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F iguur 1: Regio's waarvan gegevens u it  2006 a l 

ontvangen werden.

B lauwe Reiger - Glenn Vermeersch

Een eerste overzicht van het broedseizoen 2006

Inleiding

Ondertussen z ijn  w e  al b ijna een broedseizoen verder, maar de gegevens van 2006 

voo r het pro ject B ijzondere Broedvogels V laanderen (BBV) z ijn nog n ie t allemaal 

b innen! In de periode sep tem ber-oktober zouden w e de verslaggeving w ille n  

afronden, zodat een rapport nog voo r het einde van 2007 de deur u it kan. M et d it 

eerste overzicht hopen w e de "ach te rb lijve rs" te  overtu igen om snel de (resterende) 

w aarnem ingen van hun reg io op te  sturen. Er z ijn  reeds gegevens b innen van 

10 regio's (zie F iguur 1). Van enkele gebieden binnen regio's o f specifieke soorten 

on tv ingen  w e aparte verslagen zoals o.a. van het G root Schietveld, van de Roeken

te lling en  in de A ntw erpse Kempen (med. VOET & MAES 2007), Zw artkopm eeuw en 

in het Antw erpse/L inkeroever (med. R. Flamant) en de V oge lrich tlijngeb ieden  "Kust- 

broedvogels te  Zeebrugge-Heist" en "P o ldercom plex" in reg io Oostkust (STIENEN et 

al. 2007a,b, COURTENS & VERBELEN 2007). Voor reg io Oostkust baseren w e ons op 

het rapport van de V oge lw erkgroep M ergus door VERBELEN & DE SCHEEMAEKER 

(2007). Er is dus nog w a t w e rk  aan de w inke l, maar w e hopen -eens w e alles b innen

hebben- zo snel m ogelijk  het verslag te  kunnen afwerken!

Broedseizoen 2006

In deze sam envatting v ind je  n ie t alle ontvangen w aarnem ingen, maar beperken 

w e ons vooral to t  een aantal zeldzam ere soorten en enkele kolonievogels. Hou bij 

het lezen rekening m et het fe it  da t er u it een aantal regio's nog geen in fo rm a tie  

doorgegeven is. Bij de meeste soorten zijn het dus nog n ie t de to ta len  voo r V laan

deren die je  hier te  zien k rijg t. Naast de gegevens ontvangen via het BBV-project 

verm elden w e hier ook een aantal w aarnem ingen die al doorgeven w erden via de 

V ogeldatabank van N a tuurpunt.s tud ie  voo r de Seizoensoverzichten" (SYMENS et al. 

2007).
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Roek - Glenn Vermeersch

Futen, aalscholvers en reigerachtigen

Van de Geoorde Fuut w aren er in het Antw erpse langdurig  4 bp aanwezig op het 

Stappersven te  K a lm thou t (n ie t broedend), 1 bp aan het G root Rietveld te  Melsele, 

25-30 bp aan de Verrebroekse Plassen en 2 bp aan De Putten te  K ieldrecht. In de 

M arkevalle i waren er 4 bp te  W orte l en Meer. In Durm eland w aren er 20 bp in het 

M olsbroek te  Lokeren. In O ost-Brabant broedde de soort in het V inne te  Zoutleeuw  

m et 3 bp en in Lim burg bedroeg het to taa l aantal broedparen 8. Van de Aalscholver 

z ijn  de gegevens al vrij vo lled ig . W e verw ijzen h ie r naar het gede ta illee rd  overzicht 

van die soort elders in deze nieuwsbrief. Van de Kwak waren er 11 bp in de Zwin- 

bosjes te  Knokke, en 1 bp te  Hoeke. De Roerdomp had in Lim burg 10 te rr ito r ia  en 

1 bp w erd  gem eld in het V inne te  Zoutleeuw. Het Woudaapje bezette in Lim burg 

13 te rr ito r ia , er was 1 m oge lijk  bp in het V inne te  Zou tleeuw  en in ZW -Vlaanderen 

w aren er 2 broedgevallen resp. in de Gavers te  Harelbeke en te  Bavikhove. Er was 

een m oge lijk  broedgeval in reg io Schelde-Leie bij Heurne.

De Lepelaar deed het goed op Linkeroever m et 14 bp in de Verrebroekse Plassen.

De soort broedde in 2006 n ie t in het Zw in te  Knokke. De Kleine Zilverreiger deed d it 

w el m et 33 bp. Van de Ooievaar w erd  1 bp gem eld in Durm eland aan de Daknamse 

Meersen nabij Lokeren.

