
De nieuwe start van het BBV project en over het 
wel en wee van enkele zeldzame soorten: 
Paapje, Tapuit en Grauwe Klauwier.
Inleiding

Ais eerste stap in de ontw ikke ling van 
integrale b roedvoge lm onito ring  in 
Vlaanderen werd in 1993 het project 
Bijzondere Broedvogels Vlaanderen 
o f BBV opgezet, ais een gezam enlijk 
in it ia tie f van het Instituu t voor 
Natuurbehoud en V lavico vzw. Het 
was de eerste keer dat op Vlaams 
regionaal niveau gepoogd werd om 
het broedbestand van een aantal 
zeldzam e, ko lon ie -b roe -dende en 
verw ilderde vogelsoorten (exoten) via 
een gestandaardiseerde m ethode 

ja a r-ljjks  te volgen. Het eerste inven- 
tarisatiejaar was 1994.

D it m onitoringsprqject is gebiedsdek- 
kend in Vlaanderen, en werd opge
start om  te voldoen aan de frequente 
vraag vanuit het beleid naar gegevens 
over voorkom en en trends van ener
z ijds  zeldzam e broedvogels en 
anderzijds kolonievogels en exoten, 
nu samen een 90-tal soorten. De 
gegevens dienen o.a. ais basis bij 
beheer, ais referentiekader voor 
popu la tie trends in de
Vogelrichtlijngebieden en bij evalua
tie  van schade. Op langere term ijn 
proberen w e verbanden te leggen 
tussen de trend van populaties en 
habitat, landschaps- en beleidsfacto- 
ren.

Sinds de ontb ind ing van V lavico vzw  
in 2002 bij het oprichten van de 
Vogelw erkgroep van N a tuurpunt 
vzw, w ordt het BBV-project alleen 
verder gecoörd ineerd do or het 
Instituu t voor N atuurbehoud. De 
gegevens worden grotendeels verza
meld door v r ijw illig e  medewerkers, 
actie f binnen vogelwerkgroepen van 
Natuurpunt vzw, binnen de p rov inc i
ale Vogelwerkgroep van Likona o f 
zelfstandig. In de periode 2000- 
2002, tijdens het d r ie ja re n  intensief 
ve ldw e rk  voor de V laamse 
Broedvogelatlas, draaide het BBV- 
pro ject be g rijpe lijke rw ijze  op een 
lager p ije . Vanaf 2003 echter w ordt 
weer vo lled ig  gebiedsdekkend 
gewerkt.

De nieuwe start na de atlas

Aangepaste afbakening van regio's en 
nieuwe reco's
Na drie ja a r  hard werken aan de 
Vlaamse Broedvogelatlas is het d it 

ja a r  de bedoeling om  het B ijzondere 
Broedvogelproject (BBV) weer ten 
vo lle  op te starten. Door het vele 
veldwerk voor de atlas was het heel 
begrijpe lijk  dat het in veel regio's niet 
gem akkelijk was (of zelfs onm ogelijk) 
om  beide projecten bol te werken. 
De BBV-soorten werden wel tijdens 
het atlasproject geteld en op kaart 
genoteerd, zodat w e wel een beeld 
hebben van de algemene situatie 
binnen de drie  ja a r  (2000-2002), 
maar niet echt per jaar. Enkele regio
's slaagden er toch in beide projecten 
te com bineren w aardoor we hun 
gegevens kunnen gebruiken om  een 
idee te krijgen van ja a rlijkse  fluctua
ties binnen de drie atlasjaren.

