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Het broedseizoen 2001 in vogelvlucht
•  De winter 2000-2001 was weer bijzonder nat en nagenoeg vorstvrij. Dit heeft een positief effect 

gehad op tai van soorten. Ijsvogel bereikte zelden geziene dichtheden, Blauwe Reiger ging 
alweer fors vooruit, de Grote Gele Kwikstaart slaagt erin nog verder op te rukken, maar onge
twijfeld zijn er nog veel meer soorten die hiervan profiteren, niet in het minst ook zuiderse soor
ten ais Graszanger en Cetti's Zanger die, net ais jaren geleden, terug in flinke en toenemende 
aantallen worden aangetroffen, vooral in de kuststreek, maar her en der ook al in het binnenland!

•  Wulpen rukken op in beekvalleien in Vlaams-Brabant. Het is al enkele jaren aan de gang en het 
verschijnsel zet zich blijkbaar door, zo bijvoorbeeld in de Getevallei.

•  Gaan er in de toekomst weer Visarenden broeden in Vlaanderen? Gelet op de uitbreiding in 
andere Europse landen en gesterkt door het succesverhaal van de Slechtvalk, besloot de FIR 
(Fonds voor de Instandhouding van Roofvogels) over te gaan tot het plaatsen van nestpalen in 
enkele potentieel geschikte gebieden in Fimburg. Wat er ook gebeurt, ze zullen zich moeten 
haasten, willen ze nog in de atlas worden besproken!

•  De Buidelmees doet het dan weer minder goed. Na een opmars die begon in 1988 (2bp) en een 
hoogtepunt bereikte halfweg dejaren '90 (16bp), zijn de aantallen ondertussen terug wat inge
krompen en blijven er nog een 5-tal broedparen over in Vlaanderen.

•  Ook de Kramsvogel verdwijnt stilaan terug uit Vlaanderen. De soort trekt zich duidelijk meer en 
meer terug in oostelijke richting.

•  Anders is het gesteld met de Kleine Zilverreiger! Er werden in 2001 al 20 broedparen geteld 
waarvan 19 in het Zwin en 1 in de provincie Fimburg, meteen ook het eerste geval in het binnen
land. Benieuwd of er d itjaar nog gaan volgen, hou alvast de bestaande Blauwe Reiger kolonies 
goed in de gaten!

•  Het was algemeen gezien een goed jaar voor reigerachtigen met behoorlijk wat broedgevallen 
van Wouwaapje en Roerdomp en hoewel er nog steeds geen broedgeval van de Grote 
Zilverreiger werd vastgesteld, groeit de hoop dat het toch echt wel voor één van de komende 
jaren zal zijn!

•  Verrassend was ook het broedgeval van een Stormmeeuw op de Antwerpse Finkerschelde- 
oever. Dit geval wordt toegevoegd aan de reeds bekende binnenland vestigingen in de provincie 
Fimburg.

•  De uitgestelde werken aan het Deurganckdok in Antwerpen en de erbij horende opspuitingen, 
leverden plots een bijzonder groot en geschikt habitat op voor soorten ais Kluut en 
Strandplevier. Beiden kwamen in 2001 dan ook in flinke aantallen tot broeden!

•  Is de Grauwe Klauwier uitgestorven in Vlaanderen? Velen zullen ja ' antwoorden, maar o.a. een 
koppel in het Feuvense bewees dat sporadische vestigingen voorlopig nog steeds mogelijk zijn! 
Nog geen reden tot juichen uiteraard, maar we moeten deze soort toch zeker nog niet volledig 
afschrijven!


