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Leeswijzer
VOGELS

B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Soortnaam
Status van de soort m.b.t. de criteria voor aanwijzing van Speciale Beschermingszones

FOTO

Soortnaam
71 soorten van de bijlage 1 van de Vogelrichtlijn, die in
Vlaanderen of het Belgisch deel van de Noordzee broeden
of regelmatig doortrekken/overwinteren, worden besproken. Voor de wetenschappelijke naam wordt de naamgeving
van de bijlage 1 van de Vogelrichtlijn gevolgd. Daarnaast
worden ook 23 vogelsoorten besproken die in belangrijke
aantallen in Vlaanderen of het Belgisch deel van de
Noordzee doortrekken of overwinteren (in hoofdzaak watervogels). De volgorde van de soorten is systematisch. Voor
een volledig overzicht van alle soorten wordt verwezen naar
Tabel 5 van deel I van dit boek.

Kaart Speciale Beschermingszones:
Voor 80 besproken soorten zijn Speciale Beschermingszones (SBZ) aangewezen in Vlaanderen (B.Vl.Ex. 17/10/1988,
B.S. 29/10/1988 en enkele latere aanvullingen) en het
Belgisch deel van de Noordzee (K.B. 14/10/2005, B.S.
31/10/2005). Met een rode of oranje kleur wordt aangegeven
welke SBZ in kader 1 voor de betreffende soort momenteel
officieel zijn aangewezen. Voor de implicaties van dergelijke
aanwijzing wordt verwezen naar deel I van dit boek, waar de
verschillende SBZ in Kader 1 ook met naam worden vernoemd, samen met hun oppervlakte en de reden van de
aanwijzing. Voor Vlaanderen dient er op gewezen dat de
aanwijzing gebeurde op basis van de situatie en kennis,
zoals verzameld in Van Vessem & Kuijken (1986), ondertussen ruim twintig jaar geleden.
De betekenis van de rode of oranje kleur op de kaartjes is
als volgt:
(rood ingekleurde vlakken):
• Bijlage 1-soorten: in het betreffende gebied kwam de
soort in de periode van de aanwijzing (geregeld) tot broeden of in grote aantallen voor als doortrekker/overwinteraar (>0,1%-norm).
• Niet bijlage 1-soorten: in het betreffende gebied kwam in
de periode van de aanwijzing de soort als doortrekkeroverwinteraar geregeld in hogere aantallen voor dan de
1%-norm.
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Bijlage 1 Vogelrichtlijn
Hier staat aangegeven of de soort al dan niet is
opgenomen in de bijlage 1 van de Vogelrichtlijn.

Status van de soort m.b.t. de criteria
voor aanwijzing van Speciale Beschermingszones
Volgende categorieën worden onderscheiden voor
Vlaanderen en indien relevant het Belgisch deel
van de Noordzee:
• Bijlage 1-soort: jaarlijkse broedvogel (al dan
niet pas sinds de laatste jaren)
• Bijlage 1-soort: onregelmatige broedvogel
(inclusief soorten die reeds geruime tijd niet
meer tot broeden komen en bij gevolg ook als
uitgestorven
zouden
kunnen
worden
beschouwd)
• Bijlage 1-soort: niet broedend - doortrekker/
overwinteraar in internationaal belangrijke aantallen (geregeld >1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden). De 1%norm is een internationaal gehanteerde norm,
bijvoorbeeld om internationaal belangrijke
watervogelgebieden te onderscheiden (cf.
Ramsarverdrag). Een biogeografische populatie
van een vogelsoort is een populatie afkomstig
uit een bepaald gebied, die niet of nauwelijks
genetische uitwisseling heeft met andere populaties van de soort.
• Bijlage 1-soort: niet broedend - doortrekker/
overwinteraar in belangrijke aantallen (geregeld >0,1% van de biogeografische populatie in
1 of meerdere gebieden). De 0,1%-norm wordt
gebruikt om nationaal belangrijke vogelgebieden te onderscheiden voor bijlage 1-soorten.
• Bijlage 1-soort: niet broedend - doortrekker/
overwinteraar in kleine aantallen (<0,1% van de
biogeografische populatie in 1 of meerdere

(oranje ingekleurde vlakken):
• Bijlage 1-soorten: in het betreffende gebied kwam de
soort in de periode van de aanwijzing enkel voor in kleine
aantallen als doortrekker/overwinteraar (<0,1%-norm)
• Niet bijlage 1-soorten: in het betreffende gebied kwam de
soort in de periode van de aanwijzing weliswaar geregeld
in grote aantallen voor, maar nooit in aantallen die de 1%norm overschreden.De aanmelding van dergelijke soorten voor het betreffende gebied, gebeurde steeds in combinatie met soorten uit de rode categorie.
Voor een correcte interpretatie van de SBZ-kaartjes dient
met nadruk gewezen op het volgende:
• De kaartjes zijn overwegend gebaseerd op gegevens van
meer dan 20 jaar geleden.
• Voor een reeks bijlage 1-soorten en belangrijke trekvogelsoorten die momenteel in Vlaanderen en het Belgisch
deel van de Noordzee voorkomen zijn (nog) geen Speciale
Beschermingszones aangewezen.
• Ook voldoen sommige oranje SBZ-V ondertussen aan de
criteria om als rood te worden aangeduid op de kaartjes,
of omgekeerd, zouden sommige gebieden door het verdwijnen van soorten in de huidige situatie hun rode status
verliezen.
• Een SBZ bestaat vaak uit verschillende deelgebieden. De
inkleuring van een SBZ-V betekent niet dat de soort in elk
deelgebied broedt of doortrekt/overwintert. Tussen de
ingekleurde SBZ-V onderling kunnen ook aanzienlijke
verschillen zitten in het aantal broedende koppels of de
aantallen doortrekkers/overwinteraars.

gebieden). Wanneer enkel voldaan is aan dit
criterium is de aanwijzing van Speciale
Beschermingszones voor deze soort minder
relevant. Opgelet: deze categorie wordt enkel
vermeld voor bijlage 1-soorten die geen broedvogel zijn.
• Niet bijlage 1-soort: broedvogel/doortrekker/
overwinteraar in internationaal belangrijke aantallen (geregeld >1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)
• Niet bijlage 1-soort: broedvogel/doortrekker/
overwinteraar in internationaal belangrijke aantallen (occasioneel >1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De opvallendste of meest typische kenmerken van de soort worden beschreven.

H a b i t a t / E co lo g i e
Hier wordt beknopt het biotoop beschreven waarin de soort broedt, pleistert of foerageert, alsook het gedrag en de voedselkeuze.

Ve rs p re i d i n g
De verspreiding van de soort in Europa wordt vernoemd, gevolgd door een bespreking van de Vlaamse situatie. Bij heel
wat soorten wordt de populatietrend in Vlaanderen aangegeven evenals de aantallen in de trekperiode. Hierbij wordt het
maximaal aantal vogels aangegeven dat per dag in heel Vlaanderen kan worden aangetroffen. Hiertoe werd de volgende
talrijkheidschaal gehanteerd (Vlaamse Avifauna Commissie, 1989):
Zeer klein aantal

1 -10

Klein aantal

11 -100

Vrij klein aantal

101 - 1.000

Vrij groot aantal

1.001 - 10.000

Groot aantal

10.001 - 100.000

Zeer groot aantal

meer dan 100.000
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Bij de broedvogels wordt doorgaans het aantal broedparen aangegeven. De talrijkheidschaal voor broedvogels verdeelt het aantal broedparen voor heel Vlaanderen over de volgende categorieën (Vlaamse Avifauna Commissie,
1989):
Zeer schaars

1 -10

Schaars

11 - 50

Vrij schaars

51 - 500

Vrij talrijk

501 - 5.000

Talrijk

5.001 - 50.000

Zeer talrijk

meer dan 50.000

K a a r t a c t u e le ve rs p re i d i n g va n b ro e d vo g e l s va n d e b i j l a g e 1
Indien de vogelsoort op de bijlage 1 staat en een jaarlijkse broedvogel is in Vlaanderen wordt een recente verspreidingskaart weergegeven, zoals die werd gepubliceerd in de Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002
(Vermeersch et al., 2004). De verspreidingskaart toont per hok van 5x5 km in eerste instantie de aan- of afwezigheid
van de soort en, bij aanwezigheid, ook de mate van broedzekerheid (per hok wordt de hoogst vastgestelde broedzekerheid tijdens de atlasperiode 2000-2002 weergegeven). Voor onregelmatige broedvogels van de bijlage 1 zijn geen
verspreidingskaartjes opgenomen, ook
al kwamen die de laatste jaren in
Vlaanderen tot broeden. Ook voor vogelsoorten die niet op de bijlage 1 staan,
maar wel in belangrijke aantallen doortrekken

of

overwinteren

en

in

Vlaanderen tot broeden komen, zijn geen
verspreidingskaartjes opgenomen.
mogelijk

waarschijnlijk

zeker

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
In deze rubriek wordt de status aangegeven op de Rode Lijst (s.l.) van de Vlaamse broedvogels, versie 2004 (Devos
et al., 2004). Voor niet-broedvogels en vogels die op de rode lijst van 2004 als ‘onregelmatige broedvogel’ gecatalogeerd werden, wordt de categorie 'niet van toepassing' gehanteerd. Overige categorieën zijn: Uitgestorven, Met uitsterven bedreigd, Bedreigd, Kwetsbaar, Zeldzaam, Achteruitgaand en Momenteel niet bedreigd.

B e d re i g i n g e n
Naast algemene bedreigingen als habitatverlies en verstoring worden de meest voorkomende en voor de hand liggende bedreigingen specifiek voor de soort opgesomd. Op lokaal niveau kunnen nog andere factoren een rol spelen.
Het is evident dat ook mondiale bedreigingen zoals klimaatsveranderingen (met gevolgen zoals een afname of verschuiving van het voedselaanbod of een stijging van de zeespiegel) direct of indirect hun effecten kunnen hebben.

Beheer
Voor alle vogelsoorten gelden uiteraard enkele algemene beheermaatregelen zoals het behoud of het herstel van de
omvang en de kwaliteit van het leefgebied van de huidige broed- of trekvogelpopulatie. Mogelijke of voor de hand liggende beschermings- of beheermaatregelen voor de soort worden aangegeven. In een aantal gevallen kunnen de
vernoemde maatregelen slechts indicatief zijn, aangezien de situatie van de soort vaak per gebied bekeken moet
worden. Voor meer gedetailleerde informatie wordt doorverwezen naar de gespecialiseerde literatuur.
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L i t e ra t u u r
Voor de belangrijkste algemene referentiewerken en websites waarin meer informatie kan gevonden worden over de
besproken soorten, wordt verwezen naar het literatuuroverzicht op het einde van dit boek. De referenties werden
geselecteerd op basis van hun actualiteit, beschikbaarheid en relevantie voor Vlaanderen.
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VOGELS

B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Roodkeelduiker (Gavia stellata)
Noordzee: Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in belangrijke aantallen (geregeld >0,1%
van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)
Vlaanderen: Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
Duikers zijn vrij grote watervogels die aangepast zijn aan
het onder water duiken. Het nogal langgerekte lichaam
ligt laag in het water en de poten staan erg ver naar achteren. De hals is kort en de vleugels smal en puntig. De
Roodkeelduiker is de kleinste van de vier bij ons voorkomende soorten en heeft ook de dunste snavel, die er iets
opgewipt uitziet. De bovendelen zijn zwartbruin en wit
gespikkeld en de onderdelen overwegend wit in alle kleden. In broedkleed zijn de kop en zijhals effen grijs en
heeft de voorhals een lange, rode vlek. Bij vogels in winterkleed zijn voorhoofd, kruin, achterhoofd en achterhals
meer bruingrijs en iets gestreept; het gezicht en de voorhals zijn dan zuiver wit. Juveniele vogels lijken op vogels
in winterkleed, maar de bruingrijze tekening is vaak uitgebreider op de hals en kop (enkel de kin en de keel zijn dan
wit). Sommige juveniele vogels hebben een vage, vuilrode
vlek op de voorhals.
H a b i t a t / E co lo g i e
De Roodkeelduiker is een broedvogel van vrij ondiepe

Ve rs p re i d i n g
De Roodkeelduiker broedt in het noorden van Europa:
IJsland,

Schotland,

Scandinavië

(uitgezonderd

Denemarken), Spitsbergen, Nova Zembla en verder oostelijk doorheen Rusland. Hij overwintert van oktober tot mei
vooral aan de kusten van West-Europa (inclusief GrootBrittannië en Ierland), hoewel een klein deel van de
Europese populatie doordringt tot de Golf van Biskaje, de
grotere meren in Zwitserland en Oostenrijk, de Zwarte en
de Kaspische Zee. Op de Noordzee is de soort een doortrekker en wintergast in vrij groot aantal. In december
overwinteren doorgaans ongeveer 1.500 exemplaren voor
onze kust, vaak in grote groepen. In het binnenland is het
een schaarse doortrekker en overwinteraar.
R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

zoetwaterplassen in Noord-Europa, met veel oeverbegroeiing en eilandjes met zeggen, russen. Hij komt meestal voor in boomloze gebieden zoals toendra. Buiten de
broedtijd trekt de soort vooral naar zee, vrij dicht tegen de
kust. Ook havens, havengeulen, grote plassen en kanalen

B e d re i g i n g e n
Duikers zijn bijzonder gevoelig voor verstoring door
scheepvaart. Ook olievervuiling en het verstrikt raken in
visnetten zijn bedreigingen voor deze soort.

in de onmiddellijke nabijheid van de kust worden nu en
dan bezocht. In het binnenland is de soort zeldzaam. Het
voedsel bestaat voornamelijk uit vissen, maar ook wel
kreeftachtigen en mollusken.

Beheer
Het instellen van rustgebieden komt deze soort ten goede.
Vooral van belang zijn het sensibiliseren en het nemen van
preventieve maatregelen tegen olievervuiling op zee, zoals
de regulatie van de afvalverwerking in havengebieden,
technische maatregelen aan boord van schepen en controles op zee.
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VOGELS

B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Parelduiker (Gavia arctica)
Noordzee en Vlaanderen: Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in kleine aantallen (<0,1%
van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Parelduiker is iets groter dan de Roodkeelduiker, met

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

een stevigere, rechte snavel. In alle kleden is er een grote,
witte vlek te zien op de achterflank. In broedkleed zijn kop
en achterhals mooi effen grijs, heeft de voorhals een

B e d re i g i n g e n
Duikers zijn bijzonder gevoelig voor verstoring door

grote, zwarte vlek en is de zijhals opvallend zwart-wit

scheepvaart. Ook olievervuiling en het verstrikt raken in

gestreept. De bovendelen zijn dan zwart, met witte blok-

visnetten zijn bedreigingen voor deze soort.

jes. Bij juveniele vogels en vogels in winterkleed zijn het
voorhoofd, kruin, achterhoofd en achterhals donkergrijs,
scherp afgelijnd van de zuiver witte kin, keel en voorhals.

Beheer
Het instellen van rustgebieden komt deze soort ten goede.

In tegenstelling tot de Roodkeelduiker is er normaal

Vooral van belang zijn het sensibiliseren en het nemen van

gezien geen wit rond het oog. De bovendelen zijn vrijwel

preventieve maatregelen tegen olievervuiling op zee, zoals

zwart, bij juveniele vogels met lichtbruine veerrandjes.

de regulatie van de afvalverwerking in havengebieden,
technische maatregelen aan boord van schepen en con-

H a b i t a t / E co lo g i e
In het broedseizoen verkiest de soort grotere en diepere

troles op zee.

zoetwaterplassen dan de Roodkeelduiker en komt hij ook
voor op meren die door bos omzoomd zijn (bv. in taiga).
Buiten het broedseizoen is het leefgebied bij beide soorten duikers vrijwel dezelfde, hoewel de Parelduiker in iets
diepere wateren kan voorkomen. In de winter komt de
soort vaak in groepen voor, maar voor de Belgische kust
worden meestal enkelingen gezien. Het voedsel bestaat
uit vissen en allerlei aquatische ongewervelden.
Ve rs p re i d i n g
In grote lijnen is de verspreiding van de Parelduiker
dezelfde als bij Roodkeelduiker, maar de soort broedt
minder ver noordelijk (niet in IJsland, Spitsbergen en
Nova Zembla). Hij overwintert ook vaker in de Baltische en
de Middellandse Zee dan de Roodkeelduiker. In
Vlaanderen is de Parelduiker zeldzamer dan de
Roodkeelduiker (verhouding 1 tegen 20). Er overwinteren
doorgaans ongeveer 75 exemplaren langs onze kust.

VOGELS
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VOGELS

B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

IJsduiker (Gavia immer)
Noordzee en Vlaanderen: Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in kleine aantallen (<0,1%
van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De IJsduiker is een grote, fors gebouwde duiker met een

Ve rs p re i d i n g
De IJsduiker broedt voornamelijk in Noord-Amerika,

grote kop en nogal dikke hals. In broedkleed heeft de rug

Groenland en IJsland. Het Europese deel van de populatie

een zwart-wit dambordpatroon en zijn de onderdelen

overwintert grotendeels aan de kusten van West-Europa

overwegend wit. De kop is dan volledig zwart met een licht

(vooral Groot-Brittannië en Ierland), hoewel een klein deel

zwart-wit gestreepte zijhals en een donkergrijze, dolkvor-

ook doordringt tot de Golf van Biskaje en Portugal. In

mige snavel. Het voorhoofd is vaak steil en heeft door

Vlaanderen is de soort een zeldzame doortrekker en win-

opgerichte veren doorgaans het aspect van een ‘buil’. In

tergast in zeer klein aantal, zowel aan de kust als in het

de winter is de snavel blauwachtig grijswit met een don-

binnenland. Het is een vrij late doortrekker, vooral van

kere snavelpunt en is er een duidelijke lichte oogring rond

november tot april.

het oog. Opvallend is dan de scherpe begrenzing tussen
de donkere achterhals en de witte voorhals, onderaan
begrensd door een zwarte halve ring onder de zijhals. De

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

onvolwassen vogel gelijkt op de volwassen vogel in winterkleed maar heeft donkerbruine tot zwarte, regelmatig
geschubde bovendelen en eveneens witte onderdelen. Bij

B e d re i g i n g e n
Duikers zijn bijzonder gevoelig voor verstoring door

zwemmende vogels wordt de zware snavel doorgaans

scheepvaart. Ook olievervuiling en het verstrikt raken in

horizontaal gehouden. In vlucht wordt de hals mooi

visnetten zijn bedreigingen voor deze soort.

gestrekt. In de broedtijd maakt de IJsduiker een typisch
klagend, vibrerend geluid.

Beheer
Het instellen van rustgebieden komt deze soort ten goede.

H a b i t a t / E co lo g i e
Het is een broedvogel van grote, diepe meren en baaien in

Vooral van belang zijn het sensibiliseren en het nemen van

bosgebieden en op de toendra. Buiten de broedtijd trekt

de regulatie van de afvalverwerking in havengebieden,

de soort vooral naar zee en de kusten van West-Europa.

technische maatregelen aan boord van schepen en con-

Net als bij de andere duikers worden ook havens, haven-

troles op zee.

geulen, grote plassen en kanalen in de onmiddellijke
nabijheid van de kust nu en dan bezocht. In het binnenland
is de soort bij ons eerder zeldzaam. Pleisterende vogels
worden bijna uitsluitend op grote, rustige wateroppervlakten gezien, waar ze al duikend tot op een diepte van 2 tot
20 meter vissen en kreeftachtigen vangen.
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preventieve maatregelen tegen olievervuiling op zee, zoals

VOGELS

Fuut (Podiceps cristatus)
Noordzee: Doortrekker/overwinteraar in internationaal belangrijke aantallen (geregeld >1%
van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Fuut is een middelgrote, slanke watervogel met een

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd

nogal lange, dunne hals. Het lichaam is overwegend
bruin, met een witte buik. De hals en kop zijn grotendeels
wit; de kruinveren zijn zwart en achteraan verlengd, waar-

B e d re i g i n g e n
Zeer nadelig voor de soort zijn watervervuiling, droogleg-

door een kort kuifje wordt gevormd. Tussen het oog en de

ging, nestverlies door te zware golfslag als gevolg van toe-

snavel loopt een zwarte lijn. In broedkleed krijgt de soort

nemend vaarverkeer of recreatie en sterke verstoring in

verlengde wangveren, die roestbruin zijn met zwarte top-

artificiële broedsituaties door onvoldoende beschutting

pen. In vlucht valt zijn rank silhouet op en toont de boven-

(o.a. in stedelijke gebieden). Op zee vormen olievervuiling

vleugel een bont zwart-wit patroon.

en verstoring een bedreiging.

H a b i t a t / E co lo g i e
De Fuut broedt aan allerlei natuurlijke of artificiële water-

Beheer
Essentieel is het in stand houden van een goede water-

partijen waar voldoende kleine vissen beschikbaar zijn en

kwaliteit, zowel in de broed- als overwinteringsgebieden.

waar een rietkraag of overhangende bomen en struiken

In de overwinteringsgebieden is rust belangrijk. Op zee is

bescherming bieden voor het drijvende nest dat bestaat

vooral de bestrijding van olievervuiling van belang, door te

uit een hoop plantenmateriaal. De laatste jaren neemt de

sensibiliseren en het nemen van preventieve maatregelen,

soort steeds meer genoegen met kleine vijvers en nestelt

zoals de regulatie van de afvalverwerking in havengebie-

hij zelfs in steden. In de winter verzamelen zich grote

den, technische maatregelen aan boord van schepen en

groepen op ijsvrije waters zoals havendokken en grote

controles op zee.

plassen. Het voedsel bestaat voornamelijk uit kleine vissen die al duikend bemachtigd worden.
Ve rs p re i d i n g
De soort broedt in heel Europa met uitzondering van
IJsland en het noordwestelijk deel van Scandinavië. In het
centrale en oostelijke Middellandse-Zeegebied komt de
soort verspreid voor. De Fuut overwintert vooral in Westen Midden-Europa. In Vlaanderen is het een vrij talrijke
broedvogel (1.100 tot 1.500 broedparen). Voor onze kust
overwinteren grote aantallen (de laatste jaren groepen tot
12.700 exemplaren); op de binnenwateren is de Fuut ’s
winters veel schaarser.

VOGELS
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VOGELS

B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Kuifduiker (Podiceps auritus)
Noordzee en Vlaanderen: Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in kleine aantallen (<0,1%
van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Kuifduiker is een kleinere fuutachtige, die in zomer-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

kleed vooral opvalt door zijn goudgele, verlengde kopveren die achteraan in een kuif uitwaaieren en door de roodbruine onderdelen en hals. De kop is verder zwart, net als

B e d re i g i n g e n
De soort is bijzonder gevoelig voor watervervuiling en

de bovendelen. Voor het rode oog loopt een bleek lijntje

overbevissing.

naar de snavelbasis toe. De rechte en vrij korte snavel
heeft een witte top. Juveniele vogels en vogels in winterkleed hebben een hoofdzakelijk zwart-wit verenkleed.

Beheer
Essentieel is het in stand houden van een goede water-

Vooral de vlakke, zwarte ‘pet’ en de witte wangen vallen

kwaliteit en voldoende aanbod van voedsel (hoofdzakelijk

dan op.

Spiering). Verder is ook het behoud van grote, open wateren aan de kust van belang.