Organisatorisch verliep de coörd ina
tiestructuur voor de Atlas wel iets 
anders dan bij het BBV-project, voor
al wat de afbakening van de regio's 
be tro f én hun coörd inatoren. De 
Atlasregio's z ijn  veel beter aangepast 
aan de actue le s itua tie  van de 
bestaande vogelwerkgroepen (een 
groot aantal b innen N a tuurpunt 
vzw), waardoor het effic iënter zou 
z ijn  om deze in de toekomst ook voor 
het BBV-project te gebru iken (en 
uiteraard ook voor heel wat andere 
projecten). Voor de verwerking van 
de gegevens maakt d it immers niet 
veel uit. De lokalisaties van broed
plaats o f territoria z ijn  gekend zoda
nig dat ook vroegere gegevens altijd  
in 'een nieuwe structuur' kunnen 
worden gegoten o f uitgewerkt, door 
gebruik te maken van de m ogelijkhe
den van d ig ita le  databanken en 
G eografische Inform atiesystem en. 
Het hanteren van vaste regio's voor 
a lle  o rn itho log ische  pro jecten in 
V laanderen (van w ie  ze ook komen) 
schept ook bij de vele vrijw illige rs  
klaarheid.

In een aantal regio's bleef de toestand 
dezelfde, zowel wat afbakening ais 
reg io-coörd inator betreft. De vraag

was wel o f deze persoon zich nog 
voor d it project verder w il inzetten. 
In een aantal regio's echter z ijn  er 
kle ine veranderingen gebeurd aan de 
afbakening, o f waren de coörd inato
ren voor Atlas en BBV niet dezelfde. 
Misschien is de huidige Atlas-reco 
wel bereid de functie van BBV-reco 
op te nemen indien die het niet meer 
ziet zitten. W e z ijn  ondertussen weer 
d r ie ja a r verder en er kunnen andere 
situaties o f priorite iten ontstaan zijn. 
Daarnaast z ijn  er een aantal nieuwe 
regio's ontstaan waar dus nog geen 
BBV-coördinator voor is (zie over
z ich t in Tabel 1 en Kaart 1). W il de 
Atlas-reco d it op zich nemen, o f 
moeten we iemand anders zoeken? 
Deze vragen werden begin april in 
een speciaal schrijven aan de respec
tieve lijke  reco's gesteld, zodat er snel 
klaarheid in de zaak zou komen.

U it de meeste 'onveranderde' o f w e i
nig veranderde regio's kreeg ik al 
positie f antwoord van de voorm alige 
BBV-reco's, waarvoor uiteraard harte
li jk  dank. Regio W estkust w o rd t 
gesplitst in een kustdeel (reco 
D iederik D 'Hert) en een binnenland- 
deel (reco Koen Devos). Waasland 
b lijf t opgesplitst met Hildegarde Van 
den Camp ais nieuwe coördinator 
voor het O -deel. Voor Denderland 
m oet er een n ieuw e coö rd ina to r 
gezocht worden, want na ja ren lange 
a c tiv ite it ais LOC houdt Fonny 
Schoeters er voorlop ig  mee op. In 
Noorderkempen geeft Joris Pinseel 
z ijn  taak door aan Herman Jacobs. In 
Leuven neemt Frederik Fluyt nu het 
reco-schap op zich. De splitsing van 
Zwalm  en Dender b lijf t behouden 
met ais coördinator voor Zwalm  Bart 
Magherman. Atlasregio Demervallei 
kom t bij Leuven met Peter Collaerts 
al reco. In de n ieuw e regio 
M arkvalle i w il Bart Hoeymans in de 
toekomst het BBV-project coörd ine
ren. In leper w ord t Filiep Maes de 
n ieuw e reco. De atlasregio 
Rupelstreek w ord t nu ook een BBV- 
regio met Erik De Keersmaecker ais 
reco.
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Tabel 7: Verschillen in afbakening tussen de BBV en de Atlasregio's

Aan alle 'oude' en 'n ieuw e ' coör
d ina to ren alvast een ha rte lijke  
dank voor de medewerking! Indien 
de lijst volled ig is zal die aan de 
m edewerkers bekend gemaakt 
worden via de website.

Kaart 7: Afbakening van de atlasregio's, m et gearceerd de volledig nieuwe regio's. 
Bemerk vooral de aanpassingen in de provincie  Antwerpen.



