

33. 39. S4. ss. 370 

20,442 

3SS 
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Graspieper 

Graszanger 

Grauwe Gans 

Grauwe Gors 

Grauwe Kiekendief 

Grauwe Klauwier 

Grauwe Vliegenvanger 

Groene Specht 

Groenling 

Grote Bonte Specht 

Grote Gele Kwikstaart 

Grote Karekiet 

Grote Kruisbek 

Grote Lijster 

Grote Stern 

Grutto 

Halsbandparkiet 

Havik 

Heggenmus 

Holenduif 

Houtduif 

Houtsnip 

Huismus 

Huiszwaluw 

Ijsvogel 

Indische Gans 

Kauw 

Keep 

Kemphaan 

Kerkuil 

Kievit 

Klapekster 

Kleine Bonte Specht 

Kleine Karekiet 

Kleine Mantelmeeuw 

Kleine Plevier 

Kleine Zilverreiger 

Kleinst Waterhoen 

Kluut 

Kneu 

Knobbelzwaan 

Koekoek 

Koereiger 

Kokmeeuw 

Kolgans 

Koolmees 

Korhoen 

Krakeend 

Kramsvogel 

20, S7. 296 

20, 32, 33 . 3S, 336 

20, 3S. 40, 4S, 11S 

20, 3S. 39. 44. so. ss. S9.4S2 

20, 164 

20, S3. 402 

23, 374 

20, 26 , 30, 272 

42S 

276 

20, 33. 42, 44. 302 

20, S2, S7. 3SO 

20, S2 , 440 

334 

20, 37, s6. s7. 234 

20, 33. 3S. 40, 41, 43 . S7. ss. 214 

20, 41 , 42 . 49. S9. 2SO 

20, 26, 39. 43. ss. S9. 166 

23, S2 , 310 

240 

23 , S2 , S9. 244 

212 

20, 292 

20, 32, 33. 266 

20, 49. S2, S9. 122 

410 

20, 424 

S2 

29, 2S4 

20S 

20, S2, 404 

20, 23, 26, 30, 41, S4. ss. 2SO 

40, s6. s7. 34S 

20, 3S. S2, 22S 

20, 29, 39, 40, 41. 4s. s6. s7 . 202 

20, 37. S2, 104 

20, S2, 1SS 

20, 3S. 39. 40, 41, s6. s7. 2oo 

434 

20, 4S. 4S. 112 

2S2 

20, 37. 52, 102 

20, 39. 224 

20, 49. S2, 116 

S2, 392 

S2 

20, 2S, 40, 41, 43· 142 

44· 330 



Krooneend 20 , 48, S2 , 1 S3 Sperwer 20, s8 , s9 . 168 

Kruisbek 20, 23, S4. ss . 438 Spotvogel 23, 40, 3S2 

Kuifeend 20, 2S , 1S6 Spreeuw 416 

Kuifleeuwerik 20 , 37. 282 Sprinkhaanzanger 20, 340 

Kuifmees 33 . 37. 39 . S3 . S4. ss . 386 Staartmees 380 

Kwak 20, 37. 41 , S2 , 100 Stad sdu if 240 

Kwartel 20 , 180 Steenuil 2S6 

Kwartelkoning 20, 38, s7. s8, 190 Steltkluut 20, 38, 39 . 40, 198 

Lepelaar 20, 37' 40, S2, 110 Stormmeeuw 20, 226 

Magelhaengans 20 , 49. S2 , 128 Strandplevier 20, 37. 40 , s6, s7. 206 

Mandarijneend 20, 49 . S2 , S9 . 138 Tafeleend 20, 2S, 43. 1 S4 

Matkop 20, 23 , 43 . 384 Tapuit 20, 2S, 37. 326 

Meerkoet 194 Tjiftjaf S2, 366 

Merel 23 , S2 , 328 To ren valk 20, s8 . s9 . 172 

Middelste Bonte Specht 20, 42 , 44. S2 , S4. ss. 278 Tuinflu iter 26 , 360 

Nachtegaal 20, 37. 41, 314 Tureluur 20, 33, 38, 40, 41 , s7 . s8 , 218 

Nachtzwaluw 20 , 39. 42, 43 . ss. 262 Turkse Tortel 246 

Nijlgans 20, 41 , 49 . S9 . 130 Veldleeuwerik 13, 20 , 39 , 4o , 42, s8 . 286 

Noordse Stern S2 , S3 Velduil S2 

Oeverloper 20, 4S · 220 Vink 20,422 

Oeverzwaluw 20, 4S. 288 Visdief 20, 37, 39, 40 , s6 , s7. 236 

Ooievaar 20, 48. S2, 108 Vuurgoudhaan 20, 26 , 30, 43 . 44. 372 

Orpheusspotvogel 20, S3 . 3S4 Waterhoen 192 

Ortolaan 20, S2 , 4SO Waterral 20, 33. 40 , 42 , 184 

Paapje 20 , 2S , 38. S7. 322 Watersnip 20 , 33 . 39. 43. S7. 210 

Patrijs 20, 26 , 30, 39 , 42 , so , s8 . s9 . 178 Wespendief 20 , 26, 42, 43 . s8. s9. 1 s8 