H a b i t a t / E co lo g i e
De Kuifduiker is een broedvogel van ondiepe, rijk begroeide meren tot kleinere plassen die in de zomer niet opdrogen. In Finland en Zweden is hij beperkt tot ondiepe,
eutrofe meren en plassen met een weelderige oeverbegroeiing, maar in Noorwegen en IJsland stelt hij zich ook
tevreden met oligotrofe, open meren met kalere oevers.
Ook op trek en in de overwinteringsgebieden is de soort te
zien op dergelijke, voldoende grote meren en plassen,
maar er wordt ook gebruik gemaakt van beschutte kustwateren, estuaria en kunstmatige wateren zoals dokken,
spaarbekkens, stuwmeren en dergelijke. Het voedsel
bestaat voornamelijk uit kleine vissen, waterinsecten en
waterplanten die al duikend bemachtigd worden.
Ve rs p re i d i n g
Het is een broedvogel van IJsland, Schotland, Scandinavië
(uitgezonderd Denemarken) en verder oostelijk. De
Kuifduiker overwintert nabij de broedgebieden of wat verder zuidelijk, langs de kusten van West-Europa (inclusief
Engeland en Ierland), Denemarken, Polen, de Adriatische
en de Zwarte Zee. In Vlaanderen is de soort een doortrekker en overwinteraar in zeer klein aantal, vooral aan de
kust (het Zwin te Knokke-Heist, de haven van Zeebrugge,
de spuikom te Oostende) en in het Antwerpse
(Blokkersdijk, spaarbekkens van Lier-Duffel).
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Roerdomp (Botaurus stellaris)
Jaarlijkse broedvogel

Beschrijving
De Roerdomp is een middelgrote, gedrongen, geelbruine

in alle grotere moerasgebieden. Vaak worden hogere aan-

reiger met een relatief korte, dikke nek, losse keelveren

Nederland of oostelijker.

tallen vastgesteld bij vorstintrede. Dit zijn broedvogels van

en relatief korte poten. De bovendelen vertonen een ingewikkeld patroon van zwarte V-vormige tekeningen op een
lichtbruine grondkleur. De onderdelen zijn lichter met duidelijkere lengtestrepen. De soort is zelden vliegend te
zien. In vlucht ziet hij er plomp uit met brede vleugels en
korte en vooral niet gebogen nek. In de broedgebieden
produceert de soort een kenmerkende en ver dragende
zang die bestaat uit een diep keelgeluid dat aan een mist-

mogelijk

waarschijnlijk

zeker

hoorn doet denken. Deze misthoornachtige ‘whoemp’
wordt 3 tot 8 maal herhaald met korte intervallen en is
vooral ’s ochtends en ’s avonds te horen.
H a b i t a t / E co lo g i e
De Roerdomp broedt bij voorkeur in uitgestrekte, voldoende natte rietmoerassen met zuiver water en een stabiele
waterstand. In de winter komt hij ook in grote zeggenvegetaties en natte ruigtes voor. Hij houdt zich overdag goed
verscholen in de moerasvegetatie waar hij volledig vertrouwt op zijn verenkleed om onopgemerkt te blijven. Bij
benadering neemt hij bovendien een paalhouding aan
zodat hij volledig opgaat in de omgeving. Het foerageren
gebeurt ’s morgens vroeg en ’s avonds langs meer open
water. Het voedsel bestaat vooral uit visjes, amfibieën en
ongewervelden.

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Met uitsterven bedreigd
B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, versnippering of slecht beheer van rietlanden, verstoring van de nestplaats, sterke waterpeilschommelingen bij de nestplaats en verdroging of watervervuiling zijn de voornaamste bedreigingen voor de soort.
Strenge vorstperiodes kunnen in de winter tot grote verliezen leiden.
Beheer
Het gericht aankopen en natuurherstel van (voormalige)
broedgebieden kan de ongunstige situatie van de
Roerdomp in Vlaanderen keren. Met het oog op duurzame
en grotere kernpopulaties moet er gestreefd worden naar

Ve rs p re i d i n g
De soort komt over heel Europa verspreid voor maar is
enkel vanaf Oost-Europa algemeen. In Vlaanderen broedt
hij de laatste tien jaar enkel regelmatig in Limburg. Na de
dramatische neergang van de populaties in de jaren ’70 en

het creëren van grotere, meer aaneengesloten moerasgebieden met uitgestrekte en waterrijke rietlanden. Het territorium van een mannetje in het broedseizoen kan
immers gemakkelijk 10 tot 20 ha bedragen.

’80 lijkt de situatie in Vlaanderen momenteel vrij stabiel
(maximaal 10 tot 14 paren). De Roerdomp is bij ons grotendeels standvogel die ook bij aanhoudende vorst hier
tracht te overwinteren. In de winter, vooral tijdens vorstperiodes, kunnen er Roerdompen worden waargenomen
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Woudaap (Ixobrychus minutus)
Jaarlijkse broedvogel

Beschrijving
De Woudaap is onze kleinste reiger, nauwelijks zo groot

stand in Midden-Limburg. Elders gaat het om toevallige

als het Waterhoen. Het mannetje heeft een zwarte kruin

sen en rietlanden met zuiver water is de Woudaap specta-

en bovendelen en een roomkleurig vleugelpaneel. Het

culair achteruitgegaan de laatste 30 jaar. Sinds 1996 is het

vrouwtje is bruiner en meer gestreept en heeft een licht-

aantal broedterritoria echter weer lichtjes gestegen maar

bruin vleugelpaneel. Juveniele exemplaren zijn gestreept

zelden worden meer dan 10 tot 15 paren geteld.

broedvogels. Net zoals veel andere soorten van moeras-

en hebben iets van een kleine Roerdomp. Ze hebben een
vuilgele, dolkvormige snavel en gele poten. In vlucht vallen vooral de lichte vleugelpanelen op. De levenswijze is
gelijkaardig aan die van de Roerdomp: de soort leeft zeer
verborgen, is vooral schemeractief en neemt bij benadering ook een paalhouding aan. Hij komt bij het foerageren
regelmatig naar de rand van de rietkraag. Bij verstoring
trekt hij zich vaak rennend en klimmend als een ral terug
in plaats van weg te vliegen. De manier waarop hij zich van
rietstengel tot rietstengel verplaatst heeft bijgedragen tot
zijn naam. In het voorjaar zingt het mannetje vanuit het
riet, een monotoon om de twee seconden herhaald ‘wrah’,
dat vooral ’s ochtends of ’s avonds wordt gehoord.
H a b i t a t / E co lo g i e
De Woudaap is een zomergast van zoetwatermeren, rietvelden en met riet, wilgen of lisdodde begroeide oeverzones van vijvers en sloten met proper, stilstaand of traag
stromend water, rijk aan allerlei waterleven. Hier vist hij
van op de kant, van op rietstengels of overhangende takken. Zijn voedsel bestaat uit vis, amfibieën en allerlei
ongewervelden. Als nestplaats wordt meestal puur riet of
struikgewas in ondiep water verkozen.

mogelijk

waarschijnlijk

zeker

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Met uitsterven bedreigd
B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, versnippering of slecht beheer van rietlanden, verstoring van de nestplaats, sterke waterpeilschommelingen bij de nestplaats en verdroging of watervervuiling zijn de voornaamste bedreigingen voor de soort. De
soort kent bovendien een hoge mortaliteit tijdens de trek
en in de overwinteringsgebieden.
Beheer
Naast een goed beheer van de huidige broedgebieden
moet men in potentiële broedgebieden met ondiepe moerassen streven naar rietzones van minimum 3 meter

Ve rs p re i d i n g
Deze soort broedt over geheel Europa, uitgezonderd het
Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Vooral in WestEuropa is het een zeer zeldzame broedvogel geworden.
Het zijn uitgesproken trekvogels die tussen april en juni
arriveren en in augustus tot september naar tropisch
Afrika vertrekken om te overwinteren. In Vlaanderen
houdt nog een kleine populatie van een tiental broedparen
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Kwak (Nycticorax nycticorax)
Jaarlijkse broedvogel

Beschrijving
De Kwak is een zeer gedrongen, kleine reigersoort met

naar het noorden is opgerukt, bestaat onze populatie

zwarte kopkap en mantel, grijze vleugels en staart en

vogels. Het gaat vooral om de populatie in het Zwin (tot 40

witte onderdelen. Hij heeft een zwarte snavel en geelgroe-

broedparen), elders gaat het om solitaire koppels.

ne poten. In de paartijd zijn de poten oranjerood. Adulte

Normaal gezien trekt de Kwak ’s winters zuidelijker. Door

vogels hebben lange witte sierveren op de achterkruin.

het bijvoederen in het Zwin blijven ze bij ons echter gro-

Juveniele vogels zijn bruin gestreept op kop en onderde-

tendeels overwinteren.

vooral uit verwilderde exemplaren, aangevuld door wilde

len, donkerbruin met witte vlekken op de bovendelen. In
vlucht lijkt hij vrij gedrongen met zeer korte hals en brede
vleugels. Zijn naam dankt hij aan zijn roep, een luid

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Zeldzaam

‘kwak’. Zijn oude Nederlandse naam ‘Nachtreiger’ wijst
op zijn nocturne levenswijze, meer dan de andere reigersoorten.

B e d re i g i n g e n
Zeer nadelig voor de soort zijn habitatverlies, verstoring
van de nestplaats en watervervuiling.

H a b i t a t / E co lo g i e
De Kwak leeft meestal in kolonies in meer gesloten habitats dan de Woudaap en de Roerdomp. Grote vijvers met

Beheer
De aanleg en het behoud van rivierbegeleidende ooibos-

veel wilgen en broek- en moerasbossen met open water

sen of voldoende grote moerasbossen langs rivieren of

zijn ideale broedbiotopen voor deze soort. Het nest

grote plassen met schommelende waterstand in ruimte

bestaat uit een platform van takken en wordt gemaakt in

en tijd zijn belangrijke beheermaatregelen. Essentieel is

bomen, zelden in riet. Groepen vogels roesten overdag in

het in stand houden van een goede waterkwaliteit en het

bomen. Er wordt vooral ’s nachts gefoerageerd op vis,

garanderen van voldoende aanbod van voortplantings-

amfibieën en insecten. Dit gebeurt van op de oever of

plaatsen voor vissen, amfibieën en insecten door het creë-

vanaf in het water hangende takken.

ren van ondiepe plassen.

Ve rs p re i d i n g
Het is een broedvogel van Zuid- en Centraal-Europa.
Vlaanderen is zowat het meest noordelijk gelegen broedgebied. Hoewel hij de laatste decennia ook in Frankrijk

mogelijk

waarschijnlijk

zeker
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Kleine zilverreiger (Egretta garzetta)
Jaarlijkse broedvogel

Beschrijving
De Kleine zilverreiger is een middelgrote, volledig witte,

Antwerpen en Limburg. Kleine zilverreigers zijn trekvo-

slanke reiger met smalle zwartachtige snavel, zwarte

Zeegebied en tropisch Afrika. De grootste aantallen langs

poten en kenmerkende heldergele tenen. In zomerkleed

de kust zijn te zien in de nazomer. Tegenwoordig blijven

zijn er twee lange kruinveren aan het achterhoofd en sier-

broedvogels van de recente, noordelijke kolonies overwin-

veren op de rug.

teren in of nabij hun broedgebieden waar ze gezamenlijke

gels die normaal overwinteren in het Middellandse-

slaapplaatsen innemen. In Lissewege en het Zwin komen
H a b i t a t / E co lo g i e
De Kleine zilverreiger is een soort van zeer open terrei-

tot een 100-tal exemplaren slapen. De relatief zachte win-

nen. De voorkeur gaat vooral naar slikvlaktes, moerassen

In het binnenland is de soort een regelmatige doortrekker

en lagunes, liefst omgeven door ooibossen bestaande uit

met af en toe een exemplaar dat overzomert of hier de

wilgen en andere boomsoorten of lage struiken. Ook

winter doorbrengt.

ters sinds de jaren ’90 hebben daartoe zeker bijgedragen.

andere gebieden met ondiep water zoals stranden komen
in aanmerking. In Vlaanderen is de soort ook te zien in de
polders, in overstroomde meersen en op opspuitterrei-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Zeldzaam

nen. Het is een overdag actieve vogel die in ondiep water
foerageert op vissen, amfibieën, insecten en slakken. ’s
Avonds vliegen ze met soortgenoten naar een gezamenlij-

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, verstoring van de nestplaats en waterver-

ke slaapplaats. Het nest wordt in de bomen gemaakt,

vuiling zijn de voornaamste bedreigingen voor de soort.

meestal in kolonies tussen andere reigersoorten.
Ve rs p re i d i n g
Het is een Zuid-Europese soort die de laatste jaren sterk

kwaliteit. Het behoud en de groei van bestaande ooibos-

naar het noorden is opgerukt. In België, Nederland en het

sen in potentiële broedgebieden, evenals rust, komen

Verenigd Koninkrijk is de soort nu een normale verschij-

deze soort ten goede.

ning. In Vlaanderen heeft zich in het Zwin al een kleine
kolonie gevestigd tussen de Kwakken, Lepelaars,
Aalscholvers en Blauwe reigers. Elders zijn er recent nog
2 onregelmatige broedgevallen bekend in de provincies

mogelijk
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Essentieel is het in stand houden van een goede water-

waarschijnlijk

zeker
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Grote zilverreiger (Egretta alba)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
belangrijke aantallen (geregeld >0,1% van de
biogeografische populatie in 1 of meerdere
gebieden)

Beschrijving
De Grote zilverreiger is een zeer grote, geheel hagelwitte

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

reiger, bijna even groot als de Blauwe reiger, maar iets
sierlijker, met langere poten en zeer lange hals. Hij verschilt van de Kleine zilverreiger door de langzamere en

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, verstoring van de nestplaats en waterver-

statigere vlucht, relatief langere poten die in vlucht ver

vuiling zijn de voornaamste bedreigingen voor de soort.

uitsteken en donkere tenen. De Grote zilverreiger heeft
bovendien nooit sierveren op de kop en heeft een gele
snavel in de winter.

Beheer
Een betere bescherming van de Grote zilverreiger in de
broedgebieden en het geleidelijk verhogen van het water-

H a b i t a t / E co lo g i e
De geliefkoosde broed- en foerageerbiotopen van deze

peil in diezelfde gebieden blijken succesrijke maatregelen

kolonievogel zijn rietmoerassen, ooibossen en oeverzones

ook in Vlaanderen in potentiële broedgebieden wil zien

van grote ondiepe meren en plassen, bij voorkeur met

verschijnen zal men grote, natte gebieden moeten creëren

rietvelden en enkele struiken of bomen. Het voedsel

met overjarig rietland, in combinatie met ondiep, helder

bestaat uit vissen, amfibieën, kleine zoogdieren en water-

en visrijk water. Een belangrijke factor voor een bestendi-

insecten. Het foerageren gebeurt vooral in sloten, langs

ge vestiging is het garanderen van rust.

te zijn voor de uitbreiding van deze soort. Als men de soort

oevers en op ondergelopen graslanden. De Driedoornige
stekelbaars staat bovenaan het menu. Het nest wordt
gebouwd op overjarig riet, soms ook in wilgen.
Ve rs p re i d i n g
De klassieke broedgebieden van de Grote zilverreiger liggen in Zuidoost-Europa. Deze vogel overwintert in het
Middellandse-Zeegebied en in Afrika. Recent is de Grote
zilverreiger toegenomen als broedvogel en overwinteraar
in West-Europa. Door het beschikbaar komen van
geschikte leefgebieden heeft deze reiger zijn verspreiding
inmiddels uitgebreid tot in Nederland. De Oostvaardersplassen vormen daar het belangrijkste bolwerk van waaruit andere gebieden inmiddels gekoloniseerd worden. In
Vlaanderen overwinteren recent meerdere tientallen
exemplaren in waterrijke gebieden, vochtige graslanden
en opspuitterreinen. De recente toename in geheel
Noordwest-Europa is toe te schrijven aan een betere
bescherming van de soort in de broedgebieden.
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Purperreiger (Ardea purpurea)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
In tegenstelling tot de meer algemeen voorkomende

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

Blauwe reiger is de Purperreiger iets kleiner, slanker en
vooral te onderscheiden door zijn donker verenkleed, langere, gelijkmatiger dunne snavel en smallere kop. De

B e d re i g i n g e n
Zeer nadelig voor de soort zijn verdroging, verbossing, het

bovenzijde van de mantel is donkergrijs en de vleugeldek-

verdwijnen van rietzones of voedselgebieden en de vernie-

veren zijn effen donkergrijs met een paarsbruine gloed.

tiging van geschikt broedhabitat. De soort is ook zeer

De zijden van de kop en de hals zijn okerbruin met een

gevoelig voor verstoring.

dunne, zwarte lengtestreep. Ook in vlucht is de vogel goed
te herkennen aan zijn donker verenkleed en zijn snellere
vleugelslag in vergelijking met de Blauwe reiger. De iets

Beheer
Een op deze soort gericht beheer omvat de inrichting van

dunnere hals die ingetrokken is in de vlucht maakt een

potentieel geschikte broedgebieden met voldoende plas-

diepere knik dan bij de Blauwe reiger.

dras overgangen en uitgebreide ondiepe zones. Dit kan
gerealiseerd worden door het instellen van een natuurlijk

H a b i t a t / E co lo g i e
De Purperreiger houdt er een andere levensstijl op na dan

peilbeheer in bestaande moerassen. Vooral het ter

de Blauwe reiger. Deze schuwe vogel leeft immers voor-

sche gebieden voor het foerageren is van cruciaal belang,

namelijk verborgen in uitgestrekte, ondiepe moerassen

net als het verzekeren van voldoende rustgebieden.

met rietvelden en laat zich maar zelden zien. Deze kolonievogel broedt bij uitzondering in bomen maar maakt zijn
nest meestal op overjarig, door struweel omgeven riet.
Deze reiger foerageert in ondiep water in het riet, langs
sloten of in natte weilanden. Het voedsel bestaat vooral uit
vissen, amfibieën, waterinsecten, kevers en muizen.
Ve rs p re i d i n g
De Purperreiger broedt voornamelijk in Zuid- en
Zuidoost-Europa en oostwaarts, maar ook verspreid in
West-Europa (o.a. Nederland). Hij overwintert in tropisch
Afrika. De Purperreiger is in Vlaanderen een zeldzame
zomergast van april tot oktober. Tot halfweg de jaren ‘90
waren er niet-jaarlijkse broedgevallen in de provincies
Antwerpen en Limburg. De aanwezigheid van deze onregelmatige broedvogel in Vlaanderen is een afspiegeling
van de sterkte van de Nederlandse broedpopulatie. De
soort trekt in klein aantal door in het voor- en najaar,
vooral in waterrijke gebieden en aan de kust.
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Zwarte ooievaar (Ciconia nigra)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
belangrijke aantallen (geregeld >0,1% van de
biogeografische populatie in 1 of meerdere
gebieden)

Beschrijving
De Zwarte ooievaar is nauwelijks kleiner dan de Ooievaar

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

en heeft dezelfde vorm. De kop, hals, borst en bovenzijde
zijn volledig zwart met een groenpaarse metaalglans. De
buik en de okselveren zijn wit. De snavel en poten van de

B e d re i g i n g e n
Het verlies van ooibossen, verstoring, verdroging en

volwassen vogel zijn rood. Bij de juveniele vogel zijn de

watervervuiling zijn de voornaamste bedreigingen voor de

snavel en poten grijsgroen en het verenkleed dof groen-

soort. Bosontginning in de omgeving van het nest ver-

zwart. De Zwarte ooievaar is schuw, leeft teruggetrokken

hoogt het risico op nestverlating. Het beplanten van vallei-

en zal zich buiten de trekperiode maar zelden buiten het

gebieden met naaldbomen waar voorheen eiken en beu-

bos of het moeras laten zien.

ken stonden en het aanleggen van vijvers in valleigebieden
tast het woongebied aan.

H a b i t a t / E co lo g i e
De Zwarte ooievaar broedt in uitgestrekte, oude, rustige
bossen in de nabijheid van smalle rivieren, moerasachtige

Beheer
Gerichte natuurontwikkelingsprojecten in potentiële

vijvers en weiden met een korte vegetatie, bij voorkeur in

broedgebieden zijn noodzakelijk, zoals de instandhouding

heuvelachtig gebied. Het nest van takken bevindt zich

van natuurlijke bosgebieden en het behoud van vochtige

hoog in een boomkruin dichtbij een open plek die het aan-

gebieden voor het foerageren. Belangrijk is het garande-

vliegen vergemakkelijkt. Voedsel wordt gezocht in en aan

ren van rust, o.a. door een verbod op bosontginning in het

water. Op het menu staan vooral vissen, aangevuld met

leefgebied tijdens de broedperiode.

amfibieën, kleine zoogdieren, reptielen, schaaldieren en
insecten.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat Centraal- en Oost-Europa tot in de
Balkan en het Iberisch schiereiland. Na een afname in de
20ste eeuw is het aantal de laatste jaren, en dan vooral in
Polen, weer toegenomen. Het is een zomergast die in april
tot mei toekomt en ongeveer een maand later dan de
Ooievaar naar West-Afrika (Senegal en Mali) terugkeert
om te overwinteren, vaak in familieverband. België ligt
aan de noordwestelijke rand van het natuurlijke verspreidingsgebied. Recent is deze soort toegenomen in OostBelgië en Noord-Frankrijk. De meeste vogels trekken
door in het oosten van ons land. De Zwarte ooievaars die
bij ons voorkomen zijn vermoedelijk afkomstig uit de
broedgebieden van Duitsland, Polen of Noord-Frankrijk.
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Ooievaar (Ciconia ciconia)
Jaarlijkse broedvogel

Beschrijving
De Ooievaar is een grote witte vogel met zwarte slagpen-

het om verwilderde vogels die broeden in het Zwin en het

nen, een lange hals, lange rode poten en een lange, dolk-

vogels uit andere zogenaamde Ooievaarsdorpen in West-

vormige, rode snavel. De onvolwassen vogel heeft een ble-

Europa (een 40-tal broedparen). De laatste jaren verschij-

kere snavel met een donkere punt. Hij vliegt altijd met uit-

nen af en toe in het wild broedende koppels, weg van de

gestrekte hals, in tegenstelling tot grote reigers. Bij warm

gekende broedplaatsen. Het lage broedsucces van de

weer zweven ze op thermiek met horizontaal gehouden

Vlaamse Ooievaars, in combinatie met de hoge sterfte van

vleugels. De Ooievaar is zwijgzaam, maar laat luid geklep-

jonge vogels op het nest en tijdens de trek, zorgt er voor

per met de snavel horen bij het nest, vooral als beide part-

dat er zonder immigratie onvoldoende aangroei is om hier

ners elkaar begroeten.

een leefbare populatie in stand te houden.

H a b i t a t / E co lo g i e
De Ooievaar heeft nood aan uitgestrekte, vochtige, reliëf-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing (status voor broedparen in het wild)

dierenpark Planckendael, aangevuld met wilde vogels of

rijke weilanden met sloten en depressies, hooilanden en
moerassen, alle met een hoog voedselaanbod. Statig wandelend wordt er gefoerageerd op amfibieën, kleine zoog-

B e d re i g i n g e n
Zeer nadelig voor de soort zijn habitatverlies, verstoring

dieren en grote insecten. Het nest van takken wordt

van de nestplaats en watervervuiling.

gemaakt op boomtoppen, schoorstenen of zogenaamde
Ooievaarswielen. Het broeden gebeurt ook regelmatig in
losse kolonies. Buiten het broedseizoen kunnen groepen

Beheer
Het plaatsen van nestplatforms of Ooievaarswielen in

van verschillende tientallen exemplaren op doortrek

potentiële broedgebieden kan de soort helpen om meer

gezien worden.

potentieel geschikte gebieden te koloniseren.

Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal strekt zich uit van Zuid- en Oost-Europa,
noordelijk tot Denemarken en de Baltische staten. Het
zwaartepunt van de verspreiding van de westelijke populatie ligt in het Iberisch schiereiland. Overwintering
gebeurt in Zuid-Spanje en equatoriaal Afrika. Bij ons gaat

mogelijk
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Lepelaar (Platalea leucorodia)
Jaarlijkse broedvogel
Doortrekker in grote aantallen (occasioneel >1%
van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Lepelaar is een onmiskenbare grote, witte ibisachtige

ven van Zeebrugge. Op trek en in de zomer pleisteren bij

met een lange, platte, aan het uiteinde lepelvormige sna-

waterrijke gebieden zoals het Zwin, de Oostkustpolders,

vel en zwarte poten. In broedkleed heeft de Lepelaar een

het Gentse (kanaalzone) en het Antwerpse (Linkeroever).

ons soms groepen van tientallen exemplaren in de grote

opvallend dikke, afhangende kuif, een gele borstband en
geel op het uiteinde van de snavel. Jonge vogels hebben
een roze snavel, geen kuif en zwarte vleugeltippen. In de
vlucht is de lange, hals uitgestrekt en wordt de stijve vleugelslag afgewisseld met glijpauzes.
H a b i t a t / E co lo g i e
De Lepelaar nestelt voornamelijk op de grond in rietmoerassen, maar ook in duingebieden en soms in bomen wanneer geen geschikt biotoop voorhanden is of wanneer predatie door landpredatoren te hoog is. De recente broedgevallen in het Zwin gebeurden hoog in naaldbomen tussen
reigerachtigen. Het broedgeval in de achterhaven van
Zeebrugge vond plaats op de grond, temidden van
meeuwen. De zeer recente kleine kolonie in het
Linkerscheldeoevergebied had haar nesten op een takkenhoop in een waterplas. De nabijheid van moerassen,
ondergelopen weilanden, ondiepe plassen, sloten, estuaria of slikken is vereist, aangezien daar naar voedsel
gezocht wordt. De Lepelaar heeft een karakteristieke
wijze van voedsel zoeken, waarbij de in het water gehouden snavel zijwaarts heen en weer wordt bewogen terwijl
de vogel doorheen het water waadt. Het voedsel bestaat
uit kleine vissen (stekelbaarzen), schelpdieren en kreeftachtigen.

mogelijk

waarschijnlijk

zeker

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing
B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, verstoring van de nestplaats of foerageergebieden en watervervuiling zijn de voornaamste bedreigingen voor de soort.
Beheer
Het instellen van Speciale Beschermingszones waar de
soort ongestoord kan broeden en foerageren is van groot
belang. In deze gebieden moet voldoende ondiep water
van goede kwaliteit beschikbaar zijn waarin voedsel kan
gezocht worden. Het in stand houden van het geschikte
waterpeil in rietmoerassen (nl. meer dan 50 % van het
watergedeelte in een gebied minder dan 30 cm diep) is
essentieel om de broedplaatsen veilig te stellen.

Ve rs p re i d i n g
De Lepelaar is een broedvogel van Zuidoost-Europa en
Nederland. De volledige Nederlandse populatie trekt bij
ons door naar de overwinteringsplaatsen in Noord- en
West-Afrika. In Vlaanderen is het pas sinds kort een nieu-

Inrichting en beheer moeten leiden tot het toegankelijk
maken of creëren van paaigebieden en overwinteringsplaatsen voor kleine vissoorten. Vispassages moeten vismigratie verbeteren.

we broedvogel met 1 à 2 paartjes in de reigerkolonie van
het Zwin, ondertussen meer dan 10 broedparen te
Verrebroek (Beveren) en een enkele keer in de achterhaVOGELS
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Kleine zwaan (Cygnus bewickii)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
internationaal belangrijke aantallen (geregeld
>1% van de biogeografische populatie in 1 of
meerdere gebieden)

Beschrijving
De Kleine zwaan is de kleinste van de drie soorten

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

inheemse zwanen. Het lichaam is volledig wit met vrij
korte hals en zwarte poten. De snavel is zwart met aan de
basis een in grootte variërende gele zone die naar voren

B e d re i g i n g e n
In de overwinteringsgebieden heeft de soort vooral te lij-

toe altijd afgerond is (bij de Wilde zwaan in een spie uitlo-

den onder het verlies van vochtige graslanden, verstoring

pend). De staart is wigvormig (recht afgesneden bij de

en intensivering van de landbouw.

Wilde zwaan). Deze zwanensoort roept vaker een diep
‘hoo hoo’. De jongen van de Kleine zwaan zijn grijsachtig
en hebben een roze snaveltekening. Doordat het verschil

Beheer
Het behoud van de openheid en rust in de wintergebieden

tussen volwassenen en juveniele vogels bij zwanen zeer

is cruciaal voor de Kleine zwaan. Het opvliegen door ver-

opvallend is, zijn binnen de grote groepen duidelijk de

storing kost deze grote vogels veel kostbare energie die in

familiegroepjes herkenbaar.

zeer schrale winters moeilijk terug aan te vullen is.

H a b i t a t / E co lo g i e
De Kleine zwaan is een broedvogel van de toendra, doorgaans dicht bij meren of rivieren. In de winter foerageren
Kleine zwanen zowel op graslanden als op akkerland waar
ze zich tegoed doen aan overgebleven oogstresten van de
aardappel- en bietenteelt. Het gaat altijd om zeer open
gebieden waar ze niet dicht te benaderen zijn. Ze hebben
vaste slaapplaatsen, bij ons zijn dat meestal grotere
waterplassen.
Ve rs p re i d i n g
Het broedgebied omvat noordelijk Siberië tot net ten westen van de Oeral. Overwintering vindt plaats van Duitsland
tot in Ierland. In Vlaanderen overwinteren regelmatig
meer dan 400 exemplaren (uitzonderlijk tot 600). De soort
wordt vooral aangetroffen in polderregio’s zoals het
Krekengebied in Noordoost-Vlaanderen en de Oostkustpolders waar in beide gevallen een regelmatige uitwisseling plaatsvindt met Nederlandse pleisterplaatsen net
over de grens. Andere pleisterplaatsen situeren zich in de
IJzervallei, het Antwerpse en de Maasvallei. Tijdens de
winter verplaatsen ze zich regelmatig in functie van de
weers- of voedselomstandigheden.
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Wilde zwaan (Cygnus cygnus)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Wilde zwaan is een zeer grote, witte zwaan, qua groot-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet inheemse broedvogel

te vergelijkbaar met de Knobbelzwaan. Hij is het best van
Knobbelzwaan en Kleine zwaan te onderscheiden aan zijn
puntiger hoofd en de lange, grotendeels gele snavel met

B e d re i g i n g e n
In de overwinteringsgebieden heeft de soort vooral te lij-

zwarte punt, waarbij de gele, puntige wig tot voorbij het

den onder habitatverlies, verstoring en intensivering van

neusgat reikt, zodat een schuine scheidingslijn tussen het

de landbouw.

zwart en het geel wordt gevormd. Het geluid van deze
zwaan is een luid en trompetterend ‘kloe kloe kloe’.

Beheer
Het behoud van open valleilandschappen en het garande-

H a b i t a t / E co lo g i e
Deze vogel broedt bij poelen op de toendra, bij kleine

ren van rust is cruciaal voor de Wilde zwaan. Het opvlie-

meren en in veenmoerassen. Bij ons overwinteren ze

kostbare energie die in zeer koude winters moeilijk terug

vooral in de polders op natte weilanden en akkers waar ze

aan te vullen is.

gen door verstoring kost deze grote vogels immers veel

zich tegoed doen aan malse grassen, ondergedoken
waterplanten en oogstresten. Ze leven dan veelal nog in
familieverband. ’s Nachts slaapt de Wilde zwaan bij voorkeur op grote open wateren.
Ve rs p re i d i n g
De Wilde zwaan is een broedvogel van IJsland tot OostSiberië. Hij trekt in de winter in kleine aantallen naar open
water in Noordwest-Europa, meestal van midden november tot eind december en overwintert daar tot in maart. In
Vlaanderen gaat het doorgaans om hooguit een 20-tal
exemplaren. Bij langdurige vorst en overvloedige sneeuwstormen in het noorden komen iets grotere aantallen bij
ons aan. Gebieden in Vlaanderen waar de soort jaarlijks
overwintert, situeren zich voornamelijk in de noordelijke
Kempen en in de Demervallei (Schulensbroek). Vooral in
strengere winters kunnen ook op andere plaatsen kleine
groepjes opduiken. Vlaanderen bevindt zich aan de zuidgrens van het overwinteringsgebied zodat weinig of geen
vogels doortrekken. Het wegtrekken naar het noorden
gebeurt van zodra de temperatuur weer toeneemt.
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Rietgans (Anser fabalis)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (occasioneel >1% van de
biogeografische populatie in 1 of meerdere
gebieden)

Beschrijving
De Rietgans is een nogal grote, bruine ganzensoort met

december. De winterpopulatie neemt in de loop van

oranje poten en gele tot oranje tint op de snavel. De kop en

hoofdzakelijk om de Toendrarietgans. De Taigarietgans

bovenhals zijn wat donkerder gekleurd dan de rest van het

kwam in de jaren ’80 in Vlaanderen nog als wintergast

lichaam. Elleboog- en vleugeldekveren hebben opvallende

voor in (hoogstens) klein aantal, vooral in de Kempen. De

witte zomen. De bovenvleugel is in vlucht nogal donker. In

laatste jaren lijkt deze ondersoort echter zo goed als ver-

Vlaanderen worden twee ondersoorten gezien, nl. de

dwenen In Vlaanderen.

februari en maart geleidelijk weer af. Het gaat daarbij

nominaatvorm (‘Taigarietgans’) en de ondersoort A. f. ros-

sicus (‘Toendrarietgans’). De eerste verschilt van deze
laatste vooral door een gemiddeld langere, plattere sna-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

vel met minder sterk gebogen snijranden, een langere
hals en iets groter formaat. Het snavelpatroon overlapt
volledig, maar gemiddeld heeft de Taigarietgans iets meer

B e d re i g i n g e n
De soort heeft vooral te lijden onder habitatverlies, ver-

geel op de snavel.

storing en intensivering van de landbouw.

H a b i t a t / E co lo g i e
Deze ganzensoort broedt in venen, moerassen en poelen

Beheer
De soort heeft behoefte aan open landschappen met vol-

in afgelegen taiga of op vochtige toendra. Ze overwintert

doende poldergraslanden, akkers met oogstresten (bv.

op rustige akkers en graslanden met voldoende voedsel-

resten van aardappel- en bietenteelt) en weilanden.

aanbod. De Toendrarietgans foerageert vooral op oogst-

Essentieel is het voorzien van voldoende rust in de over-

resten van bieten, maïs en aardappelen. Doordat deze

winteringsgebieden. In geval van verstoring moet een rus-

gebieden al vrij snel worden geploegd, verliezen ze hun

tige slaapplaats voorhanden zijn.

aantrekkingskracht en verspreiden de ganzen zich in
januari/februari over andere delen van het land. Ook daar
wordt vooral gefoerageerd op oogstresten. In tegenstelling tot de Toendrarietgans is de nominaatvorm sterk
gebonden aan grasland.
Ve rs p re i d i n g
Het broedgebied omvat Scandinavië (uitgezonderd
Denemarken) en Noord-Rusland. De soort overwintert
zuidelijk tot Midden- en West-Europa. In Vlaanderen is de
Rietgans een wintergast in vrij klein tot vrij groot aantal,
voornamelijk in de polders van Noordoost-Vlaanderen en
in de Maasvallei. In heel wat winters stijgt het aantal overwinteraars niet boven de 500 exemplaren uit, maar uitschieters tot enkele duizenden vogels zijn mogelijk. Hij
wordt vanaf begin oktober gezien, maar vooral vanaf
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Kleine rietgans (Anser brachyrhynchus)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (geregeld >1% van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Kleine rietgans is een middelgrote gans, ongeveer

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

even groot als de Kolgans. De kenmerkend gekleurde
poten zijn diep roze, de korte snavel zwart met een roze
middenband. Opvallende verenkleedkenmerken zijn de

B e d re i g i n g e n
In de overwinteringsgebieden heeft de soort vooral te lij-

donkere kop en korte nek en de lichte, blauwgrijze boven-

den onder habitatverlies, verstoring en intensivering van

delen. Zoals de meeste ganzen zijn het schuwe vogels die

de landbouw.

niet dicht kunnen worden benaderd.
H a b i t a t / E co lo g i e
Het broedgebied op Spitsbergen bestaat uit open, arcti-

Beheer
De soort heeft in de overwinteringsgebieden behoefte aan
uitgestrekte, historisch permanente graslanden met

sche toendra, soms in zeer bergachtig landschap. De

microreliëf en akkers met oogstresten voor aanvullend

overwinteringsgebieden zijn grote weilandcomplexen met

voedselaanbod. De aanwezigheid van poelen en depres-

microreliëf. Zoals de Kolgans heeft de Kleine rietgans een

sies met water op de foerageerplaatsen is noodzakelijk.

uitgesproken voorkeur voor graslanden, waar zij de

Essentieel is het voorzien van voldoende rust. In geval van

bovenste delen van malse grassen en kruiden afgraast. De

verstoring moet een rustige slaapplaats voorhanden zijn.

soort wordt echter meer en meer op akkers vastgesteld
waar gefoerageerd wordt op oogstresten en wintertarwe.
Zij komt bij ons meestal voor in grote gemengde groepen
met de Kolgans. Binnen deze groepen zijn vaak wel Kleine
rietganzen in kleine tot middelgrote entiteiten bijeen te
zien.
Ve rs p re i d i n g
Het broedgebied omvat Spitsbergen, Groenland en
IJsland. De volledige populatie van Spitsbergen (ca. 42.000
exemplaren) trekt via Noorwegen en Denemarken naar de
overwinteringsgebieden in Nederland en Vlaanderen. De
grootste aantallen vertoeven hier van november tot januari (30.000 tot 38.000 exemplaren). Op dat ogenblik bevindt
zich in Vlaanderen geregeld niet minder dan 80% van deze
populatie. Het is een zeer plaatstrouwe soort waarvan de
verspreiding zich beperkt tot traditionele gebieden. Het
overwinteringsgebied bij ons strekt zich uit binnen de
kustpolders tussen Brugge, Oostende en Damme
(Oostkustpolders). Elders in het land worden slechts
enkelingen tot kleine groepjes waargenomen.
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Kolgans (Anser albifrons)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (geregeld >1% van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Kolgans is een middelgrote gans met als opvallendste

meestal om kleinere aantallen (tot enkele duizenden

kenmerken een witte vlek vanaf de snavelbasis tot op het

dende Kolganzen aangetroffen. De jaarlijkse populatie in

voorhoofd en zwarte dwarsbanden op de buik. Juveniele

Vlaanderen wordt geschat op 3-6 paren. De oorsprong van

vogels missen beide kenmerken. De snavel is volledig

deze broedgevallen is onzeker. Enerzijds kunnen overwin-

roze en de poten oranjerood. De bovendelen zijn bruin met

terende, gewonde vogels hier overzomeren en tot broeden

smalle, lichte veerranden. Deze soort kan alleen met de

komen. Anderzijds kunnen ontsnapte vogels uit watervo-

zeldzame, doorgaans kleinere Dwerggans verward wor-

gelcollecties ook in het wild gaan broeden.

exemplaren). Recent worden er ook in Vlaanderen broe-

den, maar de Kolgans heeft meestal geen opvallende gele
oogring, heeft een langere snavel en een minder steil
voorhoofd.

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet inheemse broedvogel

H a b i t a t / E co lo g i e
De Kolgans broedt in de Siberische laaglandtoendra, vaak

B e d re i g i n g e n
De soort heeft vooral te lijden onder habitatverlies, ver-

dicht bij meren of rivieren. In de winter zitten ze vooral op

storing en intensivering van de landbouw.

graslanden. Er wordt ook wel, zij het beperkt, gefoerageerd op pas ingezaaide graanculturen, maïsakkers en
oogstresten van aardappelen en suikerbieten. In de

Beheer
De soort heeft in de overwinteringsgebieden behoefte aan

Oostkustpolders komen ze samen voor met Kleine riet-

open landschappen met voldoende poldergraslanden en,

ganzen, elders soms met Grauwe ganzen. Zoals de mees-

in mindere mate, akkers met oogstresten (bv. resten van

te ganzen wordt dikwijls teruggekeerd naar traditionele

aardappel- en bietenteelt). Essentieel is het voorzien van

overwinteringsplaatsen.
Ve rs

voldoende rust. In geval van verstoring moet een rustige

Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal strekt zich uit over heel Siberië tot net ten
westen van de Oeral. Binnen Europa is er nog een populatie in Groenland. Binnen West-Europa wordt overwinterd
van Duitsland tot Frankrijk, met daarbij het zuidelijk deel
van het Verenigd Koninkrijk. In Vlaanderen overwinteren
in de periode oktober tot maart tot maximaal 45.000
Kolganzen. De belangrijkste pleisterplaatsen situeren
zich in de Oostkustpolders waar geregeld tot meer dan
20.000 exemplaren worden geteld. Ook in de IJzervallei
(max. 14.000) en het Oost-Vlaamse Krekengebied (max.
19.000) wordt de 1%-norm regelmatig overschreden. Deze
soort heeft de voorbije decennia zijn areaal aanzienlijk uitgebreid. Langs de Maas en in het Antwerpse gaat het
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slaapplaats voorhanden zijn.
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Dwerggans (Anser erythropus)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Dwerggans is een kleine gans die sterk lijkt op de meer

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

algemene Kolgans. In vlucht zijn beide moeilijk te onderscheiden. De Dwerggans heeft echter, in tegenstelling tot
de Kolgans, een kortere hals, een rondere kop, een duide-

B e d re i g i n g e n
Door habitatverlies en overbejaging in traditionele door-

lijk kleinere snavel en een smalle, gele oogring. Op het

trek- en overwinteringsgebieden in Oost-Europa is deze

voorhoofd heeft de Dwerggans een witte bles die door-

soort sterk in aantal teruggelopen.

loopt tot op de kruin (bij de Kolgans bedekt die doorgaans
alleen het voorhoofd). Het verenkleed van de Dwerggans
is iets donkerder grijsbruin en de vleugelpunten steken

Beheer
Net zoals bij de Kolgans heeft de soort in de overwinter-

verder voorbij de staart uit dan bij de Kolgans. Op de buik

ingsgebieden behoefte aan open landschappen met vol-

bevinden zich eveneens verschillende zwarte banden

doende poldergraslanden en voldoende rust. In geval van

maar minder uitgebreid.

verstoring moet een rustige slaapplaats voorhanden zijn.

H a b i t a t / E co lo g i e
Deze gans broedt op moerassen en hoogvenen in de wilgen- en berkenzone van het hoge noorden. In Vlaanderen
overwinteren Dwergganzen op weilanden in poldergebieden waar de soort zich ophoudt in grote groepen
Kolganzen.
Ve rs p re i d i n g
De Dwerggans is een broedvogel van het uiterste noorden
van Scandinavië en Rusland en overwintert in het zuidoosten van Europa. De in Scandinavië geherintroduceerde
vogels trekken naar het zuidwesten van Europa waarbij
een zeer klein aantal Dwergganzen de winter doorbrengt
in Vlaanderen. In België en Nederland samen worden
jaarlijks soms tot meer dan 50 individuen gesignaleerd in
de periode december tot februari. Doordat de soort
meestal in gemengde groepen Kleine riet-, Kol- en
Brandganzen voorkomt, wordt ze wellicht af en toe over
het hoofd gezien.

VOGELS
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Grauwe gans (Anser anser)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (geregeld >1% van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Grauwe gans is onze grootste gans met een grote, vol-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd

ledig oranjeroze snavel en dikke, dof roze poten. Zoals de
Kleine rietgans heeft zij zeer lichte bovendelen, vooral op
de vleugels, die op de dekveren bijna volledig lichtgrijs

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies (bv. door havenuitbreidingen) en verstoring

zijn. De onderdelen, hals en kop zijn ook lichter gekleurd

zijn de voornaamste bedreigingen voor de soort.

dan bij andere ganzen. In vlucht valt de zeer lichte voorvleugel op en de tweekleurige ondervleugel, uniek onder
de Europese ganzen.

Beheer
Essentieel is het voorzien van voldoende rust in de overwinteringsgebieden. Op akkers kan men eventuele resten

H a b i t a t / E co lo g i e
De soort broedt in moerassen, meren of rivieren met

van oogst (maïs en graan) laten liggen. Plaatselijke maat-

grasland in de omgeving. In de winter worden grote open

schappelijk onderbouwd en geëvalueerd worden.

gebieden als graslanden, schorren en akkers opgezocht.
Het voedsel bestaat voornamelijk uit grassen, water- en
oevervegetaties en andere plantendelen. De overwinteraars in de schorrengebieden voeden zich vooral met de
wortels van Heen en Riet.
Ve rs p re i d i n g
De Grauwe gans is een broedvogel van West-, Centraalen Noord-Europa. De bij ons en op andere plaatsen in
West-Europa broedende Grauwe ganzen stammen in veel
gevallen af van herintroducties, vermengd met wilde
vogels. De overwinteringsgebieden liggen verspreid van
Noord-Duitsland tot in Noord-Afrika. In Vlaanderen is de
soort vanuit de Zwinstreek (introductie in 1956) explosief
toegenomen. Het gaat intussen al om meer dan 1.000
broedparen met belangrijke kernen aan de Oostkust, in
het noorden van Oost-Vlaanderen en in de Maasvallei. Ook
in de winterperiode is het aantal Grauwe ganzen in
Vlaanderen de voorbije decennia sterk toegenomen (tot
meer dan 20.000 ex.). Internationaal belangrijke overwinteringsgebieden zijn de polders en schorren langs de
Beneden-Zeeschelde en de Oostkustpolders. Hoewel in
het najaar in grote aantallen over Vlaanderen getrokken
wordt, is het niet duidelijk welk aandeel van de overwinteraars uit noordelijke vogels bestaat.
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Brandgans (Branta leucopsis)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Brandgans is een kleine, vrij compacte gans met een

gebieden zoals de kustpolders wordt het steeds moeilijker

wit gezicht, een dikke, korte, zwarte hals, zwarte borst en

winteraars en verwilderde, gedeeltelijk residentiële

een kleine snavel. De bovendelen zijn lichtgrijs met zwart-

vogels. Wilde, noordelijke Brandganzen overwinteren hier

witte banden. De flanken zijn vuilwit. In vlucht is het

slechts in zeer klein tot klein aantal vanaf midden oktober

scherpe contrast tussen de zwarte borst en de lichte buik

tot maart. In strengere winters kunnen ze in vrij groot

duidelijk zichtbaar. Net zoals alle andere soorten van het

aantal voorkomen.

om een onderscheid te maken tussen de noordelijke over-

geslacht Branta zijn de snavel en de poten zwart. Groepen
vliegen vaak in een onregelmatige, U-vormige lijn. Vooral
in vlucht laten ze een luidkeels, blaffend ‘kaw’ horen.