De nieuwe handleiding

Na 8 ja a r BBV en de nieuwe start 
na de atlas leek een volledig her
werkte versie van de handleiding 
geen overbodige luxe. W ij heb
ben ons gebaseerd op de handlei
dingen van Devos (1994), en 
Vermeersch et al. (2000), die bei
den gebruik maakten van infor
matie in Hustings et al. (1985) en 
van D ijk  (1993). De nieuwe 
handleiding is zoals deze van de 
Broedvogelatlas op klein formaat. 
Naast de uitgebreide tekst is er 
ook een fiche op harder papier 
handig om in het veld te raadple
gen: hierop staan de soortafkor- 
tingen én enkele veel gebruikte 
symbolen voor het optekenen van 
specifiek gedrag. Deze handlei
ding is bedoeld voor zowel 
'beginners' ais voor personen die 
al vroeger hebben meegewerkt 
aan het BBV-project en/of het 
Atlasprqject. Voor de ene is alles 
nieuw, bij anderen is de methode 
gekend en zijn bepaalde r ich tlij
nen evident. Maar misschien kan 
het geen kwaad om nog eens 
enkele paragrafen aandachtig 
door te nemen, vooral dan die 
over de 'geldige waarnemingen', 
iets dat bij in de Soortenhand-lei- 
ding van de Atlas minder uitge
breid aan bod kwam. 
Ondertussen werden naar iedere 
reco een aantal nieuwe handlei
dingen opgestuurd. Personen die 
geïnteresseerd zijn om een exem
plaar te ontvangen geven een 
seintje!

Verslaggeving

Het is nog wachten op achterge
bleven gegevens van enkele regi
o's om het verslag 1997-1999 (de 
d rie ja ren  in één rapport) te ver
volledigen, maar deze werden 
ons stellig beloofd! Medewerkers 
die geïnteresseerd z ijn  in de 
gegevens van bepaalde soorten 
kunnen mij a ltijd  contacteren: 
alles wat we hebben z it in een 
databank zodat we snel selecties 
kunnen maken per soort, regio, 

jaar, lokaliteit, w a t je  maar w il!

Op de vernieuwde website van 
het IN (in de maak) zal het BBV- 
project ook wat uitgebreider aan 
bod komen (al lang beloofd maar 
nu is hier e inde lijk  weer wat tijd  
voor!).

De toekomst van het BBV-project

Dit ja a r gaat het BBV-project op 
dezelfde w ijze  ais voorheen door. 
In de nabije toekomst (in de loop 
van d it jaa r) zullen we echter de 
koppen bijeensteken met de 
mensen van Natuurpunt.studie 
(vooral dan de Vogelwerkgroep), 
de Likona Vogelwerkgroep en 
afd. Natuur om een aantal moge
lijke  toekomstige projecten te 
bespreken. De atlasresultaten 
verschaffen veel stof voor allerlei 
analyses, vormen basismateriaal 
voor soort-gebonden en algeme
ne m onitoringspro jecten enz.. 
Het zou dus best kunnen dat hier
door vanaf volgend ja a r  er een 
gedeeltelijke opsplitsing in pro

jec ten  komt in het opvolgen van 
de BBV-soorten, maar op een 
zodanige manier dat onze kennis 
nog verbetert en de toepassingen 
naar natuurbeheer en beleid ook 
nog vergroten. Je hoort er nog 
van!

Bespreking van de trend van 
enkele zeldzame soorten

We bespreken hier drie soorten 
die sinds de ja ren  zestig sterk 
achteruit z ijn gegaan maar vanaf 
het begin van het BBV-project 
(1994) tot nu het 'rede lijk ' goed 
uithouden: Paapje, Saxicola rube
tra, Tapuit, Oenanthe oenanthe 
en Grauwe Klauwier, Lanius col- 
lurio. A lledrie vallen ze in de 
Rode Lijst-categorie 'm et uitster
ven bedreigd'. Het zijn insecten
eters en zomergasten. Het Paapje 
is een typische broedvogel van 
kruidenrijke hooilanden en over
w in te rt in de Sahel-zone en 
Tropisch Afrika. De Tapuit is een 
broedvogel van open terrein met 
lage begroeiing afgewisseld met 
zandige plekken (oa duingebie
den) en overwintert ten zuiden