Pijlstaart 20, 48. 1S2 Wielewaal 20 , 41, 42 , 43 . 400 

Pimpelmees 390 Wilde Eend 146 

Perselei n hoen 20, 38. 39 . 40, 41, 42 , 186 Wilde Zwaan S2 , S3 

Putter 20, 430 Winterkoning 23, 33 . S2 , 308 

Ransuil 260 Wintertaling 20, 144 

Rietgors 20, 38, 39. 40, 4SO Witoogeend S2 , S3 

Rietzanger 20, 38, 40, s6. s7 . 344 Witte kwikstaart 304 

Ringmus 420 Woudaap 20, 43 , s6 , s7. 98 

Rode Wouw 20, 39. 160 Wulp 20, 43 . 44, ss. s7. s8 . 216 

Roek 20, 412 Zanglijster S2, 332 

Roerdomp 20, 40, 43, s6 . s7. 96 Zilvermeeuw 20, 230 

Roodborst 312 Zomertaling 20 , 39. 40, 41, 42, S7. 148 

Roodborsttapuit 20, 37. 40, ss . 324 Zomertortel 20 , 33. 39. 40 , 248 

Roodmus 20, 441 Zwaangans 20, 49 . S2 , 120 

Rouwkwikstaart 20, 306 Zwarte Kraai 13, S2, 414 

Scholekster 20 , 40 , 41 , 196 Zwarte Mees 39. 43 . ss . 388 

Sijs 20, 432 Zwarte Roodstaart 318 

Slechtvalk 20, S2, 176 Zwarte Specht 20, 26 , 39. 43 . S4. ss . 274 

Slobeend 20, 39. 40, S7. 1SO Zwarte Stern S2 

Smient 20, 48 . S2, 140 Zwarte Wouw 20, 161 

Snor 20, 38, 40, s6, s7. 342 Zwarte Zwaan 20 , 49 . S2, S9 . 114 

Soepeend 147 Zwartkop 26, S2 , 362 

Soepgans 121 Zwartkopmeeuw 20, 40 , 222 
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Accipiter gentilis 166 Cettia cetti 338 
Accipiter nisus 168 Charadrius alexandrinus 206 
Acrocephalus arundinaceus 52, 350 Charadrius dubius 202 
Acrocephalus palustris 346 Charadrius hiaticula 204 
Acrocephalus schoenobaenus 344 Chlidonias niger 52 
Acrocephalus scirpaceus 348 Chloephaga picta 49. 52, 128 
Actitis hypoleucos 220 Ciconia ciconia 52, 108 
Aegithalos caudatus 380 Circus aeruginosus 162 
Aix galericulata 49. 52 , 138 Circus pygargus 164 
Aix sponsa 49. 52 , 136 Cisticola juncidis 336 
Alauda arvensis 286 Coccoth ra u st es coccoth ra u st es 446 
A leed o atth is 266 Columba livia 240 
Alopochen aegyptiacus 49. 130 Columba oenas 242 
Anas acuta 152 Columba palurnbus 244 
Anas clypeata 150 Corvus corone 414 
Anas crecca 144 Corvus frugilegus 412 
Anas penelope 52, 140 Corvus monedula 410 
Anas platyrhynchos 146 Coturn i x coturn i x 180 
Anas platyrhynchos forma domestica 147 Crex crex 190 
Anas querquedula 148 Cuculus canorus 252 
Anas strepera 142 Cygnus atratus 49. 52, 114 
Anser albifrons 49. 52 , 116 Cygnus cygnus 52 
Anser anser 118 Cygnus olor 112 
Anser cygnoides 49. 52 , 121 Delichon urbica 292 