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet inheemse broedvogel

H a b i t a t / E co lo g i e
In de toendra broedt deze kolonievogel langs kusten, op

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies en verstoring zijn de voornaamste bedrei-

arctische eilandjes, bovenop kliffen en in diepe ravijnen. In

gingen voor de soort.

de winter is de Brandgans aan poldergraslanden en
schorren gebonden waar ze zich tegoed doen aan grassen
en schorrenplanten. Bij ons zijn ze dan ook te zien tussen

Beheer
Door de hoge aantallen verwilderde vogels is het in

de Kolganzen en Kleine rietganzen in de kustpolders. De

Vlaanderen bijna onmogelijk geworden om voor deze

verwilderde populatie zit ook in gebieden waar nauwelijks

Bijlage 1-soort van de Vogelrichtlijn het belang van

wilde ganzen voorkomen. Vanaf het vroege voorjaar zijn

Vlaanderen als overwinteringsgebied voor de wilde popu-

verwilderde vogels te zien op allerlei grasvelden in kas-

latie te evalueren en derhalve het beheer (met bv. regule-

teelparken, gemeenteparken en natuurreservaten.

rende maatregelen voor inperking van verwilderde populaties) voor deze soort te bepalen.

Ve rs p re i d i n g
De Brandgans is een broedvogel van de hoogarctische
eilanden (o.a. Noord-Rusland en Spitsbergen) met ook
populaties in Zweden en op eilanden in de Baltische Zee.
Verwilderde populaties komen voor in Groot-Brittannië,
Duitsland, Nederland en Vlaanderen. De overwinteringsgebieden van de Russische en Baltische populaties strekken

zich

uit

van

Denemarken

tot

Vlaanderen.

Overwinteraars in Schotland en Ierland zijn afkomstig van
Groenland. In Vlaanderen broeden tegenwoordig 120 tot
150 - wellicht allemaal verwilderde - paren, o.a. in het
Zwin en op verschillende plaatsen in Oost-Vlaanderen.
Buiten het broedseizoen verblijven in Vlaanderen tot meer
dan 1.500 Brandganzen, vooral in het Gentse (tot 1.000
ex.) en in de Oostkustpolders. Zelfs in traditionele ganzenVOGELS
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Roodhalsgans (Branta ruficollis)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Roodhalsgans is een kleine gans met een dikke hals en

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

een zeer kleine snavel. Van dichtbij is zij onmiskenbaar
door haar roestrood met zwart en wit kleurenpatroon. Van
op afstand is deze gans eerder onopvallend donker met

B e d re i g i n g e n
De soort heeft vooral te lijden onder verstoring.

een brede witte flankstreep. Kenmerkend ook is de grote
roestrode vlek op de oorstreek met smalle, witte omranding. Het geluid van deze vogel bestaat uit een schril, hoog

Beheer
Deze soort heeft nood aan water op de foerageerplaatsen

‘kiekwi’ of ‘kiek-jik’.

(depressies, poelen) en een rustige slaapplaats vrij van
verstoring.

H a b i t a t / E co lo g i e
De Roodhalsgans broedt in kleine kolonies op arctische
toendra nabij de kust of aan riviermondingen. Vaak leven
ze samen met roofvogels ter bescherming. In Vlaanderen
komt de overwinterende Roodhalsgans voor op poldergraslanden met andere soorten ganzen, waar ze zich
voornamelijk tegoed doen aan malse grassen en Witte
klaver.
Ve rs p re i d i n g
Het is een broedvogel van het noorden van West-Siberië.
Deze trekvogel overwintert hoofdzakelijk in Roemenië,
Bulgarije en Rusland. Enkele sluiten zich tijdens de trek
aan bij andere ganzen als Kolgans en Rotgans naar WestEuropa (Nederland en België). In Vlaanderen komt deze
zeldzame wintergast in zeer klein aantal voor in de periode november tot begin maart. Meestal gaat het om solitaire exemplaren, zelden 2 of 3, die het gezelschap opzoeken
van andere ganzensoorten, vooral dan de Kolgans.
Hoewel de normale overwinteringsgebieden een heel eind
van Vlaanderen gelegen zijn gaat het waarschijnlijk toch
om wilde vogels.
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Bergeend (Tadorna tadorna)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (occasioneel >1% van de
biogeografische populatie in 1 of meerdere
gebieden)

Beschrijving
De Bergeend is een grote, gansachtige eend. Het veren-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd

kleed is bij beide geslachten overwegend wit met donkergroene kop, brede, kastanjebruine borstband en zwarte
schouderveren, slagpennen, staartpunt en buikstreep.

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, verstoring en watervervuiling zijn de voor-

Deze soort heeft een rode snavel en roze poten.

naamste bedreigingen voor de soort.

H a b i t a t / E co lo g i e
Deze eendensoort broedt vooral aan zeekusten, nabij

Beheer
Deze soort heeft nood aan voldoende rust en voedsel in

grote waterplassen en langs rivieren, bij voorkeur in open,

haar broed- en overwinteringsgebieden.

onbegroeide gebieden. De soort nestelt meestal in holen
(vaak konijnenholen). Buiten de broedtijd foerageert de
soort ook op slikken en schorren, in ondiep water (zoals
overstroomde graslanden en opspuitterreinen) en op
akkers. Haar voedsel bestaat onder andere uit slakken,
schelpdieren, kreeftachtigen, wormen en insecten. De
soort rust voornamelijk op stranden, slikplaten, opspuitterreinen en grote waterpartijen.
Ve rs p re i d i n g
Het is een broedvogel van de kusten van de meeste
Europese landen, behalve IJsland en Portugal. In Spanje
en Italië zijn de broedgebieden erg lokaal. De Bergeend
overwintert vooral in West- en Zuid-Europa en NoordAfrika. In Vlaanderen is het aantal broedende Bergeenden
de voorbije decennia sterk toegenomen en werd het areaal sterk uitgebreid naar het binnenland toe. De Vlaamse
populatie telt reeds meer dan 1.000 broedparen waarvan
de overgrote meerderheid zich in de kustregio’s en het
polder- en havengebied ten noorden van Antwerpen
bevinden. De soort overwintert in vrij groot aantal, vnl.
langs de Zeeschelde, in de Gentse kanaalzone en in enkele kustgebieden. De piek wordt het meest genoteerd in de
late winter of het vroege voorjaar (tot ruim 6.000 exemplaren).
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Smient (Anas penelope)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (geregeld >1% van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Smient is een compacte eend met een steil voorhoofd

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

en een korte, blauwgrijze snavel. Het mannetje is overwegend grijs met een roodbruine kop en een roomgele voorhoofdsvlek. In vlucht valt bij volwassen mannetjes vooral

B e d re i g i n g e n
Zeer nadelig voor de soort zijn het verdwijnen van vochti-

het volledig wit vleugelpaneel op. Het vrouwtje is meer

ge graslanden, verstoring en watervervuiling.

grijsbruin. De roep van de mannetjes bestaat uit een
typisch gefluit.

Beheer
Het beheer moet gericht zijn op het in stand houden van

H a b i t a t / E co lo g i e
Buiten het broedseizoen komt de Smient hoofdzakelijk

uitgestrekte open gebieden met voldoende natte graslan-

voor in zeer open gebieden. Overdag zitten ze vaak gecon-

moet open water met goede waterkwaliteit aanwezig zijn

centreerd op grote waterplassen zoals spaarbekkens,

(bv. brede sloten, ondergelopen weiland, grote plassen

zand- en kleiwinningen en grote havendokken. Vooral ’s

enz.). Bij het beheer van beschermingszones is het nodig

nachts wordt er gefoerageerd op graslanden in de (ruime)

om zowel op de pleisterplaatsen overdag als in de nachte-

omgeving van de rustplaatsen. Smienten zijn uitgespro-

lijke foerageergebieden alle vormen van verstoring zo veel

ken grazers met een voorkeur voor de vochtige, voedsel-

mogelijk te vermijden.

rijkere weilanden met een relatief korte vegetatie. Bij
afwezigheid van verstoring blijven grote groepen
Smienten vaak ook overdag aanwezig in de voedselgebieden. Tijdens de broedtijd leeft de Smient uiterst verborgen.
Ve rs p re i d i n g
Het is een broedvogel van Noord-Europa en Siberië die
gaat overwinteren van Denemarken tot Noord-Afrika.
Hoewel een klein aantal dieren jaarlijks overzomert, zijn
broedgevallen uiterst zeldzaam (onregelmatige broedvogel). In Vlaanderen is de Smient in de meeste winters de
talrijkste overwinterende watervogelsoort. De aantallen
zijn de voorbije winters aanzienlijk toegenomen met maxima van 60.000-70.000 ex. (uitzonderlijk tot meer dan
100.000 ex.). Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in
de IJzervallei en de kustpolders waar de 1%-norm jaarlijks overschreden wordt. Andere gebieden met vele duizenden Smienten zijn de Bourgoyen-Ossemeersen in Gent
en het havengebied van Antwerpen.
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Krakeend (Anas strepera)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (geregeld >1% van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Krakeend is een onopvallend gekleurde, middelgrote

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd

grondeleend. Het mannetje is overwegend grijs met zwarte anaalstreek, grijsbruine kop met donkere vlekjes en
zwarte snavel. Het bruinkleurige vrouwtje lijkt sterk op

B e d re i g i n g e n
De voornaamste bedreigingen zijn habitatverlies, verdro-

een klein vrouwtje Wilde eend maar heeft mooi afgelijnde,

ging, verstoring en watervervuiling.

oranje snavelranden. Bij beide geslachten zijn in de vlucht
de witte, binnenste armpennen en een duidelijk afgelijnde
witte buik zichtbaar.

Beheer
Het beheer moet gericht zijn op het behoud, het herstel en
de ontwikkeling van waterrijke gebieden zoals ondiepe

H a b i t a t / E co lo g i e
In de winter komt de soort voor op allerlei waterpartijen,

plassen met een goed ontwikkelde oever- en watervege-

zoals kanalen, dokken, plassen, overstroomde meersen of

gebieden. Essentieel is het voorzien van voldoende rust in

broeken en getijdengebieden. In het broedseizoen verkiest

de overwinteringsgebieden.

tatie, vochtige tot overstroomde meersen en estuariene

de Krakeend ondiepe vijvers en moerassen met een goed
ontwikkelde oever- en watervegetatie alsook opspuitterreinen en weilandcomplexen. In ondiep water wordt al
grondelend naar voedsel gezocht.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal strekt zich uit van West- en MiddenEuropa tot ver in Azië. De Europese vogels overwinteren
van West-Europa tot in Noord-Afrika. In Vlaanderen is de
soort als broedvogel en als wintergast de laatste decennia
in aantal toegenomen. Tegenwoordig ligt het aantal
broedparen boven de 1.000 met belangrijke kernen in het
Scheldebekken en Midden-Limburg. Buiten het broedseizoen komen internationaal belangrijke aantallen voor in
het Schelde-estuarium, het havengebied van Antwerpen
(met inbegrip van Blokkersdijk en De Kuifeend), MiddenLimburg, het Mechels rivierengebied, de Gentse kanaalzone en het havengebied van Zeebrugge. De totale
Vlaamse winterpopulatie is de voorbije twintig jaar
gestaag toegenomen tot ongeveer 10.000 individuen.
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Wintertaling (Anas crecca)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (geregeld >1% van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Wintertaling is onze kleinste grondeleend. Het mannetje

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd

is overwegend grijs met een kastanjebruine kop, een groen
masker, een opvallende zwartgele anaalstreek en een horizontale witte band over de zijkant. Het vrouwtje is volledig

B e d re i g i n g e n
De voornaamste bedreigingen zijn habitatverlies, versto-

donkerbruin. In alle kleden is in de vlucht een groene spie-

ring en watervervuiling.

gel te zien met daarboven een witte vleugelstreep.
H a b i t a t / E co lo g i e
Naast open polder-, meersen- en slikgebieden komt de

de ontwikkeling van waterrijke gebieden zoals ondiepe

Wintertaling ’s winters ook in meer beschutte moerassen

plassen met een goed ontwikkelde oever- en watervege-

en moerasbossen, alsook op opspuitterreinen voor. Vooral

tatie, vochtige tot overstroomde meersen en estuariene

in het broedseizoen verkiest de soort meer beschutte,

gebieden. Essentieel is het voorzien van voldoende rust in

soms kleine moerassen of rijk begroeide vijvers. Het is

de overwinteringsgebieden.

een grondeleend die meestal in de bovenste slijklaag zeeft
naar dierlijk voedsel. Hierdoor is de soort zeer kwetsbaar
voor botulisme. Broedgevallen worden doorgaans aan de
hand van de aanwezigheid van mannetjes en/of vrouwtjes
tijdens de broedperiode vastgesteld. De vrouwtjes met
kleine jongen worden weinig waargenomen door hun verborgen levenswijze.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal strekt zich uit van West- en Noord-Europa
tot Oost-Siberië. De Europese vogels overwinteren van
West-Europa tot in Noord-Afrika. In Vlaanderen broeden
naar schatting 500 tot 600 paren, hoofdzakelijk in de
Kempen en in het Scheldebekken in de driehoek
Antwerpen-Dendermonde-Mechelen. In de westelijke helft
van Vlaanderen is de Wintertaling een schaarse broedvogel.
In Vlaanderen overwinteren doorgaans enkele tienduizenden Wintertalingen (20.000 tot 40.000 ex.). De grootste aantallen komen voor op de slikken en in de schorren langs de
Zeeschelde tussen Zandvliet en Gent (met af en toe meer
dan 20.000 individuen). Ook overstroomde graslandgebieden

(Blankaartgebied,

IJzerbroeken,

Bourgoyen-

Ossemeersen) en havengebieden (Zeebrugge, Gentse
kanaalzone) kunnen hoge aantallen herbergen.
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Beheer
Het beheer moet gericht zijn op het behoud, het herstel en
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Pijlstaart (Anas acuta)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (geregeld >1% van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Pijlstaart is een grote, slanke eend met grijszwarte

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Zeldzaam

snavel en lange staart. Bij het mannetje is de staart zwart
en sterk verlengd. Voorts is hij overwegend grijs met bruine kop en nek; de benedenhals is wit, doorlopend als

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, verdroging, watervervuiling, intensivering

smalle witte streep over de zijhals tot achter de oorstreek.

van de landbouw en verstoring zijn de voornaamste

Voor de zwarte anaalstreek heeft hij een gele band. Het

bedreigingen voor de soort.

vrouwtje is geheel bruin, fijn geschelpt met een egale koptekening en een puntige staart.

Beheer
Het beheer moet gericht zijn op het behoud, het herstel en

H a b i t a t / E co lo g i e
Tijdens de trek en in de winter komt de soort voor op aller-

de ontwikkeling van waterrijke gebieden zoals ondiepe

hande waterpartijen zoals kanalen, dokken, plassen,

tatie, vochtige tot overstroomde meersen en estuariene

overstroomde meersen of broeken en getijdengebieden.

gebieden. Essentieel is het voorzien van voldoende rust in

Net zoals bij de Smient gaat de voorkeur naar grote gebie-

de overwinteringsgebieden.

plassen met een goed ontwikkelde oever- en watervege-

den met veel open water. In het broedseizoen verkiest de
Pijlstaart bij ons weilandcomplexen. Al grondelend wordt
voedsel gezocht in ondiepe wateren van het biotoop, zowel
tussen plantenresten als op de bodem.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal strekt zich uit van West- en NoordEuropa tot in Siberië. De Europese vogels overwinteren
van West-Europa tot in Noord-Afrika. Jaarlijks zijn er
enkele broedgevallen in Vlaanderen. In de winter- en trekperiode kan het aantal Pijlstaarten in Vlaanderen oplopen
tot 2.000 à 3.000 individuen (uitzonderlijk tot bijna 4.000).
Internationaal belangrijke aantallen die de 1%-norm (600
ex.) overschrijden, worden regelmatig vastgesteld langs
de Zeeschelde en Rupel tussen Gent en Zandvliet, in de
IJzervallei en in het rivierengebied te MechelenWillebroek. Andere belangrijke overwinteringsgebieden
situeren zich in de kanaalzones van Gent en Antwerpen en
het havengebied van Zeebrugge.
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Slobeend (Anas clypeata)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (geregeld >1% van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Slobeend is een middelgrote eend met een opvallend

Zeebrugge, en het Gentse (Bourgoyen-Ossemeersen,
kanaalzone).

zware, lepelvormig verbrede snavel. Het mannetje heeft
een groene kop met geel oog en zwarte snavel, witte
onderdelen met een grote, roodbruine buikvlek en zwart-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd

wit getekende bovendelen. Het vrouwtje is bruin geschelpt
en heeft oranje snavelranden. In de vlucht is bij het mannetje een helderblauw vleugelpaneel te zien, bij het

B e d re i g i n g e n
Verstoring of vernietiging van de nestplaats, habitatver-

vrouwtje is dit dofblauw.

lies, intensivering van de landbouw en watervervuiling zijn
de voornaamste bedreigingen voor de soort.

H a b i t a t / E co lo g i e
De Slobeend is een broedvogel van vochtige weilandcomplexen, moerassen en ondiepe plassen met modderzones

Beheer
Het beheer moet gericht zijn op het behoud, het herstel en

en een weelderige oevervegetatie. Tijdens het broedsei-

de ontwikkeling van waterrijke gebieden zoals ondiepe

zoen leeft het vrouwtje zeer verborgen tot de jongen vlieg-

plassen met een goed ontwikkelde oever- en watervege-

vlug zijn. Het mannetje patrouilleert dan ergens in de

tatie en vooral vochtige tot overstroomde meersen.

buurt van het nest. In de winter zitten grote aantallen in

Essentieel is het voorzien van voldoende rust in de over-

overstroomde meersen maar ook op open water zoals

winteringsgebieden.

dokken, spaarbekkens en grote vijvers. Tijdens het foerageren zeeft de Slobeend, net onder het wateroppervlak,
kleine ongewervelden uit het water.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal strekt zich uit over heel Europa, met het
grootste deel van de populatie in een band van WestEuropa tot in Rusland. Bij ons is de Slobeend een vrij
schaarse tot vrij talrijke broedvogel van vochtige weilanden, opspuitterreinen, moerassen en ondiepe vijvers. Het
broedbestand in Vlaanderen bedraagt ruim 500 paren, in
gunstige (natte) jaren oplopend tot 800 à 1.000. Het grootste deel daarvan broedt in de kustpolders en in het
Scheldebekken. De Slobeend overwintert van de regio
rond de zuidelijke Noordzee tot in Noord-Afrika. In
Vlaanderen kunnen de aantallen in de periode oktober tot
maart

oplopen

tot

meer

dan

3.000

individuen.

Internationaal belangrijke aantallen werden de voorbije
jaren vastgesteld in de IJzervallei, de havengebieden van
Antwerpen (vooral op Blokkersdijk en De Kuifeend) en
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Tafeleend (Aythya ferina)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (geregeld >1% van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Tafeleend is een middelgrote duikeend met een korte

(tussen 5.000 en ruim 13.000 ex.). Andere gebieden waar

staart, een vrij lange hals en een lange snavel die overgaat

rivierengebied te Mechelen-Willebroek-Lier en de Gentse

in een schuin voorhoofd, zodat het kopprofiel driehoekig

kanaalzone (vooral in strenge winters).

de 1%-norm zeer regelmatig overschreden wordt zijn het

is. Het mannetje heeft een roestbruine kop, zwarte borst
en anaalstreek en grijze rug en flanken. Het oog is rood,
de snavel met donkergrijze basis, blauwgrijs middenstuk

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd

en zwarte top. Het vrouwtje is bruingrijs met iets grijzere
rug en flanken. De snavel is dofgrijs met zwarte top. In de
vlucht is een vrij egaal grijze bovenvleugel zichtbaar.

B e d re i g i n g e n
De voornaamste bedreigingen zijn habitatverlies, verstoring en watervervuiling.

H a b i t a t / E co lo g i e
De Tafeleend is een broedvogel van grote vijvergebieden
en opspuitterreinen. Er hoeft voor deze soort niet echt

Beheer
Het beheer moet gericht zijn op het behoud, het herstel en

veel randvegetatie voor te komen. Tijdens het broeden ziet

de ontwikkeling van waterrijke gebieden, vooral relatief

men enkel het mannetje. Vanaf het uitkippen van de

ondiepe en vegetatierijke plassen als broedgebied en

eieren is het vrouwtje met haar toom kuikens in open

grote, open waterplassen en rivieren als overwinterings-

omgeving goed waarneembaar. ’s Winters zit deze soort

gebied. Essentieel is het voorzien van voldoende rust in de

op rivieren, kanalen, dokken en grote waterplassen.

overwinteringsgebieden.

Foerageren gebeurt ’s nachts op kleinere plassen en
kanalen waar de soort overdag niet of nauwelijks te zien
is. Ze duiken tot op een diepte van 2 meter naar allerlei
plantaardig of dierlijk materiaal, maar er wordt ook
gegrondeld.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal strekt zich uit over heel Europa met het
grootste deel van de populatie in een band van WestEuropa tot in Rusland. In Vlaanderen is de Tafeleend een
vrij talrijke broedvogel (600 tot 800 paren), met enkele
kernen in o.a. het Vijvergebied Midden-Limburg, het
Antwerpse (Blokkersdijk, De Kuifeend) en de Dijlevallei.
De Tafeleend overwintert van Noordwest-Europa tot in
Noord-Afrika. De grootte van de Vlaamse winterpopulatie
kan aanzienlijk variëren van winter tot winter (maxima
tussen 10.000 en 25.000 ex.). Vooral de Zeeschelde tussen
Gent en Zandvliet is de voorbije 10 tot 15 jaar geëvolueerd
tot een internationaal belangrijk overwinteringsgebied
VOGELS
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Witoogeend (Aythya nyroca)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
De Witoogeend is een vrij kleine duikeend met warm kas-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

tanjebruin verenkleed, witte buik en witte onderstaartdekveren. De bovendelen zijn zwartbruin en de snavel leigrijs
met zwarte nagel. Volwassen mannetjes hebben een witte

B e d re i g i n g e n
Zeer nadelig voor de soort zijn habitatverlies, verstoring

iris. Vrouwtjes zien er uit als mannetjes, maar dan dof-

(o.a. door waterrecreatie) en watervervuiling.

bruin van kleur en met een bruin oog. In de vlucht is een
brede, witte vleugelbaan zichtbaar over de slagpennen.

Beheer
Het beheer moet gericht zijn op het behoud, het herstel en

H a b i t a t / E co lo g i e
Deze soort broedt in kleine, ondiepe, vegetatie- en voed-

de ontwikkeling van relatief ondiepe en vegetatierijke

selrijke vijvers. ’s Winters is de Witoogeend soms ook te

rivieren als overwinteringsgebied. Essentieel is het voor-

zien op grotere, meer open vijvers, zelfs tot aan de kust.

zien van voldoende rust in de overwinteringsgebieden.