van de Sahara. De Grauwe 
K lauw ier broedt in halfopen, 
structuurrijke vegetaties met een 
rijk  aanbod aan grote insecten en 
kleine ongewervelden. H ij brengt 
de w inter door ten zuiden van de 
evenaar met de Kalahari in 
Botswana ais belangrijkste over- 
winteringsgebied.
Per soort geven we eerst de situa
tie "vroeger", ttz. bij het begin 
van de ja re n  '70  (Lippens & 
W ille , 1972), dan uit de periode 
1973-1977 (eerste broedvogelat
las) (DeviIIers et al, 1988), met 
aanvullende schattingen uit de 
periode 1985-1991 (Van Vessem 
& Meire, 1990; Anselin & Devos, 
1992). Erna geven we de status 
van de soort bij het begin van het 
BBV-project (1994) (Devos & 
Anselin, 1996), dan de trend in 
de ja ren  1995-1999, en tenslotte 
de resultaten voor de periode 
2000-2002, het Broedvogelatlas- 
project. A lle aantallen gaan over 
populaties in Vlaanderen. We ver
gelijken ze met recente gegevens 
uit Nederland (SOVON, Vogel- 
onderzoek Nederland, 2002), uit 
W a llon ië  (med. JP Jacob-info 
Waals Broedvogelatlasprqject) en 
uit de aan Vlaanderen grenzende 
Franse regio Nord-Pas-de-Calais 
(Tombal, 1996).

Paapje

Bij het begin van ja ren  zeventig 
zou de populatie ongeveer 300 
paar hebben bedragen, te rw ijl 
voor de periode 1973-1977 de 
soort in een 80-tal 8x1 Okm hok
ken (pop. 100-480 bp) vermeld 
wordt. Juiste aantallen zijn m oei
lijk  af te leiden, maar a llicht zal 
de populatie toen al dichter bij de 
100 bp dan bij de 480 gelegen 
hebben! Het Paapje kwam toen 
nog voor in grote delen van de 
Polders en in de valleien van o.a. 
Schelde, Rupel, Demer en 
Beneden-Maas. Schattingen voor 
1985-1989 en 1989-1991 geven 
respectievelijk 20 en 9-1 7 bp op! 
De achteruitgang sinds d e ja re n  
zeventig (zestig?) was dramatisch.
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Fig. V. M aximale en m inim ale broedpopulatie van het Paapje (1994- 
1999) en de schatting u it de broedvogelatlas periode 2000-2002  
(waarschijnlijke en zekere broedgevallen).
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Kaart 2: Zekere en waarschijn lijke broedgevallen van het Paapje in de 
periode 2000-2002

Het eerste ja a r van het BBV-pro
je c t  werden in heel Vlaanderen 
slechts 11 territoria opgetekend. 
Het broedbestand werd geschat 
op 15-20 bp, gezien solitaire 
broedgevallen in het startjaar 
misschien niet geregistreerd wer
den. Slechts in 4 regio's kwam 
het Paapje ais broedvogel voor: 
Westkust, Oostkust, Mechelen en 
Limburg. In de Polders waren er 
vier territoria voor de IJzer-broe- 
ken en het Plateau van Izenberge 
en twee territoria voor Knokke en 
Zeebrugge. In de "riv iervalle ien" 
werd het Paapje enkel genoteerd 
langs de Dij le te Battel en Elewijt 
(2 terr), in het Schelde-Rupel- 
gebied te Liezele-Puurs (1 terr) en 
in het Maasgebied (2 terr).