Eendachtigen

Van de Zomertaling w aren er in Lim burg 17 bp. In reg io Oostkust broedden 16 bp, 

m et hoogste aanta llen in de polders van U itkerke. Er on tbreken nog gegevens u it 

de po ldergebieden in andere regio's. Daarnaast on tv ingen  w e nog 2 m ogelijke  bp 

in het V inne te  Zoutleeuw, 2 bp in Durm eland, 1 m oge lijk  bp in de W ellemeersen in 

reg io Denderland en 1 w aarsch ijn lijk  bp in reg io Schelde-Leie te  Zingem.

Roofvogels

De Bruine Kiekendief had 2-3 bp in het krekengebied rond M eerdonk (reg io Noord- 

Waasland). In het Noord-Oostvlaamse Krekengebied w aren er 7 m ogelijke  en 

12 waarsch ijn lijke/zekere broedparen. In reg io Oostkust w erden in to taa l 10 bp 

geteld , verspreid over de polderzone. Belangrijke aanta llen on tb reken  nog u it W est

en M iddenkust en Linkeroever. In Lim burg broedden 2 bp. Er was overzom ering van 

enkele ex. in Haspengouw, maar geen broedgevallen. In Lim burg was er 1bp van de 

Zwarte W ouw  en 2 m ogelijke  broedgevallen van de Grauwe Kiekendief. De Slecht

valk deed het w eer goed: in het to taa l waren er in heel V laanderen 26 bezette 

nesten, 4 meer dan in 2005 (54 jongen  v logen uit).

Steltlopers

Uit Lim burg w erden van de Watersnip 2 m ogelijke, 6 waarsch ijn lijke  en 20 zeker 

broedparen gemeld. Er was 1 m oge lijk  broedgeval in reg io Schelde-Leie te  Petegem. 

De Bontbekplevier broedde aan de Oostkust in het Voorhavengebied m et 6 bp. Van 

de Strandplevier w aren er daar 16 bp. Gegevens u it (m ogelijke) andere broedgeb ie

den van beide soorten zoals op Linkeroever en in de M idden-en W estkust on tbreken 

voo rlo p ig  nog.

Meeuwen en sternen

De Zwartkopm eeuw broedde in het Antw erpse/L inkeroever m et 725 bp aan de 

Zandvlietsluis en met 362 bij Ineos, en in regio Oostkust was er 1 bp in de Voorhaven 

van Zeebrugge. In Durmeland waren er 2-4 bp in het M olsbroek te  Lokeren en in 

Limburg 1 bp in Hechtel. Van de Stormmeeuw broedden er aan de Oostkust 5 bp te
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Zeebrugge en in Lim burg 14 bp te  Lommel. Van de Zilvermeeuw w aren er in de 

Voor-en Achterhaven van Zeebrugge in to taa l 1757 bp. U it Lim burg w o rd t 1 bp 

gem eld te  Lommel w aar ook 1bp van de Kleine M antelm eeuw aanwezig was. Het 

to taa l van deze laatste soort in Zeebrugge bedroeg 4537 bp. Zoals vorige ja ren was 

er 1 bp Geelpootmeeuw in de Voorhaven van Zeebrugge, het enige voor Vlaanderen. 

Bij de sterns haalde de Visdief in regio Oostkust 2236 bp, waarvan het overgro te 

deel in de Voorhaven broedde. We on tv ingen nog m eldingen u it reg io Durm eland 

met 1 m islukt (Berlare), 1 w aarsch ijn lijk  (Waasmunster) en 1 m oge lijk  bp (Hamme) 

en u it Lim burg m et 2 geslaagde en 1 m islukt broedgeval bij de Maas. De Dwergstern 

haalde in het Voorhavengebied 101 bp. Van beide laatste soorten zijn nog n ie t alle 

gegevens binnen. Net zoals in 2005 was er van de W itwangstern 1bp in het V inne te 

Zoutleeuw. Er w erden m et succes 3 jongen  grootgebracht.