De soort voedt zich vooral met zaden en delen van waterplanten, aangevuld met onder andere kleine vissen, kikkervisjes, wormen, schelpdieren en insecten. Door de
gelijkaardige voedselkeuze komen ze vaak samen met
Tafeleenden voor.
Ve rs p re i d i n g
Het is een broedvogel van vooral Zuidoost-Europa en
Rusland. De soort overwintert in grote aantallen aan de
Zwarte Zee en het zuidelijk deel van de Kaspische Zee.
Kleinere aantallen overwinteren hier en daar in het
Middellandse-Zeegebied. In Vlaanderen komt de soort
uiterst zelden tot broeden. Verder is de Witoogeend bij ons
een jaarlijkse doortrekker en wintergast in zeer klein aantal. Lokaal kunnen exemplaren afkomstig zijn uit watervogelcollecties.
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plassen als broedgebied en grote, open waterplassen en
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Kuifeend (Aythya fuligula)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (occasioneel >1% van de
biogeografische populatie in 1 of meerdere
gebieden)

Beschrijving
De Kuifeend is een vrij kleine duikeend met een hoekige

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd

kop en op het achterhoofd ten minste een aanduiding van
een kuif. Volwassen mannetjes hebben een zwart verenkleed met witte flanken, buik, ondervleugel en witte baan

B e d re i g i n g e n
De voornaamste bedreigingen zijn habitatverlies, versto-

over de slagpennen. Vrouwtjes en juveniele vogels zijn

ring en watervervuiling.

bruin, met lichtere buik en eveneens een witte baan over
de slagpennen. De iris is geel bij de volwassen vogels.
Juveniele vogels hebben een bruine iris.

Beheer
Een aangepast beheer omvat het behoud, het herstel en
de ontwikkeling van waterrijke gebieden, vooral zoetwa-

H a b i t a t / E co lo g i e
De soort broedt in verschillende biotopen zoals zoetwater-

terplassen en traag stromende rivieren of beken als

meren, visvijvers, zand- en kleiwinningen, traag stromen-

overwinteringsgebied. Essentieel is het voorzien van vol-

de rivieren en polders met brede sloten. Buiten de broed-

doende rust in de overwinteringsgebieden.

broedgebied en grote, open waterplassen en rivieren als

tijd verzamelen Kuifeenden zich op allerlei kleine tot grote
waterplassen, rivieren en kanalen. Het voedsel bestaat
overwegend uit dierlijk materiaal, vooral aquatische
ongewervelden die op de waterbodem worden gezocht.
Het foerageren gebeurt overwegend ’s nachts. De dagrustplaatsen kunnen zich tot op vele kilometers van de
foerageergebieden bevinden en bestaan uit rustige, redelijk windstille wateren.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal strekt zich uit over de gehele noordelijke
helft van Europa, inclusief IJsland. Deze soort overwintert
in West-, Midden- en Oost-Europa, en verspreid over ZuidEuropa en Noord-Afrika. In Vlaanderen is de Kuifeend een
vrij talrijke broedvogel (1.900 tot 2.400 paren) en een wintergast in vrij groot aantal. Het aantal overwinteraars ligt
meestal tussen 10.000 en 15.000 (uitzonderlijk tot 20.000
in strenge winters). Concentraties van duizenden
Kuifeenden zijn zeldzaam in Vlaanderen en worden vooral
vastgesteld op kanalen en in havengebieden bij strenge
vorst (o.a. tot 10.000 ex. in de Gentse kanaalzone).

VOGELS
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Zwarte zee-eend (Melanitta nigra)
Noordzee: Doortrekker/overwinteraar in internationaal belangrijke aantallen (occasioneel >1%
van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Zwarte zee-eend is een donkere eendensoort, die ’s

dag over zee. ’s Winters en in het vroege voorjaar pleiste-

winters sterk aan zee gebonden is. Zee-eenden zijn uit-

onze kust (maximum 15.500 individuen in 1994). Ook tij-

stekende duikers en gebruiken daarbij ook de vleugels. In

dens de zomer is de Zwarte zee-eend nog aanwezig voor

zit op zee richten ze zich vaak even op om kort met de

de kust, maar dan in vrij klein aantal. Ze vertoeven dan

vleugels te flappen en daarna weer verder te zwemmen.

dieper op zee, vooral tijdens de slagpenrui in juni tot juli.

ren er meestal enkele duizenden Zwarte zee-eenden voor

Mannetjes van de Zwarte zee-eend hebben een volledig
zwart verenkleed, afgezien van iets blekere, grijzere handpennen en zijn voorzien van een dunne, gele oogring. Over

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

de lengte van de bovensnavel loopt een variabele, oranje
vlek en aan de basis is een knobbel zichtbaar. Bij vrouwtjes is het verenkleed donkerbruin, met iets blekere slag-

B e d re i g i n g e n
Olievervuiling, verstoring en boomkorvisserij zijn nadelig

pennen en met lichtgrijze wangen. Eerstejaarsvogels heb-

voor de soort.

ben een witachtige buik.
H a b i t a t / E co lo g i e
De Zwarte zee-eend broedt in noordelijke boszones en

boomkorvisserij en het verbod op schelpdierenvisserij in

toendra in de buurt van zoetwaterrivieren en meren, met

de overwinteringsgebieden. Het instellen van rustgebie-

voldoende beschutting van hogere planten en struiken.

den komt deze soort ten goede. Vooral van belang zijn het

Ook op open oevers van traag stromende rivieren wordt

sensibiliseren en het nemen van preventieve maatregelen

soms gebroed. Buiten de broedtijd komt de soort hoofdza-

tegen olievervuiling op zee, zoals de regulatie van de

kelijk en vaak in grote groepen op zee voor, vooral in

afvalverwerking in havengebieden, technische maatrege-

ondiepe kustwateren. Het voedsel bestaat uit kleine

len aan boord van schepen en controles op zee.

schelpdieren. In het verleden waren dat vooral allerlei
soorten strandschelpen (Spisula spec.), maar tegenwoordig wordt voor onze kust in toenemende mate op mesheften en zwaardscheden (Ensis spec.) gefoerageerd.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal strekt zich uit over het noorden van
IJsland, Ierland, Schotland, Scandinavië en Rusland.
Overwintering gebeurt aan de kusten van Noorwegen, de
Baltische Zee, de Noordzee, de Atlantische Oceaan (zuidelijk tot Midden-Afrika) en op enkele plaatsen in het westelijk Middellandse-Zeegebied. In Vlaanderen is de soort
een doortrekker en wintergast in vrij groot aantal. In het
voorjaar trekt deze eend hoofdzakelijk ’s nachts in een
breed front over land. In het najaar gebeurt de trek over458

Beheer
Belangrijke beheermaatregelen zijn de regulering van de

VOGELS

B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Nonnetje (Mergus albellus)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
belangrijke aantallen (geregeld >0,1% van de
biogeografische populatie in 1 of meerdere
gebieden)

Beschrijving
Het Nonnetje is een relatief kleine eendensoort van het

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

geslacht van de zaagbekken, zo genoemd omdat de snijranden van de snavel getand zijn. Het volwassen mannetje is hoofdzakelijk wit met zwarte tekening. De kop is wit

B e d re i g i n g e n
De voornaamste bedreigingen voor de soort zijn versto-

met een zwart masker voor en rond het oog en een zwar-

ring (o.a. door waterrecreatie) en watervervuiling.

te lijn achter de oorstreek. In de vlucht is de bovenvleugel
overwegend zwart, met een groot, wit vleugelpaneel.
Vrouwtjes en jonge mannetjes hebben een grijs lichaam,

Beheer
Het beheer in de overwinteringsgebieden moet gericht

een rossig kastanjebruine kop en witte wangen. De boven-

zijn op het in stand houden van grotere, niet te diepe zoet-

vleugel lijkt op die van het volwassen mannetje. De soort

waterplassen met weinig of geen menselijke activiteit op

is vrij schuw en rusteloos.

het water of aan de rand.

H a b i t a t / E co lo g i e
Het Nonnetje is een broedvogel van boreale bossen, waar
hij oude nesten van de Zwarte specht of nestkasten op
hoge bomen langs stilstaand of traag stromend water
bewoont. ’s Winters is de soort voornamelijk te vinden op
zoet water, meer bepaald grotere, open maar niet te diepe
waterplassen en kanalen. Er wordt ook gebruik gemaakt
van kunstmatige habitats, zoals spaarbekkens en stuwmeren. In de overwinteringsgebieden vliegen vaak paren
of kleine groepen rond; soms worden ook grote groepen
gevormd. Nonnetjes duiken tot 4 à 6 meter diep naar kleine vissen.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal strekt zich uit van het noorden van
Noorwegen over het noorden van Zweden en Finland tot
ver in Rusland. De soort overwintert vooral aan de
Kaspische en Zwarte Zee, maar ook hier en daar in Westen Midden-Europa, vooral in Duitsland, Denemarken,
Nederland en Groot-Brittannië. In Vlaanderen worden zelden meer dan 100 tot 150 Nonnetjes geteld. Alleen bij
strenge vorst verschijnen grotere aantallen in Vlaanderen
(300 tot uitzonderlijk bijna 500 exemplaren). Vooral de
grotere plassen in het havengebied van Antwerpen zijn
regelmatige pleisterplaatsen.
VOGELS
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Visarend (Pandion haliaetus)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
De Visarend is een middelgrote, nogal slanke roofvogel

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

met lange vleugels, die er in vooraanzicht vaak iets
geknikt uitzien. De bovendelen en bovenvleugels zijn effen
donkerbruin, de onderdelen wit en de ondervleugels

B e d re i g i n g e n
Verstoring, watervervuiling, habitatverlies (bv. tengevolge

zwart-wit getekend. De kop is wit, met een brede, zwarte

van het dempen van vijvers) en afname van het voedsel-

oogstreep en een geel oog.

aanbod (bv. door overbevissing) behoren tot de voornaamste bedreigingen voor de soort.

H a b i t a t / E co lo g i e
De Visarend broedt in de top van hoge bomen langs heldere, visrijke meren, vijvers of bovenlopen van rivieren. Hij

Beheer
Het in stand houden van voldoende grote, visrijke (vooral

broedt ook nabij estuaria, kustwateren, op eilanden en

zoete) wateren waar verstoring zoveel mogelijk geweerd

zelfs kliffen. Op doortrek maakt de soort soms ook

wordt (bv. door een bufferzone te voorzien) is belangrijk

gebruik van visvijvers, parkvijvers en kanalen, in feite elk

voor deze soort. Essentieel is het in stand houden van een

type zoet of brak water dat voldoende groot is en waarin

goede waterkwaliteit. Om potentiële broedvogels aan te

veel vis te vangen valt. Met zware vleugelslagen hangt de

trekken, is het opstellen van kunstmatige nestplatformen

Visarend boven het water te bidden en duikt vervolgens

een geschikte methode.

met vooruitgestoken poten naar vis.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat Noord-Schotland, Scandinavië
(uitgezonderd Denemarken) en verder oostelijk. In de
19de eeuw broedde de soort nog in België. In de 20ste
eeuw waren er nog enkele broedpogingen (het laatste
zeker geval dateert van 1946), maar tegenwoordig worden
alleen nog doortrekkers bij ons waargenomen, zowel in
het voorjaar als in het najaar. Pleisterende vogels worden
vooral gezien in de Antwerpse en Limburgse Kempen, de
Maas- en de Dijlevallei. Visarenden trekken over een
breed front over Europa naar Afrika, waar de vogels vooral ten noorden van de evenaar overwinteren.
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Wespendief (Pernis apivorus)
Jaarlijkse broedvogel

tief hoge aantallen. In Oost- en West-Vlaanderen is hun
Beschrijving
De Wespendief lijkt sterk op de Buizerd maar heeft een
smallere kop, langere staart en houdt de vleugels plat bij
het zweven. Het mannetje heeft een grijze kop en bovendelen, gele ogen en twee zwarte staartbanden die ver verwijderd zijn van de brede eindband. Vrouwtjes zijn bruiner
met dichter bij elkaar liggende staartbanden. In het voorjaar wordt een spectaculaire balts vertoond waarbij het
mannetje luid met de vleugels boven het lichaam klapt.

aanwezigheid veel meer versnipperd (net als hun broedhabitat). De totale Vlaamse populatie wordt geschat op
160 à 240 paren.
R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd
B e d re i g i n g e n
Verstoring of vernietiging van de nestplaats, een hoge
recreatiedruk en onaangepast bosbeheer zijn de voor-

H a b i t a t / E co lo g i e
Het is een roofvogel van grote, vaak oudere bosgebieden
met open stukken, bij voorkeur met veel gevarieerd loof-

naamste bedreigingen voor de soort.

hout. Sparrenaanplanten worden gemeden, maar de soort

Beheer
Een bosbeheer gericht op een gevarieerd, halfopen loof-

komt plaatselijk wel voor in dennenbossen met heideon-

houtbos met oude bomen geniet de voorkeur. De open

dergroei. Op trek pleistert de Wespendief wel in meer

plekken zijn vooral van belang om te foerageren.

open omgevingen. Het voedsel bestaat grotendeels uit

Recreatie in de broedgebieden wordt best gereguleerd of

wespen- en bijenlarven waarvan de holen uitgegraven

beperkt.

worden. Hij vangt echter ook amfibieën, reptielen en kleine tot middelgrote vogels en zoogdieren. Het relatief kleine nest wordt hoog in een vork van de stam gemaakt, op
een rustige plek.
Ve rs p re i d i n g
De Wespendief broedt van Midden-Spanje tot ZuidScandinavië, tot halfweg in Azië en overwintert ver in tropisch Afrika. In Vlaanderen is de soort een zomervogel van
begin mei tot september. Wespendieven broeden er in
bijna alle grote bosgebieden met vooral in het oosten rela-

mogelijk

waarschijnlijk

zeker
VOGELS
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Zwarte wouw (Milvus migrans)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
De Zwarte wouw is een middelgrote roofvogel met geheel

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

donker verenkleed en licht gevorkte staart. Hij is iets kleiner dan de nauw verwante Rode wouw, heeft relatief kortere vleugels en staart, een bredere vleugelpunt en een

B e d re i g i n g e n
Vergiftiging en verstoring van de nestplaats zijn de voor-

minder gevorkte, van boven grijsbruine in plaats van

naamste bedreigingen voor de soort.

roestbruine staart.
H a b i t a t / E co lo g i e
De soort broedt in bossen nabij meren, rivieren en moerassen. Het voedsel bestaat uit vissen, aas en vuilnis die
soms ook opgespoord worden in havens, langs wegen en
op vuilnisbelten.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat heel Europa, behalve IJsland,
Ierland, Groot-Brittannië en Scandinavië. De soort overwintert vooral in Afrika. Ze bereikt in Vlaanderen de
noordwestrand van het broedareaal. In Vlaanderen is de
Zwarte wouw dan ook een toevallige broedvogel, die in
1976 te Moerbeke-Waas, in 1980 te Bazel, in 1990 en 1991
op de Blankaart te Woumen en in 2005 te Bornem-Weert
met succes broedde. Daarnaast werden nog ongeveer tien
broedpogingen vastgesteld, die geen succes kenden. Op
doortrek komt de soort voor in zeer klein tot klein aantal;
meestal gaat het om overvliegende exemplaren.
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Beheer
Naast het voorzien van de nodige rust in het broedgebied
is de nabijheid van water voor de bereikbaarheid van voedsel (voornamelijk vis) belangrijk voor deze soort.
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Rode wouw (Milvus milvus)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
De Rode wouw is één van onze grootste roofvogels, onge-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Zeldzaam

veer even groot als de Buizerd maar zeer verschillend in
bouw. Het slanke lichaam, de lange smalle vleugels en
lange, duidelijk gevorkte staart geven de soort een sierlijk

B e d re i g i n g e n
Vergiftiging, verstoring van de nestplaats en het omzetten

uiterlijk. De kop is grijswit, de boven- en onderdelen

van kleinschalige landschappen naar monoculturen zijn

roestbruin met smalle zwarte strepen en de slagpennen

de voornaamste bedreigingen voor de soort.

donkerbruin. Een opvallend kenmerk is het grote witte
venster op de ondervleugel gevormd door de binnenste
handpennen. De bovenzijde van de staart is altijd egaal

Beheer
Het specifiek beheer omvat het in stand houden van

roestbruin.

mozaïeklandschappen met wei- en hooilanden en voldoende oude, hoge bomen of lichtrijk bos en het aanplan-

H a b i t a t / E co lo g i e
De Rode wouw is een roofvogel van allerlei open tot halfo-

ten van houtwallen in agrarische gebieden.

pen, licht golvende cultuurlandschappen met een afwisseling van open bossen, heides, kleinschalige, agrarische
gebieden met bomenrijen of -aanplantingen en parklandschappen. Het voedsel bestaat uit aas en kleine prooien.
Buiten het broedseizoen kunnen kleine groepen voorkomen, vooral op plaatsen met veel voedsel. Als nestplaats
wordt een grote boom aan de rand van een bos uitgekozen.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat vooral Centraal- en Zuid-Europa.
Bij ons wordt de westelijke grens van de continentale verspreiding bereikt. De laatste decennia werd Oost-België
spontaan opnieuw gekoloniseerd. Vroeger was de soort
ook aanwezig in het Verenigd Koninkrijk waar nu een kleine populatie van vooral geherintroduceerde vogels leeft.
Hoewel bij ons ook overwinteraars voorkomen bestaan de
meeste waarnemingen uit doortrekkers van en naar de
overwinteringsgebieden in Zuid-Europa. Af en toe wordt in
Vlaanderen een broedgeval vastgesteld.
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Zeearend (Haliaeetus albicilla)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Zeearend is een zeer grote roofvogel, met zeer lange,

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

brede vleugels, duidelijke vingers, een korte, wigvormige
staart, een nogal lange hals en een zware snavel.
Volwassen vogels zijn bruin met iets lichtere kop en een

B e d re i g i n g e n
De voornaamste bedreigingen voor de soort zijn habitat-

volledig witte staart. Onvolwassen exemplaren zijn don-

verlies en vergiftiging.

kerder bruin, vaak met veel bleke vlekken. Kenmerkend
zijn de lichte oksels, smalle lichte baan over de ondervleugel en lichte centra van de - overigens donkere -

Beheer
Essentieel is het behoud van grote, open gebieden met

staartpennen.

open water en een hoog voedselaanbod.

H a b i t a t / E co lo g i e
De Zeearend broedt aan zeekusten en langs grote meren
en brede rivieren, ook vaak meer landinwaarts in bossen.
Hij voedt zich met vissen, watervogels, konijnen, hazen,
reeën, aas en visafval. Buiten het broedseizoen jaagt de
soort ook in grote, open gebieden met verspreide bomen,
voldoende water en voldoende voedselaanbod (grote aantallen watervogels).
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal strekt zich uit van Noord-Schotland,
Scandinavië, Oost- en Zuidoost-Europa tot Rusland.
Overwintering vindt plaats in de broedgebieden (vooral
volwassen vogels) of zuidelijker tot in Iran, Irak, Israël en
het Middellandse-Zeegebied, westelijk tot in Spanje. In
Vlaanderen is de Zeearend een vrijwel jaarlijkse wintergast in zeer klein aantal van midden oktober tot begin
maart. Het gaat vooral om solitaire, onvolwassen vogels
die Vlaanderen bereiken tijdens grote omzwervingen.
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Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)
Jaarlijkse broedvogel

Beschrijving
Dit is één van onze grootste roofvogels, iets groter dan de

ber. Het is een vrij schaarse broedvogel van voornamelijk

Buizerd, maar slanker gebouwd en met langere vleugels

Zeebrugge), het Oost-Vlaamse Krekengebied en omlig-

en staart. In zweefvlucht worden de vleugels in een duide-

gende polders, maar ook geschikte biotopen in het bin-

lijke ondiepe V gehouden en valt de lange staart op. Het

nenland. De laatste jaren kan men spreken van een gesta-

mannetje heeft een bruin lichaam, grijze staart en grijze

ge toename van de Bruine kiekendief in Vlaanderen tot

vleugels met zwarte toppen. Het vrouwtje is bruin met

een 140 à 160 broedparen. Dit is deels te wijten aan een

gele kop, schouders en borstvlek. Jonge vogels zijn volle-

betere bescherming van roofvogels en een beperkter

dig donkerbruin met gele kop. In de lente vliegt het man-

gebruik van persistente pesticiden in de landbouw.

netje hoog boven het territorium en laat hij hierbij een

Jaarlijks overwinteren wel enkele exemplaren tijdens

hoge, vrij onopvallende, nasale baltsroep horen.

zachte winters, bij voorkeur in de polders.

H a b i t a t / E co lo g i e
De Bruine kiekendief is een soort van open landschappen

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd

kustpolders, de grote havengebieden (Antwerpen en

met grote moeras- en rietvegetaties. Als nestplaats dienen voornamelijk grote rietvelden langs kreken, meren of
plassen, maar jaarlijks wordt ook gebroed in graancultu-

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, verstoring van de nestplaats, vergiftiging,

ren en graslanden. Het nest wordt gemaakt op een droge

sterke waterpeilschommelingen bij de nestplaats en ver-

hoop plantenresten in de natte vegetatie. Als foerageerge-

droging of verruiging van rietmoerassen zijn de voor-

bied wordt het volledige landschap gebruikt, inclusief

naamste bedreigingen voor de soort.

akker- en weiland. Bij het jagen worden naast moerassen
en rietvelden ook lijnvormige elementen afgevlogen zoals
rietkragen langs perceelsranden waar hij van op geringe

Beheer
Het beheer omvat het behoud en herstel (vooral vernat-

hoogte op een prooi duikt.

ting) van moerasgebieden. Verstoring in broedgebieden
moet vermeden worden. Bij broedgevallen in landbouwge-

Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat heel Europa behalve IJsland en

wassen is het aangewezen om actieve nestbeschermings-

noordelijke delen van Scandinavië en het Verenigd

(mei-juni) en in de periode dat de jongen er zijn (juli-

Koninkrijk. Een groot aantal overwintert in Afrika. Bij ons

augustus).

maatregelen te nemen tegen het uitmaaien in de eifase

is het voornamelijk een zomervogel vanaf april tot okto-

mogelijk

waarschijnlijk

zeker
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Blauwe kiekendief (Circus cyaneus)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
Deze grote roofvogel is ongeveer even groot als de

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

Buizerd. In zweefvlucht worden de vleugels in een duidelijke ondiepe V gehouden en valt de lange staart op. Het
mannetje heeft een volledig grijs lichaam, grijze vleugels

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, verstoring van de nestplaats en vergiftiging

met zwarte toppen, een grijze staart en een brede witte

zijn de voornaamste bedreigingen voor de soort.

stuit. Op de ondervleugel heeft hij een dikke zwarte eindband. Het wijfje is bruin gestreept op okerkleurige onderdelen, heeft duidelijk gebandeerde staart- en slagpennen

Beheer
Slaapplaatsen moeten in de overwinteringsgebieden wor-

en eveneens een opvallende witte stuit. Jonge vogels zijn

den gevrijwaard van verstoring. In de potentiële broedge-

duidelijk ros gekleurd op de onderdelen. De soort is te

bieden is aandacht wenselijk voor behoud en herstel van

onderscheiden van de Bruine kiekendief aan het veren-

moerassen, vochtige heidegebieden en grote open akker-

kleed, de lichtere bouw en de vlucht en van de Grauwe kie-

gebieden.

kendief aan de bredere vleugels.
H a b i t a t / E co lo g i e
De Blauwe kiekendief is een roofvogel van open landschappen: wei- en akkerland, kapvlaktes, aanplantingen,
moerasgebieden, heidevelden en venen. Slaapplaatsen in
de winter zijn vaak gelegen in rietvelden of schorren,
maar ook in open ruigtes en akkergewassen zoals groenbedekkers. Het voedsel bestaat uit kleine prooien (vogels
en zoogdieren) die, laag en traag boven de vegetatie vliegend, met een snelle duik bejaagd worden.
Ve rs p re i d i n g
De Blauwe kiekendief is een broedvogel van Noord-Spanje
over West- en Noord-Europa tot ver in Azië. Hij overwintert over heel Europa, noordelijk tot in Zuid-Scandinavië.
In Vlaanderen is deze roofvogel een zeer zeldzame nietjaarlijkse broedvogel. In het midden van de twintigste
eeuw werd o.a. gebroed in de Kempen. In Vlaanderen is de
soort hoofdzakelijk een doortrekker en wintergast, voornamelijk in de IJzervallei, de kustpolders en de
Zwinstreek. De aantallen kunnen sterk variëren naargelang het voedselaanbod en/of weersomstandigheden met
in gunstige jaren wellicht meer dan 100 exemplaren.
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Grauwe kiekendief (Circus pygargus)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
De Grauwe kiekendief is onze slankste kiekendief met

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Met uitsterven bedreigd

zeer lange en smalle vleugels en met opvallend spitse
vleugeltoppen. Het mannetje is overwegend grijs met
zwarte vleugeltoppen en een zwarte band op de armvleu-

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, intensivering van de landbouw, verstoring

gel, zowel op de boven- als de onderkant; de buik is licht-

van de nestplaats (uitmaaien bij oogsten) en vergiftiging

bruin gestreept. Vrouwtjes en jonge vogels hebben een

zijn de voornaamste bedreigingen voor de soort.

witte stuitvlek en zijn overwegend bruin met donkere bandering op vleugels en staart.