De eerstvolgendejaren verander
de er niet veel aan deze situatie. 
De populatie bleef in 1995-1997 
schommelen tussen de 15 en 25 
bp/terr (zie Figuur 1). In 1998 en 
1999 echter werden er opvallend 
m inder Paapjes geregistreerd: 
slechts 6-10 (niet meer in het 
Mechelse). De gegevens uit de 
Polders beperken zich to t de 
IJzerbroeken en het gebied 
Uitkerke-Zeebrugge-Knokke. In 
Limburg werden Paapjes aange
troffen in de graslanden van 
Demer- en Maasvallei. Buiten 
deze 'gekende' gebieden was er 
nog een te rrito rium  in de 
Dendervallei in 1997 (Meersen 
van Okegem).
Voor de atlasperiode 2000-2002 
w ordt de broedpopulatie van het 
Paapje geschat op 12-17 bp, wat 
een kleine toename geeft. W ij 
beschouwen hier uiteraard enkel 
de w aarsch ijn lijke  en zekere 
waarnem ingen (wat ook het 
geval is voor de BBV-aantallen). 
De soort komt ais broedvogel 
voor in de Ijzerbroeken en polder 
van M idden- en Oostkust, in de 
Markvallei, en in Limburg (oa 
vallei van de Zwarte Beek en de 
Demervallei).

In Nederland, met een opper
vlakte van ongeveer 2,5 keer 
Vlaanderen, wordt de populatie 
in de periode 1998-2000 geschat

op 500-700 paren. Halverwege 
de ja ren  zeventig bedroeg die 
tenminste 1250-1750 paren. In 
W allon ië gaat de soort ook sterk 
achteruit en in sommige gebieden 
zoals bv L'Entre-Sambre-et - 
Meuse is de populatie van 25-30 
bp ('70 ja ren) geslonken tot 5-7 
bp (1997-1998) (Copée, 1998). 
Het totale Waalse broedbestand 
bedroeg in 1998 een 300 bp, 
bijna uitsluitend in het oostelijk 
deel (Elsenborn-Bastogne en ver
der in de Lorraine) van de regio.

Sindsdien is de soort zeker afge
nomen en is het verspreidingsge
bied uiteengevallen in twee 
gescheiden 'kernen ' (info 
JPJacob, Broedvogelatlasproject 
W allonië). In de Noord-Franse 
regio Nord-Pas de Calais, in 
oppervlakte vergelijkbaar met 
Vlaanderen, schat men de popu
latie in 1995 op een 50-tal paren. 
In 1976 kwamen er nog 200 bp 
voor.

In veel West-Europese landen 
gaat het Paapje achteruit. Door 
zijn typische habitatkeuze heeft 
de soort sterk te lijden van de ver
anderingen in de landbouw, 
vooral de intensivering van het 
graslandgebruik. S tructuurrijke 
hoo ilanden met veel insecten 
komen nog nauw elijks voor 
binnen ons landbouwareaal. In 
de geschikte gebieden is het 
vroegtijdig maaien van de gras- 
oogst bovendien ook zeer nega-
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Fig. 2: Maxim ale en m in im ale broedpopulatie van de Tapuit 
(1994-1999) en de schatting u it de broedvogelatlas periode  
2000-2002 (waarschijn lijke en zekere broedgevallen).
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Kaart 3: Zekere en waarschijnlijke broedgevallen van de 
Tapuit in de periode 2000-2002

tie f voor deze eerder late broeder. 
Ais we er niet in slagen om tijd ig 
een aantal geschikte hooilanden 
veilig te stellen tijdens de broed- 
periode, ziet de toekomst van het 
Paapje er eerder somber uit.

Tapuit

In het begin van dejaren zeventig 
wordt de populatie geschat op 
een 520 broedparen, waarvan 
360 in de provincies Antwerpen 
en Limburg en 160 aan de kust. 
Voor de periode 1973-1977 w or
den er 230 bp opgegeven, waar
van 140 in Antwerpen en 
Limburg en 90 aan de kust. In 
1980-1982 schatten Maes et al. 
(1985) het bestand op 170 bp. 
Vanaf 1985 zijn er hiervan niet 
meer dan 50 bp over. Ook hier is 
de achteruitgang overduidelijk!