Anser indicus 49. 52 , 122 Dendrocopus major 276 
Ansers anser forma domestica 120 Dendrocopus medius 52, 278 
Anthus pratensis 296 Dendrocopus minor 280 
Anthus trivialis 294 Dryocopus martius 274 
Apus apus 258 Egretta garzetta 52, 104 
Ardeae cinerea 106 Em beriza citri nella 448 
Asio flammeus 52 Emberiza hortulana 52, 450 
Asio otus 260 Emberiza schoeniclus 452 
Athena noctua 256 Erithacus rubecula 312 
Aythya ferina 154 Falco peregrinus 52, 176 
Aythya fuligula 156 Falco subbuteo 174 
Aythya nyroca 52 Falco tinnunculus 172 
Botaurus stellaris 96 Ficedula hypoleuca 376 
Branta canadensis 49.124 Fringilla coelebs 422 
Branta leucopsis 49. 52, 126 Fringilla montifringilla 424 
Subulcus ibis 52, 102 Fulica atra 194 
Buteo buteo 170 Galerida cristata 282 
Caprimulgus europaeus 262 Gallinago gallinago 210 
Carduelis cannabina 434 Gall inula chloropus 192 
Carduelis carduelis 430 Garrulus glandarius 400 
Carduelis chloris 428 Haematopus ostralegus 196 
Carduelis flammea 436 Himantopus himantopus 198 
Carduelis spinus 432 Hippolais icterina 350 
Carpodacus erythrinus 442 Hippola is polyglotta 354 
Certhia brachydactyla 396 Hirundo rustica 290 
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lxobrychus minutus g8 Phylloscopus collybita 366 

jynx torquilla 52, 270 Phylloscopus sibilatrix 364 

Lanius collurio 402 Phylloscopus treehilus 368 

Lanius excubitor 52, 404 Pica pica 408 

Larus argentatus 230 Pieus viridis 272 

Larus canus 226 Platalea leucorod ia 52, 110 

Larus fuscus 52, 228 Podiceps cristatus 90 

Larus melanocephalus 222 Podiceps nigricollis 92 

Larus michahellis 52, 226 Porzana porzana 186 

Larus ridibundus 224 Porzana pus illa 52 , 188 

Limosa limosa 214 Prunella modularis 310 

Locustel la luscinioides 342 Psittacula krameri 49. 250 

Locustella naevia 340 Pyrrhula pyrrhula 442 

Loxia curvirostra 438 Rallus aquaticus 184 

Loxia pytyopsittacus 52, 440 Recurvirostra avosetta 200 

Lululla arborea 284 Regulus ignicapillus 372 

Luscinia megarhynchos 314 Regulus regulus 370 

Luscinia svecica 316 Remiz pendulinu s 398 

Merops apiaster 52, 268 Riparia riparia 288 

Miliaria calandra 454 Saxicola rubetra 322 

Milvus migrans 161 Saxico la torquata 324 

Milvus milvus 160 Scolopax rusticola 212 

Motacilla alba 304 Serinus serinus 426 

Motacilla alba yarrellii 306 Sitta europaea 394 
Motacilla cinerea 302 Sterna albifrons 238 