Beheer
Doeltreffende beheermaatregelen zijn de braaklegging

H a b i t a t / E co lo g i e
Het is een kiekendief van eerder droge open habitats, oor-

van akkergebieden en akkerrandenbeheer om een hoog

spronkelijk steppen, maar sinds jaren ook van akker- en

bouwgewassen is het aangewezen om actieve nestbe-

weiland. Zoals de andere kiekendieven wordt laagvliegend

schermingsmaatregelen te nemen tegen het uitmaaien in

gejaagd boven de vegetatie, behendig manoeuvrerend met

de eifase (mei-juni) en in de periode dat de jongen er zijn

lange staart en vleugels. Het nest wordt meestal gemaakt

(juli-augustus).

voedselaanbod te garanderen. Bij broedgevallen in land-

in uitgestrekte monotone vegetaties, in Vlaanderen
meestal graanakkers.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat Zuid-Europa over West-Europa tot
in de Aziatische steppen. Overwintering vindt plaats in
Afrika. In Vlaanderen is het een zeldzame verschijning op
doortrek vanaf half april. De Grauwe kiekendief broedt
niet-jaarlijks met één tot enkele broedparen, voornamelijk op militaire domeinen in de Kempen en in grootschalige akkergebieden met veel graangewassen. De dichtstbijzijnde ‘gezonde’ broedpopulaties zijn gelegen in
Noordoost-Nederland en Noord-Frankrijk. De Grauwe
kiekendief was ten tijde van de kleinschalige landbouw
(voor 1950) veel algemener, vooral in de Kempen en de
kuststreek.
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Roodpootvalk (Falco vespertinus)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Roodpootvalk is een kleinere valk, met een silhouet dat

er relatief meer juveniele dan volwassen vogels gezien. De

herinnert aan een Boomvalk. Hij heeft een actieve vlucht

begin mei tot eind juni.

voorjaarstrek gebeurt in zeer klein tot klein aantal van

met vrij losse vleugelslagen, net als de Torenvalk, maar
foerageert in de vlucht net als een Boomvalk. Het volwassen mannetje heeft een donker blauwgrijs lichaam en

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

vleugeldekveren, een dofrode ‘broek’ en onderstaartdekveren en lichte, zilvergrijze bovenkant van de handpennen.
De washuid en de poten zijn diep oranjerood. Volwassen

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, vergiftiging en afname van het voedselaan-

vrouwtjes hebben licht oranjebruine, vrijwel ongestreepte,

bod zijn de voornaamste bedreigingen voor de soort.

onderdelen, grijze mantel en rug met een donkere dwarsstreping, een oranjebruine kopkap, witte wangen, keel
met een korte, donkere baard- en oogstreep en oranje

Beheer
De soort heeft open terreinen zoals weilanden, moeras-

washuid en poten.

sen of heidegebieden met een hoog prooiaanbod nodig.

H a b i t a t / E co lo g i e
De soort broedt meestal in kolonies in open gebieden met
bomenrijen of struiken en telefoonpalen, in (bos)steppen,
in agrarische gebieden en in open riviervalleien. Er wordt
vaak

gebruik

gemaakt

van

oude

kraaien-

of

Roekennesten. In Vlaanderen is deze trekvogel vooral te
zien boven open gebieden met verspreide bomen en veel
insecten, zoals heidegebieden. De soort bidt vaak en laat
zich dan op de prooi vallen. Prooien worden ook in de
vlucht gevangen. Het voedsel bestaat voornamelijk uit
insecten, aangevuld met kleine zoogdieren, hagedissen,
kikkers en kleine vogels.
Ve rs p re i d i n g
De Roodpootvalk broedt in Oost-Europa (vooral Rusland).
De meest westelijke, stabiele broedpopulaties liggen in
Hongarije. Overwintering vindt plaats in Afrika in de
omgeving van de evenaar. In Vlaanderen is de soort pas
sinds 1977 een jaarlijkse doortrekker. De grootste aantallen worden gezien bij aanhoudende oostenwind. In het
najaar trekt de soort door in zeer klein aantal van eind
augustus tot begin oktober. Tijdens de najaarstrek worden
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Smelleken (Falco columbarius)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
Dit is de kleinste roofvogel van Europa. Het vluchtsilhouet

in december tot januari. Het Smelleken is een jaarlijkse

doet denken aan die van de Slechtvalk, maar het

strenge winters. Smellekens maken in de winter gebruik

Smelleken vliegt met veel snellere vleugelslagen. Hij

van slaapplaatsen die ze jaar na jaar bezoeken. De terug-

vliegt vlak boven de grond, in golvende bewegingen, met

trek van de mannetjes begint in de loop van februari,

een reeks vleugelslagen afgewisseld met glijvluchten met

gevolgd door de vrouwtjes die hier tot in april kunnen

gesloten vleugels. De bovenzijde van het volwassen man-

overwinteren.

overwinteraar in klein aantal, met iets grotere aantallen in

netje is blauwgrijs, met donkere handpennen en een
zwarte eindband op de staart. De keel is wit en wordt
begrensd door een onduidelijke smalle baardstreep. De

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

borst is oranjeachtig getint met fijne, donkere streepjes.
Het adulte vrouwtje heeft een grijsbruine bovenzijde met
duidelijk gebandeerde handpennen en staart, en een

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, vergiftiging, verstoring van de slaapplaat-

beige borst met zware, donkere strepen.

sen en afname van het voedselaanbod zijn de voornaamste bedreigingen voor de soort.

H a b i t a t / E co lo g i e
Het Smelleken broedt vooral in berken- en wilgenbossen
op fjelds, in hoogveengebieden in de taiga, in open kustge-

Beheer
De soort heeft open terreinen zoals weilanden, akkers of

bieden en op de heide. De soort zoekt het liefst voedsel

heidegebieden met een hoog prooiaanbod nodig.

boven open terreinen. In Vlaanderen is deze trekvogel
vooral boven open landbouwgebieden, polders, heidegebieden, estuaria en havengebieden te zien. Beboste gebieden worden gemeden. Het Smelleken slaat hoofdzakelijk
kleine vogels, zoals Graspieper, Veldleeuwerik en vinkachtigen die hij met zijn snelle en lage vlucht weet te overrompelen. Deze prooien worden in de lucht gegrepen na
een snelle, horizontale vlucht of een langdurige, voor de
prooi uitputtende, achtervolging. De soort voedt zich ook
met muizen en dagactieve nachtvlinders.
Ve rs p re i d i n g
Het Smelleken is een broedvogel van het noorden van
Europa en trekt in het najaar met zijn hoofdvoedsel
bestaande uit piepers en leeuweriken in zuidelijke richting. De soort overwintert in Midden- en Zuid-Europa. Een
klein deel trekt door naar Noord-Afrika. In Vlaanderen
trekt de soort in klein aantal door vanaf half september tot
november. In zeer strenge winters zijn er nog aankomsten
VOGELS
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Slechtvalk (Falco peregrinus)
Jaarlijkse broedvogel

Beschrijving
De Slechtvalk is onze grootste valk. Hij is fors gebouwd

Vlaanderen, nadat op heel wat geschikte broedplaatsen

met korte, brede vleugels en staart. In alle kleden is de

Vlaanderen reeds 26 paren tot broeden waarvan 21 suc-

zwarte kopkap met brede, zwarte baardstreep zeer opval-

cesvolle paartjes in totaal 54 jongen grootbrachten. Enkel

lend. De volwassen vogels zijn blauwgrijs vanboven en

uit West-Vlaanderen ontbreken nog (geslaagde) broedge-

hebben een zwarte bandering op de witte onderdelen.

vallen. Centraal- en Zuid-Europese broedvogels zijn

Jonge vogels zijn bruin vanboven en hebben zwarte leng-

standvogels. Meer noordelijke vogels komen gedeeltelijk

testrepen op de onderdelen. In de vlucht zijn de vleugels

in Vlaanderen overwinteren, in klein aantal en vrijwel uit-

meestal licht naar achteren gebogen met een duidelijke

sluitend in de poldergebieden. Meestal komt de soort dan

vleugelbocht. In actieve vlucht zijn de vleugelslagen vrij

solitair voor. In het najaar trekt een klein aantal van eind

snel en nogal ondiep en bereikt de vogel een gemiddelde

augustus tot eind november over ons land.

nestbakken werden geïnstalleerd. In 2006 kwamen er in

snelheid. Bij het achtervolgen van een prooi is de vlucht
doelgerichter en krachtiger, met plotselinge versnellingen tussendoor aan duizelingwekkende snelheden.
H a b i t a t / E co lo g i e
Het is een roofvogel van open agrarische gebieden, half
beboste landschappen tot en met steden waar een groot
prooiaanbod aanwezig is en voldoende uitkijkposten. Ook
plassen met veel waterwild behoren tot de favoriete jaaggebieden. Prooien kunnen zowel allerlei soorten watervogels als stadsduiven zijn. De Slechtvalk jaagt door eerst
hoog boven de prooi te cirkelen en dan met een razendsnelle stootvlucht toe te slaan. Soms worden ook prooien
langdurig achtervolgd om er telkens weer van bovenuit op
te stoten. Natuurlijke broedplaatsen zijn rotswanden, kliffen en in mindere mate boomnesten. Broedvogels in
Vlaanderen nestelen momenteel allemaal in aangepaste
nestbakken geplaatst op koeltorens, schouwen, hoogspanningsmasten, appartementsblokken en kerken.

mogelijk

waarschijnlijk

zeker

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing
B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, verstoring van de nestplaats en vergiftiging
zijn de voornaamste bedreigingen voor de soort.
Beheer
Door actieve bescherming en het plaatsen van specifieke
nestkasten op allerlei hoge constructies kan de Slechtvalk
weer jaarlijks tot broeden komen. Bij de plaatsing van de

Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat heel Europa behalve IJsland. In
grote delen van Europa werd de Slechtvalk door vervolging en pesticidengebruik uiterst zeldzaam. De Europese
populatie is ondertussen langzaam hersteld, waarbij ook
het aantal winterwaarnemingen in Vlaanderen toenam.
Sinds 1996 broedt de Slechtvalk terug succesvol in
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nestbakken moet men rekening houden met het voldoende grote jachtterrein waarover deze roofvogels moeten
kunnen beschikken. De broedplaats moet bovendien voldoende rustig zijn en dus vrij van menselijke verstoring.
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Korhoen (Tetrao tetrix)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
Het Korhoen is een vrij grote hoenderachtige waarvan het

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Uitgestorven

mannetje dof blauwzwart is met rode, vergrote wenkbrauwkammen, witte vleugelstrepen en onderstaartdekveren. Het meest opvallende kenmerk is de liervormige

B e d re i g i n g e n
De voornaamste bedreigingen voor de soort zijn versto-

staart van het mannetje die tijdens de balts uitgespreid

ring of vernietiging van de nestplaats, habitatverlies (o.a.

omhoog gehouden wordt. Het vrouwtje is onopvallend

door bebossing met naaldhout, veranderingen in heidebe-

bruin geschubd met een rechthoekige of licht gevorkte

heer, e.d.) en intensivering van de landbouw. Door de ter-

staart. Kenmerkend is de diepe, ver dragende zang die op

restrische levenswijze, inclusief het nestelen op de grond,

de baltsplaatsen gegeven wordt.

is de soort zeer kwetsbaar voor landpredatoren.

H a b i t a t / E co lo g i e
Het Korhoen is een standvogel van gemengde open berken-

Beheer
Het beheer omvat het behoud en herstel van een combi-

en naaldhoutwouden, heide- en veengebieden met versprei-

natie van heidegebieden en kleinschalige landbouwgron-

de bomen. De soort leefde bij ons op de uitgestrekte heide-

den (met ruige graslanden, kruidenrijke natte en extensief

vlakten en de nabijgelegen kleinschalige landbouwgronden.

beheerde weilanden, braakliggende graanakkers, geen

Het typische leefgebied heeft een gemengd karakter met

maïs). Belangrijk is ook het verzekeren van de nodige rust

een combinatie van open ruimten waar de soort foerageert,

op de broed- en baltsplaatsen.

baltst en broedt en delen met struiken of bosjes waar gerust
wordt. Het voedsel van de volwassen vogels is grotendeels
plantaardig (naast bessen ook wilgenkatjes, boomknoppen,
Struikhei en Dophei) maar voor kuikens zijn insecten en
spinnen onontbeerlijk. De mannetjes verzamelen zich in het
voorjaar op de zogenaamde bolderplaatsen waar er gevochten wordt voor een partner.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal strekt zich uit van West-, Noord- en
Centraal-Europa tot in Azië. Het Korhoen is een standvogel. De soort is in Vlaanderen inmiddels uitgestorven,
hoofdzakelijk als gevolg van habitatverlies. In 1987 waren
er op de militaire terreinen in Noordoost-Limburg nog een
25-tal exemplaren aanwezig. In de Noorderkempen is de
soort al eerder in de jaren ‘80 uitgestorven. In de Hoge
Venen komt nog een zeer bedreigde relictpopulatie voor
(minder dan 100 exemplaren). Gezien de algemeen dalende trend in vrijwel geheel West-Europa is een terugkeer of
herstel als broedvogel niet vanzelfsprekend.
VOGELS
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Kraanvogel (Grus grus)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Kraanvogel is een zeer grote, slanke, nogal reigerach-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

tige soort met een grote bos sterk verlengde pluimen op
het achterlijf, en met lange poten en hals. Het verenkleed
is overwegend grijs, maar volwassen vogels hebben een

B e d re i g i n g e n
Door habitatverlies, meer bepaald de afname van het aan-

zwart-witte kop en hals. Op de kruin is vaak een kleine,

tal vochtige broedgebieden, is de populatie Kraanvogels in

rode plek zichtbaar. Bij de juvenielen zijn kop en hals effen

Europa sterk afgenomen in de periode 1970-1990 (waarna

bruin. In de vlucht weerklinkt vaak de typische trompette-

terug geleidelijk herstel optrad).

rende roep.
H a b i t a t / E co lo g i e
De soort broedt in moerassen in bossen, aan meren met
rietvelden of langs rivieren met oeverbossen, meestal in
afgelegen gebieden. Buiten het broedseizoen zijn ze ook
te zien in overstromingsgebieden, ondiepe, beschutte
baaien, uitgestrekte heidegebieden of grote, open gebieden met veel akkers en vochtige weilanden. In het najaar
pleisteren Kraanvogels vaak op stoppelvelden van maïs
waar ze zich te goed doen aan de oogstresten.
Ve rs p re i d i n g
Het broedgebied omvat Scandinavië, Noordoost-Europa
en Rusland; overwintering gebeurt in de omgeving van de
Middellandse Zee, Noord- en Oost-Afrika, rond en ten zuiden van de Sahara en in Zuid-Azië. Vooral tijdens zachte
winters wordt ook dichterbij overwinterd in de Franse
Champagnestreek. In Vlaanderen is de Kraanvogel een
jaarlijkse doortrekker in (vrij) klein tot vrij groot aantal,
vooral over de provincie Limburg. De grootste aantallen
worden vastgesteld in het najaar, vooral bij aanhoudende
oostenwind. De meeste vogels vliegen enkel over, maar af
en toe gebeurt het dat enkele tientallen vogels blijven
pleisteren of overnachten (voornamelijk in het najaar).
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Beheer
Voor deze soort is geen specifiek beheer in Vlaanderen
vereist, behalve voldoende rust wanneer groepen pleisteren.

VOGELS

B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Porseleinhoen (Porzana porzana)
Jaarlijkse broedvogel

Beschrijving
Het Porseleinhoen is een kleine compacte ral met gele

wintert in Afrika. In Vlaanderen is het een zeldzame

snavel, grijs met wit gevlekte onderdelen en bruin

hooilandgebieden en rietvelden kan het aantal broedpa-

geschubde bovendelen. In tegenstelling tot andere rallen

ren oplopen tot verschillende tientallen. In droge voorja-

is de onderstaart volledig crèmekleurig. De poten zijn

ren worden soms maar enkele broedpaartjes gevonden.

groen. Bij adulten is een beetje rood aan de snavelbasis

Door zijn zeer verborgen levenswijze is het soms moeilijk

zichtbaar. Porseleinhoenen vliegen niet snel op en sluipen

een duidelijk beeld van de populatiegrootte te krijgen.

broedvogel. In natte voorjaren met hoge waterstanden in

ongezien weg door de vegetatie. In tegenstelling tot de
(hoofdzakelijk nachtelijke) levenswijze is de zang zeer
opvallend: een veelvuldig herhaald ‘whuitt’, dat klinkt als

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Bedreigd

een zweepslag.
H a b i t a t / E co lo g i e
De soort leeft in riet- en zeggenmoerassen met een geva-

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies (bv. door drainage, het omzetten van vochtig weiland naar akker, het beplanten van moerassen met

rieerd reliëf en een vrij stabiele waterstand. Er moet altijd

populieren, enz.), verstoring van de nestplaats, verdro-

voldoende plaats zijn om tussen de vegetatie op de bodem

ging, watervervuiling en intensief agrarisch gebruik van

te kunnen lopen. Soms lopen ze uit de vegetatie op de sli-

valleigebieden zijn de voornaamste bedreigingen voor de

krandjes langs het water. Het voedsel bestaat grotendeels

soort. Zoals veel moerasvogels zijn Porseleinhoentjes

uit insecten en weekdieren, die worden gevangen tussen

door hun levenswijze uiterst kwetsbaar voor plotse water-

de vegetatie en op de slikranden. Het nest wordt gemaakt

schommelingen.

in een zeggen- of pitruspol in ondiep water. In Vlaanderen
komt de soort vooral voor in moerassen, turfputten,
ondergelopen weiden, sterk begroeide vijverranden of

Beheer
Het beheer moet gericht zijn op het creëren, uitbreiden en

verlandende waters.

in stand houden van geschikt nat habitat, d.w.z. voldoende
grote gebieden waarin een combinatie voorkomt van een

Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal

zone met ondiep, permanent water van hooguit een 20-tal
Zuid-

centimeter diep (nestplaats) en overgangszones naar een

Scandinavië, oostelijk tot ver in Azië. Het is bij ons een

gevarieerde mozaïekvegetatie bestaande uit grassen, zeg-

zomervogel van april tot eind september. De soort over-

gen en andere moerasplanten (foerageergebied). Geregeld

omvat

Noord-Spanje

tot

maaien is bovendien aangewezen om verbossing tegen te
gaan of te vertragen. De belangrijkste maatregel is het
tegengaan van verdroging. Bovendien moet voldoende
rust gegarandeerd worden.

mogelijk

waarschijnlijk

zeker
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Klein waterhoen (Porzana parva)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
Het Klein waterhoen is een kleine ralachtige met een

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

teruggetrokken en verborgen levenswijze. De soort heeft
groene poten met opvallend lange tenen, korte snavel en
nogal lange, spitse staart die vaak omhoog wordt gehou-

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies door drainage van moerasgebieden en

den, waardoor de volledig gebandeerde onderstaart zicht-

intensivering van de landbouw zijn de voornaamste

baar is. Het lichaam is zijdelings afgeplat. In de meeste

bedreigingen voor de soort.

kleden is de snavelbasis rood. De soort heeft een opvallend luide, ‘kwekkende’ roep, die meestal enkel ’s nachts
wordt gehoord.

Beheer
Gunstige beheermaatregelen zijn het creëren, uitbreiden
en in stand houden van geschikt nat habitat, vooral rietvel-

H a b i t a t / E co lo g i e
De soort broedt in rietvelden met tamelijk diep water en

den met stabiele waterstand. Verdroging moet tegenge-

stabiele waterstand, met voorkeur voor natuurlijke riet-

deerd worden.

velden met biezen, open stukken en kanalen. Het nest
wordt goed verborgen tussen de rietstengels gemaakt, bij
voorkeur langs diep water. Ook buiten de broedtijd vertoeft
het Klein waterhoen voornamelijk in rietvelden en moerassige stukken. Het voedsel bestaat uit allerlei ongewervelden en zaden van waterplanten.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat vooral Oost-Europa en Rusland.
De precieze overwinteringsgebieden zijn onvoldoende
gekend, maar de soort overwintert alleszins in Afrika, het
Middellandse-Zeegebied en wellicht ook Arabië. In
Vlaanderen is het Klein waterhoen een zeldzame, onregelmatige doortrekker of eerder dwaalgast. De meeste
waarnemingen gebeuren in riviervalleien en aan de kust.
In 1960 was er mogelijk een broedpoging in Overmere
(Oost-Vlaanderen).
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gaan worden. Bovendien moet voldoende rust gegaran-
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Kleinst waterhoen (Porzana pusilla)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
Het Kleinst waterhoen is de kleinste rallensoort in Europa.