Het eerstejaar van het BBV-pro
je c t  werden er in heel Vlaanderen 
een totaal van 30 te rrito ria

gemeld. Het broedbestand wordt 
geschat op 30-35 waarvan een 
vijftientalI aan de kust en een v ijf
tiental in Limburg. M ogelijk wer
den enkele broedgevallen in de 
Antwerpse Kempen over het 
hoofd gezien. De twee grote 
'kerngebieden' blijven dezelfde, 
nl. de kuststreek en de Kempen, 
alhoewel de aantallen sterk ver
minderd zijn. Aan de kust zijn er 
nog 14-15 territoria , waarvan 13 
aan de Westkust (ex -M ilita ir

I

domein in Lombardzijde en De 
Panne), 1 in M iddenkust en 1 aan 
de Oostkust. In het Zw in, vroeger 
gekend ais 'Tapuitengebied' komt 
de soort niet meer ais broedvogel 
voor! Het 'bastion' van de Kem
pen is nu beperkt tot enkele (?) 
locaties in het Antwerpse en open 
heidegebieden in Limburg zoals 
de Mechelse Heide en het 
Schietveld van de Luchtmacht te 
Helchteren.

In de periode 1995-1998 blijven 
de aantallen schommelen tussen 
20 en 35, maar in 1999 worden 
er maar 10-15 bp geregistreerd 
(zie Figuur 2). Broedgebieden 
blijven grotendeels dezelfde, met 
vanaf 1997 weer broedgevallen 
rond het Zwin. De Westkust b lijft 
echter het belangrijkste Tapuiten
gebied van Vlaanderen. In Lim
burg broedt de soort ook op het 
OT te Bilzen en in het Antwerpse 
te Wuustwezel en Kalmthout. In 
1999 wordt er echter in Limburg 
geen enkel Tapuitenterritoriuim  
geregistreerd, zelfs niet in de 'tra
ditionele gebieden'!

Voor de atlasperiode 2000-2002 
wordt de broedpopulatie van de 
Tapuit geschat op 19-20 bp, wat 
terug een stijg ing is to t het 
'n iveau' van 1998. Er waren zeke
re broedgevallen in de Westkust, 
de Oostkust en in Limburg, en 
waarschijnlijke broedgevallen in 
Westkust, NO -V laanderen en 
Antwerpen.

In Nederland, w ordt de populatie 
in de periode 1998-2000 geschat 
op 600-800 paren. Rond 1980 
bedroeg die tenm inste 1900- 
2500 paren. In W allon ië is de 
soort zeer sterk achteruit gegaan 
en broedde vooral nog op enkele 
terrils in het Henegouwse. 
Binnen het atlasproject werden 
nog geen meldingen gedaan van 
territoria van Tapuit en het is heel 
w aa rsch ijn lijk  dat de soort 
momenteel niet meer in de regio 
broedt (med. JP Jacob, Waalse 
Broedvogelatlasprqject). In de 
Noord-Franse regio Nord-Pas de 
Calais schat men de populatie in
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Fig. 3: Broedpopuiatie van de Grauwe K lauw ier (1994-1999) en de 
schatting u it de broedvogelatlas periode 2000-2002 (waarschijnlijke en 
zekere broedgevallen).

1995 op een 25-30-tal paren, met 
zwaartepunt in de duingebieden 
van de Noordzee (oa Duinkerken 
en omgeving). In 1976 kwamen 
nog 100 bp voor, waarvan een 
deel in de duinen langs de 
Manche en in enkele zandige 
gebieden in het binnenland..