Motacilla flava 29 Sterna hirundo 236 

Motacilla flava flavissima 300 Sterna paradisaea 52 

M uscicapa striata 374 Sterna sandvicensis 234 

Netta rufina 52, 153 Streptopelia decaocto 246 

Numenius arquata 216 Streptopel ia tu rtu r 248 

Nycticorax nycticorax 52, 100 Strix aluco 258 

Oenanthe oenanthe 326 Sturnus vulgaris 416 

Oriolus oriolus 400 Sylvia atricapilla 362 

Panurus biarmicus 378 Sylvia berin 360 

Parus ater 388 Sylvia communis 358 

Parus caeruleus 390 Sylvia curruca 356 

Parus cristatus 386 Tachybaptus ruficollis 88 

Parus major 392 Tadorna ferruginea 49. 52, 132 

Parus mentanus 384 Tadorna tadorna 134 
Parus palustris 382 Tetrao tetrix 52 

P 1sser domesticus 418 Tringa totanus 218 

Passer mentanus 420 Troglodytes troglodytes 308 

Perdix perdix 178 Turdus merula 328 

Pernis apivorus 158 Turdus philomelos 332 

Phalacrocorax carbo 52, 94 Turdus pilaris 330 

Phasianus colchicus 49. 182 Turdus viscivorus 334 
Philomachus pugnax 52 Tyto alba 254 
Phoenicurus ochruros 318 Vanellus vanellus 208 

Phoenicurus phoenicurus ~ 

no 
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Het project 'Vlaamse Broedvogelatlas 2000-2003' werd in opdracht van de Afde

ling Natuur van de Vlaamse Gemeenschap gecoördineerd door het Instituut voor 

Natuurbehoud en uitgevoerd in samenwerking met Natuurpunt vzw, LIKONA, 

ANKONA, )NM en de provincie West- Vlaanderen. Dankzij de medewerking van ca. 

1000 vrijwillige vogelkijkers , die tienduizenden uren in het veld doorbrachten, is in 

deze atlas unieke informatie terug te vinden . Zo kan je op talrijke kaartjes meteen 

zien waar de verschillende vogelsoorten pr.ecies voorkomen en in welke aantallen en 

dichtheden. Een aantal grafieken illustreert hoe de broedvogelaantallen zich in de 

laatste decennia ontwikkelden. Dergelijke grondige, recente informatie is in geen 

enkele andere publicatie terug te vinden . 

De bijna 190 uitgebreide soortbeschrijvingen vormen , met de bijhorende kaarten, 

de kern van het boek. Daarnaast vindt U informatie over de algemene opzet en me

thodiek, de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels en wordt een overzicht van de 

belangrijkste habitattypes voor broedvogels in Vlaanderen gepresenteerd. Tevens 

wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen die onze 

broedvogelstand doormaakte gedurende het laatste kwart van de twintigste eeuw. 

De "Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002" is rijk geïllustreerd met meer 

dan 250 foto ' s van bekende Vlaamse natuurfotografen en vormt een onmisbare 

bron van informatie voor allen die zich professioneel of in hun vrije tijd met het 

voorkomen van vogels in Vlaanderen bezig houden. Tot het verschijnen van een vol

gende atlas, wat wel een jaar of 20 kan duren, zal dit boek hét standaardwerk zijn 

over de verspreiding en talrijkheid van onze broedvogels. 

natuurpunt .............. ~ J.$ ~I Mlnbtulo •~ do 
VJ.umse Gemeenschap 
Aidcline Natuur 