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

Hij is vooral te onderscheiden van het Klein waterhoen
door de nooit rode snavelbasis, de meer zwart-witte bandering op de flanken (vooral een verschil bij volwassen

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies door drainage van moerasgebieden en

vogels) en de witte kringetjes op de bovenvleugeldekve-

intensivering van de landbouw zijn de voornaamste

ren. De zang, die vooral ’s nachts wordt gebracht, is een

bedreigingen voor de soort.

nogal zacht, droog geratel.
H a b i t a t / E co lo g i e
De soort broedt in natte biezen- en zeggenweiden met

Beheer
Gunstige beheermaatregelen zijn het creëren, uitbreiden
en in stand houden van geschikt nat habitat, vooral ondie-

water dat maximaal tot kniehoogte reikt, soms met wat

pe biezen- en zeggenmoerassen met stabiele waterstand.

riet. In de trekperiode kan de soort ook gezien worden in

Verdroging moet tegengegaan worden. Bovendien moet

andere vochtige terreinen, zoals bv. rivieroevers, slik

voldoende rust gegarandeerd worden.

langs begroeide oevers van waterplassen of rietvelden.
Ve rs p re i d i n g
Het is een broedvogel van vooral Oost-Europa en Rusland.
De overwinteringsgebieden zijn onvoldoende gekend,
maar de soort wordt ’s winters alleszins aangetroffen in
Afrika, Irak en Israël. In Vlaanderen is het Kleinst waterhoen een toevallige broedvogel, met zekere broedgevallen
te Kalmthout in 1965 en te Brecht in 1999 en 2000.
Daarnaast waren er tot nu toe nog 4 mogelijke broedgevallen. Verder is de soort een zeldzame, onregelmatige
doortrekker of dwaalgast, hoewel exemplaren gemakkelijk gemist kunnen worden door de verborgen levenswijze.
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Kwartelkoning (Crex crex)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is de

voorkomende broedvogel in heel Vlaanderen. Na 1960 was

Kwartelkoning geen hoenderachtige maar een ral verwant

soort momenteel een niet-jaarlijkse broedvogel met

aan de Waterral, de Meerkoet en het Waterhoen. Deze

slechts af en toe nog enkele territoria in de valleigebieden

ranke vogel is overwegend grijsachtig geelbruin gekleurd

van de IJzer.

de soort in grote delen al uitgestorven. In Vlaanderen is de

met donker gevlekte bovendelen en egaal roestbruine
vleugels. De kop en onderdelen zijn grijsachtig, de snavel
en de poten roze. De soort blijft nog meer dan andere ral-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Met uitsterven bedreigd

len in de vegetatie zodat lokalisatie bijna enkel door de
zang mogelijk is: een luid raspend, ver dragend ‘crex crex’
dat doet denken aan het geluid van een duim die over een

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, verdroging, verstoring van de nestplaats,

kam strijkt. Deze baltsroep is vooral te horen van zonson-

de teloorgang van typische teelten van klaver en luzerne

der- tot zonsopgang en wordt vaak urenlang achtereen

en vergiftiging zijn de voornaamste bedreigingen voor de

herhaald. Soms wordt ook overdag geroepen. Bij versto-

soort. Door de uiterst verborgen levenswijze in hooilanden

ring vliegt de soort maar zelden op; gewoonlijk sluipt hij

is de soort uiterst kwetsbaar bij een onaangepast maaibe-

heel onopvallend door de vegetatie weg. De vlucht is flad-

heer. Het steeds vroeger maaien, soms in de hand

derend met uitstekende, bij landen afhangende poten.

gewerkt door drainage en bemesting, laat weinig kansen
aan de laat broedende Kwartelkoning. Zelfs volwassen

H a b i t a t / E co lo g i e
Kwartelkoningen zijn minder afhankelijk van natte terrei-

vogels overleven vaak de maaiactiviteiten niet.

nen dan andere rallen. Toch prefereren ze bij ons vaak
vochtige gebieden waar relatief laat gemaaid wordt, zoals

Beheer
Het instandhouden en herstel van grootschalige, onbe-

natuurlijke, extensief beheerde hooilanden in de grote

meste graslandgebieden in riviervalleien is belangrijk

rivierdalen, met een regelmatig overstromingsregime in

voor deze soort. Hoge waterstanden in de winter kunnen

de winter en het voorjaar. Er wordt ook gebroed in grazige

voor de nodige dynamiek zorgen die de vegetatiesuccessie

akkergewassen als klaver en luzerne. Tijdens het broed-

vertraagt en meer structuurvariatie aanbrengt. Het is cru-

seizoen bestaat het voedsel uit insecten, wormen en slak-

ciaal dat de eerste maaibeurt uitgesteld wordt tot na 1

ken. Buiten het broedseizoen staan vooral allerlei zaden

augustus.

op het menu. De Kwartelkoning maakt per broedseizoen
twee legsels. Het nest is niet meer dan een goed verscholen kommetje van gras.
Ve rs p re i d i n g
Het broedgebied strekt zich uit van Ierland over WestEuropa tot in West-Siberië, met het zwaartepunt in OostEuropa en Rusland. De soort overwintert in tropisch OostAfrika. In de eerste helft van de vorige eeuw was de
Kwartelkoning een schaarse, in de meeste rivierdalen
476
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Steltkluut (Himantopus himantopus)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
De Steltkluut is een zeer sierlijke, zwart-witte vogel met

Ve rs p re i d i n g
De Steltkluut is een broedvogel van Zuid-Europa die in

enorm lange, rode poten en een zeer dunne, priemvormi-

Afrika overwintert. In Vlaanderen en Nederland zijn er

ge, zwarte snavel. Enkel de mantel, schouders en de pun-

onregelmatige broedgevallen. De Steltkluut komt hier toe

tige vleugels zijn altijd donker. Sommige vogels hebben

vanaf begin april en de waarnemingen lopen door tot in

ook een zwart ‘petje’ op de kop en een zwarte achterhals.

september. Broedgevallen bij ons zijn meestal het gevolg

Bij andere vogels is dit geheel wit. Het mannetje is her-

van influxen in het voorjaar, mogelijks gestuurd door

kenbaar aan de groenglanzende zwarte bovendelen; het

weersomstandigheden en hiermee gepaarde droogtes in

vrouwtje heeft een bruin getinte mantel die contrasteert

het normale broedgebied. Tussen 1900 en 2002 werden in

met de zwarte vleugels. Juveniele vogels zijn veel fletser

een 20-tal jaren broedgevallen vastgesteld in Vlaanderen.

getekend en hebben een witte vleugelachterrand. In de

Opmerkelijk waren de 9 broedgevallen in de Uitkerkse

vlucht zijn de kop en de poten gestrekt zodat de vogel een

polder in 2000.

zeer lang silhouet krijgt. Tijdens het broedseizoen is deze
vogel zeer luidruchtig. De gewone roep is een schril, piepend, snel herhaald ‘kjiek kjiek kjiek’. De alarmroep is

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Zeldzaam

een luid raspend ‘kriet kriet kriet’.
H a b i t a t / E co lo g i e
De Steltkluut komt in Vlaanderen voor in gelijkaardige

B e d re i g i n g e n
De voornaamste bedreigingen voor de soort zijn habitatverlies, verstoring van de nestplaats, watervervuiling,

open biotopen als de nauw verwante Kluut. In tegenstel-

vegetatiesuccessie en sterke waterpeilschommelingen bij

ling tot de populaties in het hoofdverspreidingsgebied in

de nestplaats.

Zuid-Europa, lijkt de soort bij ons de zoute milieus aan de
kust te mijden. Dank zij de zeer lange poten wordt doorgaans in dieper water gefoerageerd dan andere steltlo-

Beheer
Het creëren en in stand houden van geschikt leefgebied

pers. Het voedsel bestaat vooral uit waterinsecten. Ook

zoals open, schaars begroeide terreinen met ondiep water

kreeftachtigen, mollusken en wormen worden gegeten.

zijn belangrijk voor de soort. Voor het behoud van de soort

Zoals bij veel steltlopers bestaat het nest uit een ondiep

in deze gebieden moet de natuurlijke vegetatiesuccessie

kuiltje op kale tot schaars begroeide bodems, afgewerkt

worden afgeremd (bv. door extensieve begrazing). Ook het

met plantaardig materiaal. Bij verstoring of bij het nade-

instellen van een veilige, rustige nestomgeving komt de

ren van een predator wordt vertrouwd op de camouflage-

soort ten goede.

kleur van de eieren en de jongen. De adulte vogels proberen de indringer af te leiden door roepend van het nest
weg te lopen en desnoods vleugellamheid te veinzen.
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Kluut (Recurvirostra avosetta)
Jaarlijkse broedvogel
Broedvogel/doortrekker/overwinteraar in internationaal belangrijke aantallen (geregeld >1%
van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Kluut is een onmiskenbare zwart-witte steltloper met

zomervogel die te zien is van eind maart tot oktober. In

een dunne, opgewipte, zwarte snavel en lange, blauwgrij-

van minder dan 300 tot ruim 500, vooral naargelang de

ze poten. Bij jonge vogels is het zwart eerder donkerbruin.

beschikbaarheid van geschikte (vaak tijdelijke) broedter-

De soort is genoemd naar de onmiskenbare roep: ‘kluut-

reinen. Belangrijke broedgebieden zijn in de eerste plaats

kluut’.

het Antwerpse Linkeroevergebied (tot max. 300 paren), de

Vlaanderen schommelt het jaarlijks aantal broedparen

achterhaven van Zeebrugge, het Zwin, de Uitkerkse polH a b i t a t / E co lo g i e
De Kluut is gebonden aan waterrijke gebieden met brede

der en de kanaalzones van Gent en Wintam. Daarbuiten

slikranden, zonder of met korte begroeiing. Hier foera-

Buiten het broedseizoen wordt de soort voornamelijk aan-

geert hij op de tast in ondiep water door de snavel heen en

getroffen in enkele kustgebieden (o.a. het Zwin te Knokke)

weer te bewegen. Het voedsel bestaat uit kleine kreeft-

en vooral op de slikken en schorren langs de Beneden-

achtigen, insecten en wormen. Natuurlijke en halfnatuur-

Zeeschelde (regelmatig meer dan 600 ex.).

gaat het meestal om enkele tot een tiental broedparen.

lijke biotopen zijn hoge zeeschorren en strandvlakten,
brakwaterkreken en lage, zilte weilanden. Het grootste
deel van de Vlaamse broedvogels verkiest echter allerlei

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Kwetsbaar

opspuitterreinen, vooral de terreinen die kunstmatig verhoogd werden met zand en klei voor de inplanting van
nieuwe industriegebieden. Ook op afgeplagde stukken in

B e d re i g i n g e n
De voornaamste bedreigingen voor de soort zijn habitat-

het kader van natuurontwikkeling en op slikranden langs

verlies, verstoring van de nestplaats (door werken, wan-

weidepoelen komt de soort tot broeden. De nestplaats

delaars, predatoren waaronder ook grote meeuwen, enz.),

bestaat uit een kuiltje midden op een kaal zandig of met

watervervuiling, vegetatiesuccessie en sterke waterpeil-

schelpen bedekt terrein.

schommelingen bij de nestplaats. Ook voortschrijdende
verzoeting gepaard gaand met opschietende begroeiing

Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat heel Europa tot Zuid-Scandinavië,

maakt terreinen ongeschikt als broedplaats.

vooral in de kustgebieden of langs grote rivieren. In de
winter trekken veel noordelijke vogels naar het

Beheer
Het behoud van de natuurlijke en halfnatuurlijke leefge-

Middellandse-Zeegebied en Afrika. Bij ons is het een

bieden staat voorop. Zandige terreinen met een matige,
gemengde grondbedekking met schelpenstrand en mossen, grassen en andere vegetaties, in combinatie met
ondiepe plassen met slikkige oevers, kunnen bijkomend
gecreëerd worden. Voor het behoud van de soort in deze
gebieden moet de natuurlijke vegetatiesuccessie worden
afgeremd (bv. door extensieve begrazing). Ook het instellen van een veilige, rustige nestomgeving komt de soort
ten goede.

mogelijk
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Griel (Burhinus oedicnemus)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
De Griel is een grote, plevierachtige vogel met een opval-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

lende, gele iris, snavelbasis en poten. Het verenkleed is
overwegend bruin en gestreept, met in vlucht een bont,
zwart-wit vleugelpatroon. De soort is vooral ’s nachts

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, versnippering en verstoring zijn de voor-

actief.

naamste bedreigingen voor de soort.

H a b i t a t / E co lo g i e
De Griel broedt op kale of spaarzaam begroeide, open ter-

Beheer
Het behoud of herstel van open, rustige duingebieden

reinen, zoals heide, droge, stenige akkers of weilanden,

komt de soort ten goede.

opgedroogde moddervlakten, steppen, enz. Haar nest is
niet meer dan een kaal kuiltje op de grond. Dankzij haar
verenkleed is ze goed gecamoufleerd en valt ze in een
open, zanderige omgeving helemaal niet op. Bij onraad
drukt ze zich volledig tegen de grond. Buiten de broedtijd
komt de soort voor in gelijkaardige biotopen, maar ook op
kale akkers.
Ve rs p re i d i n g
Het broedgebied omvat Zuidoost-Engeland, Frankrijk, het
Middellandse-Zeegebied en verder oostelijk; overwintering gebeurt in Zuidwest-Europa en Afrika. In Vlaanderen
is de Griel een zeldzame, niet-jaarlijkse doortrekker in
zeer klein aantal met een voorkeur voor het kustgebied en
de Kempen. Uit de vorige eeuw zijn broedgevallen gemeld
uit de Vlaamse kustduinen (De Panne).
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
Jaarlijkse broedvogel

Beschrijving
De Strandplevier is een kleine plevier die gekenmerkt wordt

uitsterven reëel. Tot begin de jaren ’90 kwamen nog zo’n

door zwarte poten, lichtbruine bovendelen, witte onderdelen

jaar 2000 al sterk teruggelopen tot 68 en in 2003 zelfs tot

en een donkere vlek op de zijborst. Volwassen mannetjes

minder dan 20. De soort komt in Vlaanderen tegenwoordig

hebben in broedkleed een zwart dwarsbandje over de kruin

vooral nog tot broeden in het havengebied van Zeebrugge,

en een roestbruin achterhoofd. Deze delen zijn effen licht-

het aangrenzende strandreservaat Baai van Heist en in

bruin bij mannetjes in winterkleed, vrouwtjes en juveniele

het Antwerpse Linkeroevergebied.

100 à 150 koppels tot broeden, maar dit aantal was in het

vogels. In alle kleden zijn een wit voorhoofd en witte halsband te zien. In de vlucht vallen de brede, witte vleugelstreep
en de witte zijden van de stuit en staart op.
H a b i t a t / E co lo g i e
De Strandplevier broedt op strandvlaktes, primaire duintjes, schelpenrijke, hoger gelegen delen van schorren en
kwelders en hier en daar ook op zandig kaal terrein zoals
opspuitterreinen. Meestal is hij te vinden nabij zout of brak
water, maar opspuitterreinen in het binnenland zijn ook
geschikt als de bodem zout genoeg is en de plantengroei
schaars. Oneffen terreinen en geheel onbeschutte stranden worden gemeden. De voorkeur gaat naar gebieden
waar voldoende natuurlijke dynamiek aanwezig is. Zijn
voedsel bestaat uit insecten, spinnen, slakjes, kreeftachtigen en wormen die hij vooral zoekt tussen het aanspoelsel van de zee op de stranden. Op trek komt de soort in
gelijkaardige biotopen voor.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal strekt zich uit van de kusten van WestEuropa (uitgezonderd Groot-Brittannië), het Iberisch
schiereiland, Noord-Afrika, het Middellandse-Zeegebied,
de Zwarte en de Kaspische Zee. West-Europese broedvogels trekken in het najaar langs de Atlantische kust van
Frankrijk en het Iberisch schiereiland om te overwinteren
in het zuidwesten van Frankrijk, Zuid-Spanje of WestAfrika. De aantallen nemen in vrijwel alle Europese landen sterk af. In Noordwest-Europa broeden nog hooguit
1.000 paren. In Vlaanderen gaat het aantal broedparen
alarmerend snel achteruit en is het gevaar dat de soort zal
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mogelijk

waarschijnlijk

zeker

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Met uitsterven bedreigd
B e d re i g i n g e n
De soort heeft vooral te lijden onder massatoerisme en
economische ontwikkelingen. Door massatoerisme is ze
volledig verdwenen van de stranden en duinen van de
Westkust en Knokke, waar ze vroeger (tot de jaren ’80) wel
in belangrijke aantallen tot broeden kwam. Broedvogels
die hun toevlucht genomen hebben tot zandige terreinen
voor havenuitbreiding en opspuitterreinen, zien deze
gebieden één voor één verloren gaan door economische
ontwikkeling (uitbreiding van havens en industrie).
Verdere bedreigingen zijn vegetatiesuccessie en verstoring (bv. door wandelaars).
Beheer
De aanleg van voldoende grote, afgesloten strandreservaten en reservaten in duinen is belangrijk voor de soort.
Vergevorderde vegetatiesuccessie door verlies aan kustdynamiek moet worden tegengegaan.

VOGELS

B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Morinelplevier (Charadrius morinellus)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Morinelplevier is een eerder kleine, compacte plevier

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

met een fijn snaveltje. In alle kleden is een mooi afgelijnde, lichte wenkbrauwstreep te zien tot achter in de nek,
net als een licht borstbandje. De poten zijn geelgroen. In

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, meer bepaald het verdwijnen van uitge-

broedkleed zijn buik en flanken roodbruin. In de winter is

strekte, braakliggende terreinen met pioniersvegetatie in

het verenkleed overwegend bruingrijs. Juveniele vogels

havengebieden is de voornaamste bedreiging voor de aan-

hebben geschubde bovendelen. In de vlucht ontbreekt een

wezigheid van pleisterende exemplaren in Vlaanderen.

lichte vleugelstreep.
H a b i t a t / E co lo g i e
De soort broedt in open toendra en hoge berggebieden

Beheer
Voor deze soort is geen specifiek beheer in Vlaanderen
vereist.

met lage dekking en rotsblokken, vaak met voorkeur voor
vlakke gedeelten. Halfwoestijnen hebben de voorkeur als
overwinteringsgebied. Op doortrek verkiest de soort ruderale terreinen, pas bewerkte akkers en velden met kort
gras.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat vooral Noorwegen, Zweden,
Finland, Schotland en Noordoost-Rusland. De overwinteringsgebieden zijn gelegen in Spanje, Afrika en het
Midden-Oosten. In Vlaanderen is de soort een jaarlijkse
doortrekker in zeer klein tot klein aantal, vooral in het
najaar. Meestal gaat het om solitaire vogels maar af en toe
worden ook groepjes waargenomen.

VOGELS

|

481

VOGELS

B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Goudplevier (Pluvialis apricaria)
Onregelmatige broedvogel
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (occasioneel >1% van de
biogeografische populatie in 1 of meerdere
gebieden)

Beschrijving
De Goudplevier dankt zijn Nederlandse naam aan de geel-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

bruine bovendelen (inclusief stuit en staart) in alle kleden.
In zomerkleed heeft de soort een opvallend zwart gezicht,
voorhals en buik, mooi afgezoomd door een witte band die

B e d re i g i n g e n
Het verdwijnen van vochtige heidegebieden en verstoring

van boven het oog langs de zijhals en over de flanken

zijn de voornaamste bedreigingen voor de soort.

loopt. Bij juveniele vogels en vogels in winterkleed zijn het
gezicht, borst en flanken geelbruin en is de buik wit. In de
vlucht toont de bovenvleugel een witte vleugelstreep en

Beheer
Gunstige beheermaatregelen voor de soort zijn het

zijn de ondervleugel en okselveren wit. Trekgroepen zijn

behoud en herstel van vochtige heidegebieden als broed-

compact met een zeer snelle vlucht.

biotoop en open, weinig verstoorde weilandcomplexen in
de overwinteringsgebieden.

H a b i t a t / E co lo g i e
De Goudplevier broedt vooral in de toendra, maar hier en
daar ook wel in heide, hoogvenen en bergweiden boven de
boomgrens. Het nest is een kuiltje in heide of gras. Hij
verkiest droge grond en is zelden wadend te zien in ondiep
water. Op doortrek en in de winter komen Goudplevieren
vooral voor op kort grasland, stoppelvelden en kale akkers
in laagland, al of niet met plassen. Ook slikken en schorren in estuaria herbergen soms grote groepen.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal strekt zich uit van IJsland, Ierland,
Schotland, Noord-Engeland, Scandinavië en verder oostelijk doorheen Rusland. De overwinteringsgebieden zijn
gelegen in West- en Zuid-Europa. De soort broedde tot
1910 nog in België maar verdween dan, waarschijnlijk
door verlies van geschikt habitat. In 1980 en 1981 werd
wel nog telkens één broedgeval genoteerd in NoordLimburg. Op trek en als overwinteraar komt de
Goudplevier in Vlaanderen in vrij groot aantal voor, tot zo’n
10.000 exemplaren in totaal, vooral in de kustpolders en
de polders in het noorden van Oost-Vlaanderen. De voorbije decennia is het aantal pleisteraars wellicht aanzienlijk in aantal afgenomen maar goede trendgegevens ontbreken.
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Bonte strandloper (Calidris alpina schinzii)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
De Bonte strandloper is te herkennen aan de vrij lange,

Ve rs p re i d i n g
In Vlaanderen komen twee ondersoorten voor. Calidris

omlaag gebogen snavel en een brede, witte vleugelstreep.

alpina schinzii broedt vanaf IJsland tot de zuidelijke kus-

In zomerkleed heeft de soort een kenmerkende, zwarte

ten van de Baltische Zee en overwintert aan de Atlantische

buikvlek. In winterkleed is het verenkleed effen bruingrijs.

kust van Afrika. De nominaatvorm Calidris alpina alpina

Juveniele vogels hebben donkere vlekjes op de flanken, in

broedt van Noord-Scandinavië tot Noordwest-Rusland. Er

plaats van een buikvlek. De ondersoort schinzii van Bonte

wordt gedeeltelijk overwinterd aan de Noordzeekust en

strandloper is enkel in broedkleed te onderscheiden van

aan de kusten van de Golf van Biskaje tot Noord-Afrika. De

de nominaatvorm alpina. In vers broedkleed zijn de grijze

ondersoort schinzii heeft in Vlaanderen gebroed, namelijk

toppen van de schouderveren vaak iets dunner dan bij de

met 1 à 4 koppels op een opspuitterrein te Kallo-Doel van

ondersoort alpina, zijn de wangen en keel iets warmer

1982 tot 1988 en daarna nog een koppel in 1991. Sindsdien

bruin van kleur en is de buikvlek minder solide zwart

werden geen nieuwe broedgevallen meer vastgesteld. Het

(meer vlekkerig). De ondersoort alpina heeft dan soms

broedterrein ging verloren aan havenuitbreiding. De

een witte dwarsband tussen de solide, zwarte buikvlek en

ondersoorten schinzii en alpina zijn in Vlaanderen door-

de donkere borststreping, die bij schinzii ontbreekt. De

trekker, in vrij klein tot vrij groot aantal. Bonte strandlo-

ondersoort schinzii ruit ook één tot anderhalve maand

pers die bij ons ook overwinteren behoren bijna uitsluitend

vroeger naar broedkleed, waardoor het verenkleed er

tot de ondersoort alpina.

vaak al iets gesleten en afgebleekt uitziet op het moment
dat de ondersoort alpina net het verse broedkleed verkrijgt.