Grauwe Klauwier

In het begin van dejaren zeventig 
wordt de populatie geschat op 
een 340 broedparen. Voor de 
periode 1973-1977 w ord t de 
soort gemeld in een 40-tal hok
ken (8x1 Okm) , vooral in Antwer
pen en Limburg en enkele ver
spreid elders in Vlaanderen (50- 
100 bp). In 1989 kwam de soort 
nog enkel voor in Limburg (14-15 
bp), in de periode 1990-1994 
waren er daar maar 6 à 7 broed
paren meer van over (Gabriels et 
al, 1994). O pnieuw  een soort die 
zeer sterk is achteruitgegaan.

Het eerste ja a r van het BBV-pro
je c t  werden er in heel Vlaanderen 
een totaal van 9 broedgevallen/ 
territoria opgetekend, waarvan 1 
in de Zwinbosjes te Knokke en de 
rest op de Sint-Martensheide in 
Limburg (2 terr en 6 broedgeval
len).

In de periode 1995-1999 is de 
toestand verre van rooskleurig te 
noemen (zie Figuur 3). Buiten
1996 nog een broedgeval te 
Knokke en een territorium  in de 
Maatjes (Antwerpen), waren alle 
m eldingen van de Grauwe 
Klauwier u it Limburg. Maar hier 
bleven de de aantallen afnemen 
tot er in 1998 geen enkel broed
geval meer werd genoteerd (enkel 
nog een waarneming in 1999).

Voor de atlasperiode 2000-2002 
wordt de broedpopuiatie van de 
Grauwe Klauwier geschat op 7- 
10 bp/territo ria , w aa rsch ijn lijk  
eerder 7 dan 10. Grauwe Klau
wieren zaten er in oost-Limburg, 
in het Leuvense en nabij Herent- 
hout. A lhoewel er dus wel een 
toename is, is het helemaal niet

zeker dat d it het begin is van een 
nieuwe élan van de soort in 
Vlaanderen. Het is ieder geval 
nuttig om deze soort nauwkeurig 
in het oog te blijven houden!

In Nederland, wordt de populatie 
in de periode 1998-2000 geschat 
op 160-200 broedparen. Opval
lend is hierbij dat de soort vo lle 
dig u it het kustduingebied is ver
dwenen. In het begin van dejaren 
zeventig kwamen verm oedelijk 
200-250 broedparen voor. De 
verdere evolutie is merkwaardig. 
De populatie was in het midden 
van de tachtigerjaren gedaald tot 
een 10-15 bp, maar kende een 
massale toename in het Barger- 
veergebied ais gevolg van positie
ve natuurontw ikkeling en waar
sch ijn lijk  ook van aanvoer van 
buitenaf. In 1996 bedroeg de 
Grauwe Klauwierenpopulatie in 
he Bargerveen alleen al 110 bp. 
Momenteel broeden er een 80-tal 
vogels, dus ongeveer de helft van 
de Nederlandse populatie . In 
W allon ië geeft een schatting voor 
de periode 1997-1998 een 1890- 
2110 bp. (Jacob, 1999). Na de 
spectaculaire steiging in de ja ren  
'90 is de soort echter nu weer aan 
het afnemen (mond.med. JP 
Jacob). In de Nord-Pas-de-Calais 
kwamen er in 1976 nog amper 10 
broedparen voor. In 1995 zou het 
bestand een tw in tig ta l vogels 
bedragen, dus iets toegenomen! 
In geheel noordwest Frankrijk 
neemt de soort af, alhoewel hier 
en daar weer kle ine kernen 
opduiken (Chabot, 1999).

De Grauwe Klauwier is een vrij 
plaatstrouwe soort waardoor bij 
afname van broedsucces er nog 
een tijd je  vogels op die plaats 
blijven territoria bezetten, maar 
zonder dat er nog kans is om op 
lange term ijn die populatie te 
behouden? Ook het verlies van 
een broedgebied (door habitat- 
vernieling) weegt dan extra door
weegt, want herkolonisatie van 
geschikte nieuwe gebieden is niet 
altijd  gemakkelijk. Voedselgebrek 
(grote insecten) en koude na-len- 
tes (juni en ju l i )  z ijn ook nefast 
voor deze eerder warmteminnen- 
de soort.

Anny Anselin