Varia

Van de Middelste Bonte Specht w aren er in Lim burg n ie t m inder dan 17 te rr ito r ia  

en 5 geïsoleerde exem plaren, waarvan 10 te rr ito r ia  in Zuid-Lim burg, 5 in w este lijk  

Voeren en één in M idden-L im burg. Er w erd  zelfs 1 M iddelste Bonte Specht on tdek t 

in het G rootb roek nabij de Luysen-M ariahof. In Oost-Brabant w aren er 2 bp te  

W aanrode, 2 in het W alenbos te  T ie lt-W inge en 1 te  Lubbeek/Boutersem, m et daar

bij nog een aantal n ie t bevestigde w aarnem ingen in de bossen in de om geving. U it 

reg io Dender on tv ingen w e 2 m ogelijke bp resp. in Galmaarden en Overboelare en 

u it Schelde-Leie min. 4 te rr ito r ia  resp. in Ename, Ronse, W ortegem  en Kluisbergen. 

Van deze soort on tbreken nog be langrijke  gegevens u it het Zoniënw oud en het 

Leuvense.

De gegevens van de Roek zijn al vrij vo lled ig , enkel u it het Leuvense missen w e nog 

enkele gro te re  kolonies. In het w este lijke  deel van de Antw erpse Noorderkem pen 

(van K a lm thou t to t  Vorselaar) w erden er 2020 bezette  nesten gete ld , en in Lim burg 

w aren er 2818 nesten. In ZW -Vlaanderen en Schelde-Leie w erden resp. 191-192 en 

442 nesten geteld.

BBV nu ook online!

Eindelijk is het zover: er is nu ook een online-invoersysteem  voo r de BBV-gegevens! 

Gezien het succes van een analoog systeem voo r de w a te rvog e lte llin ge n  zijn w ij 

overtu igd dat een derge lijk  systeem bean tw oord t aan de noden van de medewerkers. 

Een aantal personen zijn h ier zeker al ve rtrou w d  mee. We hopen dan ook dat zo 

veel m oge lijk  m edewerkers ook gebru ik  zullen maken van de on line  BBV-invoer. In 

principe is het vooral voor de gegevens van d it jaar en later, maar achtergebleven 

gegevens van 2006 (en eventueel vroeger) kunnen hierm ee ook al ingevoerd 

w orden. Spreek echter vo ldoende a f m et je  reg iocoörd ina to r om dubbel w e rk  te  

voorkom en. Om d it zoveel m oge lijk  te  verm ijden is w el voo r gezorgd dat elke reg io

coö rd ina to r via het on line  systeem steeds kan nakijken w e lke  gegevens er voo r z ijn  

reg io al w erden ingevoerd. H ierdoor kan hij dus zien in hoeverre de w aarnem ingen 

al dan n ie t vo lled ig  w erden doorgegeven en ervoor zorgen dat achtergebleven 

gegevens ook in de da tabank terechtkom en. M eer over de invoerm odule lees je 

elders in d it  num m er!

Anny Anselin

anny.anselin@ inbo.be

11

Referenties

COURTENS W. & D. VERBELEN, 2007. M oni

to ring  van het SBZ-V '3.2. Poldercomplex'. 

Deelstudie 2, Instituut voor natuur- en 

bosonderzoek, Brussel, Adviesnota INBO. 

A.2007.116:33-85.

MAES P. & H. VOET, 2007.

Kolonievogels en zeldzam e broedvogels 

(BBV-project). Broedseizoen 2006. O nge

publiceerd verslag.

STIENEN E., W. COURTENS &

M. VAN DE WALLE, 2007.

Evaluatie van de instandhoudingsdoe l- 

s te llingen voo r he t SBZ-V 'K ustbroed- 

vogels te  Zeebrugge-H eist' tijdens het 

broedseizoen 2006. Deelstudie 1, Insti

tu u t voo r na tuur- en bosonderzoek, Brus

sel, Adviesnota INBO.A.2007.116:5-32.

SYMENS D., S. BAETEN, G. DRIESSEN, W. 

FAVEYTS, J. MERTENS,

C. VANDERYDT & W. VERAGHTERT, 2007.

Recente m e ld ingen. N atuur.o rio lus 

70:64-69.

VERBELEN D. & F. DE SCHEEMAEKER, 

2007.

Resultaten broedvogelinventarisaties 2006 

in Noord-W est-Vlaanderen. V ogelw erk- 

g roep Mergus, 86 pp.

Dankwoord

Hierbij wensen w e nogmaals de 

ta lr ijk e  v r ijw illig e  o rn itho log en  har

te li jk  te  danken voo r hun b lijvende 

m edew erking aan d it project. Zon

der hun steun zou een pro ject zoals 

BBV, w aarb ij zeer noodzake lijke 

in fo rm a tie  over een aantal soorten 

(in het b ijzonder B ijlage I soorten) 

w o rd t verzam eld voo r rapporte ring  

aan de overheid, n ie t m oge lijk  zijn.
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