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

H a b i t a t / E co lo g i e
De Bonte strandloper broedt op vochtige, veenachtige

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, o.a. door economische ontwikkeling van

grond met verspreide poelen of andere, stilstaande of

opspuitterreinen is één van de voornaamste bedreigingen

stromende waters. In het zuiden van het verspreidingsge-

voor de soort.

bied zijn ook laaggelegen graslanden aan de kust in trek,
net als zoutmoerassen, zandige duinen met vochtige duinpannen, oevers van brakke lagunes, zand- of kiezelstran-

Beheer
De voornaamste maatregel is het creëren of in stand hou-

den en ondergelopen riviergebieden. De aanwezigheid van

den van het geschikte habitat (zie bij Habitat / Ecologie).

oppervlaktewater, kale plekken of kort gras, mos of andere lage begroeiing is cruciaal. Buiten het broedseizoen
foerageert de soort graag op slikplaten of moddervlaktes,
vooral aan de kust maar tijdens de trek vaak ook diep in
het binnenland.
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Kemphaan (Philomachus pugnax)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
De Kemphaan is een middelgrote steltloper met een mid-

Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat heel Noord-Europa vanaf

dellange, licht omlaag gebogen snavel. Mannetjes in

Nederland, behalve de eilanden. De overwinteringsgebie-

zomerkleed hebben een spectaculaire kuif en kraag die

den strekken zich dan weer uit vanaf Nederland tot in

zwart, wit, ros of blond kunnen zijn en opgezet kunnen

Noord-Afrika. In Vlaanderen wordt al 30 jaar niet meer

worden. Ze zijn altijd duidelijk groter dan het vrij onopval-

gebroed. De laatste broedgevallen van deze kritische wei-

lend getekend vrouwtje. Buiten de broedtijd zijn

devogel waren in Doel en de Uitkerkse Polder. De sterke

Kemphanen bruin geschelpt met lichte veren rond de sna-

afname van de Nederlandse broedpopulatie geeft weinig

velbasis. De juveniele vogels zien er uit als de adulten in

hoop op toekomstige broedgevallen bij ons. Op trek en

de winter, maar hun onderdelen zijn warmer, egaal geel-

vooral in de winter komt de Kemphaan wel in hoge aantal-

bruin getint en de bovendelen gelijkmatig geschubd met

len voor met concentraties van honderden tot ruim 2.000

donkere veercentra. Volwassen mannetjes hebben altijd

exemplaren in de IJzervallei (vooral bij winterse overstro-

fel oranje poten. In de vlucht zijn in alle kleden een zeer

mingen), kust- en Scheldepolders en in het Gentse (bv.

smalle vleugelstreep en een witte insnijding aan de zijkant

Bourgoyen-Ossemeersen).

van de stuit zichtbaar. Het is een zeer zwijgzame vogel.
H a b i t a t / E co lo g i e
De soort broedt op hoogvenen, moerassen en poelen op
berghellingen en toendra en drassige graslanden met

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Uitgestorven

reliëf. Op hogere delen van het broedterrein bevinden zich

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies (o.a. door het in cultuur brengen van voch-

de baltsplaatsen waar de mannetjes met opgezette sier-

tige heidevelden), verstoring van de nestplaats, waterver-

kragen en afhangende vleugels druk vechten om een

vuiling, verdroging, vegetatiesuccessie en sterke water-

vrouwtje. Kemphanen waren vroeger een typische broed-

peilschommelingen bij de nestplaats zijn de voornaamste

vogel van uitgestrekte en vochtige heidelandschappen en

bedreigingen voor de soort.

van extensief beweid, vochtig en veelal onbemest grasland met veel poeltjes en slikranden in polder- en kwel-
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dergebieden. In de winter en op doortrek foerageren

Beheer
Een gunstige beheermaatregel is het in stand houden van

Kemphanen op allerlei drassige of overstroomde weilan-

drassige weilanden met reliëf die weinig of niet bemest

den, slikken, opspuitterreinen en akkerland. Het voedsel

worden. Voor doortrekkers en overwinteraars is het van

bestaat voornamelijk uit insecten en hun larven en wordt

belang ondiep overstroomde graslanden en voldoende

verzameld op slikkige open plekken. ’s Avonds trekken ze

grote, ondiepe plassen met voldoende slik te creëren en in

naar een gemeenschappelijke slaapplaats.

stand te houden.

VOGELS

B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Poelsnip (Gallinago media)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Poelsnip is een nogal forse, dikke snip met een ovaal

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

lichaam, net als een rugbybal. Verder is de soort van de
nauw verwante Watersnip te onderscheiden aan de twee
dunne, witte banden over de bovenvleugel, een slechts

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies door drainage van moerassige gronden en

onopvallende, lichte vleugelachterrand, een volledig don-

intensivering van de landbouw zijn de voornaamste be-

kere ondervleugel, een minder witte buik en meer wit op

dreigingen voor de soort.

de staartzijden.
H a b i t a t / E co lo g i e
De soort broedt in open, natte graslanden in laagland of

Beheer
Voor deze soort is geen specifiek beheer in Vlaanderen
vereist.

op berghellingen. Tijdens de trek is de Poelsnip vooral te
zien in natte, rijk begroeide graslanden (met veel zeggen
en russen).
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat Noorwegen, Zweden, Oost-Europa
en Rusland. De overwinteringsgebieden zijn vooral gelegen in equatoriaal Afrika. In Vlaanderen is de soort met
moeite nog een niet-jaarlijkse doortrekker in zeer klein
aantal te noemen, maar eerder een onregelmatige dwaalgast.
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Rosse grutto (Limosa lapponica)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Rosse grutto is een steltloper die minder algemeen is

Ve rs p re i d i n g
Deze broedvogel van het uiterste hoge noorden van

dan de meer bekende Grutto. In vergelijking met de Grutto

Europa trekt van eind juli tot november voornamelijk

heeft hij echter kortere poten, een iets kortere, opgewipte

langs de kust en langs de Beneden-Zeeschelde over ons

snavel, een gebandeerde staart, een witte rugwig en egale

land naar de overwinteringsgebieden in West-Europa en

vleugels zonder een witte vleugelstreep. In de vlucht ste-

West-Afrika. In het binnenland komt de Rosse grutto

ken de poten vrijwel niet uit voorbij de staart, in tegenstel-

slechts in zeer klein aantal voor (uitzonderlijk in klein aan-

ling tot de Grutto. In de zomer heeft het mannetje volledig

tal). Een klein aantal overwintert aan de kust (hooguit

diep bruinrode onderdelen; het vrouwtje heeft veel lichte-

enkele tientallen). In het voorjaar gebruikt deze vogel

re, witachtige onderdelen met een oranje zweem en een

dezelfde route terug naar het noorden, soms in vrij klein

gestreepte borst. De snavel is dan volledig zwart. In de

aantal.

winter zijn bij beide geslachten de bovendelen licht bruingrijs en gestreept en de onderdelen witachtig. De juveniele vogel is een donkerder variant van de adulte wintervo-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

gels met geelbruin gekartelde schouderveren en vleugels.

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, watervervuiling en verstoring zijn de voor-

H a b i t a t / E co lo g i e
Rosse grutto’s broeden in de open toendra en op hoogve-

naamste bedreigingen voor de soort.

nen in de taiga. Hun nest bestaat uit een kuiltje op moerassig terrein dat ze bekleden met berkenblaadjes en

Beheer
De soort heeft nood aan ongestoorde foerageer- en rust-

korstmossen. Tijdens de trek en in de winter pleisteren ze

gebieden in de trek- en overwinteringsgebieden.

in getijdengebieden, op slikken en schorren, op opspuitterreinen en in weilanden in de buurt van de kust. Met
laag water wordt in het getijdengebied gezocht naar ongewervelden zoals regenwormen, insecten en hun larven,
kleine kreeftachtigen, zeepieren en mollusken. Bij hoog
water rusten ze gezamenlijk op stranden, zandplaten en
kwelders.
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Regenwulp (Numenius phaeopus)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (occasioneel >1% van de
biogeografische populatie in 1 of meerdere
gebieden)

Beschrijving
De Regenwulp lijkt op de grotere en nauw verwante Wulp

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

maar heeft een kortere snavel die pas naar het uiteinde
toe duidelijk omlaag buigt, een effen donkere kruin met
lichte streep over de middenkruin en iets zwaarder

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies en vervuiling zijn de voornaamste bedrei-

gebandeerde oksels. De vluchtroep is ook totaal anders,

gingen voor de soort.

een helder en hoog, snel opeenvolgend ‘bie bie bie bie bie
bie bie’.

Beheer
Belangrijke beheermaatregelen zijn het beschermen en

H a b i t a t / E co lo g i e
De Regenwulp broedt op toendra, heide en hoogvenen

herstellen van geschikt habitat aan de kust (schorren en

(niet in Vlaanderen). Op doortrek in Vlaanderen verkiest de

rust voorzien worden.

slikken). Op (potentiële) slaapplaatsen moet de nodige

soort grote weilandcomplexen in het binnenland en schorren, slikken en polderweiden aan de kust. Slaapplaatsen
vormen zich vooral in heide- en schorgebieden.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat Noord-Europa (vooral IJsland,
Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland). In Vlaanderen
is de soort een doortrekker in vrij klein tot vrij groot aantal, van eind maart tot eind mei en van eind juni tot eind
oktober. Vooral eind de jaren ’70 vormden zich tijdens de
voorjaarstrek grote slaapplaatsen van soms duizenden
vogels in heideterreinen in de Kempen en schorren langs
de kust. In de loop van de jaren ’80 zijn die grote aantallen
echter verdwenen.

VOGELS

|

487

VOGELS

Wulp (Numenius arquata)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (occasioneel >1% van de
biogeografische populatie in 1 of meerdere
gebieden)

Beschrijving
De Wulp is een grote steltloper met lange, gelijkmatig

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd

omlaag gebogen snavel. Het verenkleed is grijsbruin
gevlekt en gestreept, met in de vlucht een opvallende,
witte rugwig. De roep is een ver dragend, weemoedig

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, vervuiling en verstoring zijn de voornaam-

‘koer-li’.

ste bedreigingen voor de soort.

H a b i t a t / E co lo g i e
De soort broedt in Vlaanderen vooral in cultuurgraslan-

Beheer
Belangrijke beheermaatregelen in de overwinteringsge-

den, maar ook in haar oorspronkelijke broedbiotoop

bieden zijn het beschermen en herstellen van geschikt

(vochtige heide- en veengebieden) is ze nog goed verte-

habitat (schorren en slikken, vochtige graslanden, enz.).

genwoordigd. De Wulp overwintert vooral op akkers en

Vooral op slaapplaatsen moet de nodige rust voorzien

weilanden, maar ook op vlakke stranden en in slik- en

worden.

schorgebieden. Ze brengen de nacht door op gezamenlijke slaapplaatsen, bij voorkeur gebieden met voldoende
ondiep water (natte graslanden, schorren, opgespoten
terreinen,…) en rust.
Ve rs p re i d i n g
Het is een broedvogel van de gematigde en boreale klimaatzones in Europa. Het verspreidingsgebied is vrij aaneengesloten ten noorden van België, maar sterk verbrokkeld in Zuidwest- en Midden-Europa. In Vlaanderen is de
Wulp een vrij talrijke broedvogel (500 à 600 paren), vooral
in de Kempen. De soort is tevens een doortrekker en wintergast in vrij klein tot vrij groot aantal (tot 6000 à 8000
ex.). De belangrijkste overwinteringsgebieden situeren
zich in de Kustpolders.
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Bosruiter (Tringa glareola)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Bosruiter is een elegante, kleinere steltloper met een

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

niet erg lange snavel en poten. In de vlucht steken de donkere bovendelen en bovenvleugels scherp af tegen de
witte stuit en grotendeels witte staart. Van het nauw ver-

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies (o.a. door economische ontwikkeling van

wante Witgatje is de soort te onderscheiden door de ble-

opspuitterreinen, het draineren van weilanden en moe-

kere ondervleugel en, in zit, door de lichte wenkbrauw-

rassen, het kanaliseren van rivieren) en verstoring beho-

streep die tot ver achter het oog reikt en de bruinere, niet

ren tot de voornaamste bedreigingen voor de soort.

zwarte bovendelen met grotere, lichte vlekken. Bosruiters
roepen in vlucht vaak een onmiskenbaar ‘tjief-ief-ief’.

Beheer
Een gunstige beheermaatregel voor de soort is het in

H a b i t a t / E co lo g i e
De soort broedt in zones met verspreide naaldwouden en

stand houden van ondiepe plassen, bv. door overstro-

in taiga op plaatsen met wilgen, kleine berken en sparren,

natuurlijke oevers (met veel slik) of het in stand houden

hoogvenen en moerassen met bedekking van mossen,

ervan langs rivieren komt deze soort ten goede.

mingsgebieden te creëren in weiland. Ook het herstel van

grassen en zeggen. Op trek is de soort sterk gebonden
aan zoetwater langs de kust of in het binnenland aan
ondiepe moerassen, poelen, ondergelopen weilanden en
slikranden langs meren en rivieren. Ook opspuitterreinen
met voldoende ondiep water, voldoende slik en een gevarieerde oevervegetatie worden bezocht.
Ve rs p re i d i n g
De broedgebieden strekken zich uit van Scandinavië en
verder oostwaarts, doorheen Rusland. Europese broedvogels overwinteren voornamelijk in Afrika, ten zuiden van
de Sahara. De trek van en naar de overwinteringsgebieden
verloopt over een breed front over het Europese continent.
De soort is schaarser in Groot-Brittannië en Ierland. In
Vlaanderen komt de Bosruiter enkel als doortrekker voor,
in het voorjaar in klein en in het najaar in klein tot vrij klein
aantal. De aantallen lijken iets hoger te liggen in het binnenland dan aan de kust.

VOGELS
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Steenloper (Arenaria interpres)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (geregeld >1% van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Steenloper is een compact, nerveus en alert steltlo-

brekers, staketsels en stranden aan de kust. Langs de vol-

pertje met korte, oranje pootjes en een bont uiterlijk. In

exemplaren geteld, vooral in zones met veel strandhoof-

broedkleed is de kop overwegend wit met een variabele

den tussen Nieuwpoort en Blankenberge. Af en toe wor-

hoeveelheid donkere streepjes en met een zwarte band

den op trek ook enkele vogels in het binnenland gezien.

ledige kustlijn worden maximaal tussen 1.000 en 1.500

voor en onder het oog, die uitloopt over de achterhals en
ook uitloopt in een zeer brede, zwarte borstband. De rest
van de onderdelen is wit. De bovendelen zijn zwart, met

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

een brede, oranjebruine baan over de schouder en een
rossig veld over de vleugeldekveren. Vrouwtjes zijn iets
doffer gekleurd dan de mannetjes en hebben meer

B e d re i g i n g e n
De Steenloper heeft vooral te lijden onder het verlies aan

streepjes op de kop. Vogels in winterkleed en juveniele

voedselaanbod (bv. mossels, zeepokken, darmwieren,…)

vogels zijn eerder effen bruin op bovendelen en kop. Ook

tengevolge van olievervuiling of habitatveranderingen.

in vlucht zien Steenlopers er bont gekleurd uit, vanwege

Verstoring van hoogwatervluchtplaatsen is ook nadelig

de brede, witte vleugelstreep, de witte baan over de vleu-

voor de soort.

gelbasis, de witte rugwig die onderaan begrensd wordt
door een zwarte dwarsband en de zwart-witte staart.

Beheer
Gunstig voor de soort zijn het behoud en de goede inrich-

H a b i t a t / E co lo g i e
Het is een broedvogel van arctische streken, waar hij voor-

ting van harde structuren zoals strandhoofden langs de

al voorkomt op steen- en rotskusten en boomloze rotsei-

nemen van preventieve maatregelen tegen olievervuiling

landjes. Hij nestelt op de grond. Buiten het broedseizoen

op zee, zoals de regulatie van de afvalverwerking in

is de soort sterk gebonden aan allerlei kusthabitats waar-

havengebieden, technische maatregelen aan boord van

bij voedsel gezocht wordt op rotsen, golfbrekers, haven-

schepen en controles op zee. Hoogwatervluchtplaatsen in

pieren, staketsels en stranden door met de snavel stenen

het bijzonder moeten gevrijwaard worden van verstoring.

en zeewier om te keren. Bij hoog tij is de Steenloper ook
wel te vinden op weilanden en plassen iets meer in het
binnenland.
Ve rs p re i d i n g
De soort broedt langs de kusten van Noorwegen,
Spitsbergen, Zweden (voornamelijk langs de Baltische
kust), Finland, Estland en Rusland. Ze overwintert langs
de kusten van IJsland, Zuid-Noorwegen, Ierland, GrootBrittannië, West-Europa, het Iberisch schiereiland, het
westelijk

Middellandse-Zeegebied

en

Afrika.

In

Vlaanderen overwinteren Steenlopers uitsluitend op golf-
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kust. Vooral van belang zijn het sensibiliseren en het
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Grauwe franjepoot (Phalaropus lobatus)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Grauwe franjepoot is een elegant steltlopertje met een

trekker van de kustpolders en langsheen de Beneden-

geheel zwarte, naaldvormige snavel. Volwassen vogels

najaar. Voorjaarswaarnemingen van volwassen vogels zijn

zijn donkergrijs, met twee gele lengtestrepen over de

er niet ieder jaar en bovendien blijven de vogels dan

bovendelen, een roodachtige zijhals en een witte buik, kin,

meestal niet langer dan een dag ter plaatse.

Zeeschelde. Het gaat meestal om juveniele vogels in het

keel en klein vlekje boven het oog. Het vrouwtje is mooier
gekleurd dan het mannetje. Het winterkleed is overwegend lichtgrijs met witte strepen, met een zwart masker-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

tje rond het oog. De jonge vogels zijn bruiner en hebben
zowel het maskertje rond het oog als de gele lengtestrepen op de bovendelen en bovendien een zwarte kopkap en

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies (bv. dempen van veedrinkpoelen, uitdroging

een opvallende roodbruine tint op de hals en zijborst. In

van ondiepe plassen) en watervervuiling (bv. door bemes-

vlucht is een witte vleugelstreep zichtbaar, net als witte

ting van omliggend weiland) zijn de voornaamste bedrei-

zijden van de overigens donkere stuit.

gingen voor de soort.

H a b i t a t / E co lo g i e
De soort broedt vooral op de toendra in vochtige moeras-

Beheer
Het in stand houden van grotere veedrinkpoelen in de

sen en poeltjes of ook op berghellingen boven de boom-

kustpolders is een belangrijke beheermaatregel, net als

grens (fjelds). De rollen van het mannetje en het vrouwtje

de aanleg en het behoud van ondiepe zoetwaterplassen

zijn bij deze soort omgekeerd. Het mannetje broedt en

langsheen de kust en grote rivieren. Essentieel is het in

verzorgt de jongen. Op trek is de soort sterk gebonden aan

stand houden van een goede waterkwaliteit (geen bemes-

zoet water met een voorkeur voor kleine, stilstaande,

ting in de bufferzone van de plas).

ondiepe poelen. In Vlaanderen wordt ze meestal waargenomen in kleine weideplasjes en sloten in het poldergebied langsheen de kustlijn en in gelijkaardige biotopen in
het binnenland. Ze zoekt vaak zwemmend en om zich
heen pikkend haar voedsel bij elkaar, bestaande uit insecten(larven), kreeftachtigen en zaden.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat IJsland, Noord-Schotland,
Noorwegen, Zweden, Finland en verder oostelijk doorheen Noord-Rusland. Franjepoten trekken van eind juli tot
begin september vooral over Oost-Europa via de Zwarte
en de Kaspische Zee naar het zuidoosten. Het overwinteringsgebied van de Europese populatie bevindt zich voornamelijk aan de Arabische Zee ver van de kust. In
Vlaanderen is de Grauwe franjepoot een zeldzame doorVOGELS
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Grote jager (Stercorarius skua)
Noordzee: Doortrekker/overwinteraar in internationaal belangrijke aantallen (occasioneel >1%
van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Grote jager is een grote, opvallend zwaar gebouwde,

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

meeuwachtige zeevogel met donkerbruin verenkleed. In
de vlucht vallen het dikke lichaam, de brede vleugels en
korte staart op. Zowel op de bovenkant als de onderkant

B e d re i g i n g e n
Op de Noordzee kent de soort geen specifieke bedreigin-

van de handvleugel is een opvallende, halvemaanvormige,

gen.

witte vlek zichtbaar.
H a b i t a t / E co lo g i e
De soort broedt op open, rotsachtig terrein of andere kale,
woeste gronden, meestal op eilanden. Buiten het broedseizoen is de soort sterk gebonden aan open zee. Grote
jagers leven van vis. Soms foerageren ze achter vissersschepen of stelen ze voedsel van andere zeevogels.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat IJsland, de Faerøer, Shetland, het
noorden van Schotland, Spitsbergen, Bear Island, Jan
Mayen, Noorwegen en Noord-Rusland. Op het Belgisch
deel van de Noordzee is de soort een doortrekker in klein
tot vrij klein aantal, voornamelijk in het najaar. Op zee
komt de soort zeer verspreid en in lage dichtheden voor;
vooral in augustus-oktober, maar ook in de meeste andere maanden van het jaar. De zuidelijke Noordzee is niettemin enorm belangrijk voor Grote jagers aangezien meer
dan 60 % van de totale biogeografische populatie er doortrekt. De aantallen kunnen in augustus-september oplopen tot enkele honderden verspreid op zee.
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Beheer
Voor deze soort is geen specifiek beheer vereist op de
Noordzee.
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus)
Jaarlijkse broedvogel

Beschrijving
De Zwartkopmeeuw, die sterk lijkt op de iets kleinere

jaarlijks de grootste kolonies te zien. Ook overzomerende,

Kokmeeuw, is een kleine, bijna volledig witte meeuw met

winteren in Vlaanderen.

subadulte vogels worden waargenomen. Enkelingen over-

een grote, zwarte kopkap en witte oogring. De snavel en
poten zijn bloedrood. Jonge vogels hebben een zwarte
tekening op vleugels en staart, zwarte poten en snavel.
Pas na drie jaar hebben zij het volledig volwassen kleed. ’s
Winters hebben zowel jonge als adulte vogels een zwarte
veeg door het oog, het zogenaamde ‘boevenmasker’. De
roep is een kenmerkend, nasaal ‘jiauw’.
mogelijk

H a b i t a t / E co lo g i e
Zwartkopmeeuwen komen zowel in het binnenland op
vennen, vijvers, opspuitterreinen als aan de kust op eilanden en in havengebieden voor. Ze zoeken voedsel zoals
Kok- en Stormmeeuw dat doen, door te vissen, aas te zoeken of achter beerkarren regenwormen en insecten te
zoeken in niet al te bemeste weiden. ’s Winters lijkt de
Zwartkopmeeuw iets meer kustgebonden te zijn.
Ve rs p re i d i n g
De Zwartkopmeeuw is oorspronkelijk een broedvogel van
de landen rond de Zwarte en Middellandse Zee die zich de
laatste decennia verspreid in West-Europa gevestigd
heeft. Hij trekt in het najaar in klein aantal door van eind
juni tot midden oktober, zowel aan de kust als in het binnenland en overwintert vooral langs de Atlantische kusten
van Zuidwest-Europa vanaf Noord-Frankrijk, Marokko en

waarschijnlijk

zeker

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd
B e d re i g i n g e n
Zeer nadelig voor de soort zijn het verlies van broedplaatsen door natuurlijke vegetatiesuccessie of door havenuitbreiding, verstoring of vernietiging van de nestplaats, verstoring op slaap- of hoogwatervluchtplaatsen, te hoge
waterschommelingen en predatie.
Beheer
Behoud van geschikte broedlocaties en terugdringen van
vergevorderde vegetatiesuccessie in potentiële broedgebieden zijn, naast voldoende rust, de belangrijkste maatregelen.

de Middellandse Zee. Het eerste broedgeval in Vlaanderen
dateert van 1964. Vanaf 1985 werd de soort een regelmatige broedvogel. Vanaf eind februari worden de broedplaatsen bezet, steeds temidden of nabij Kokmeeuwenkolonies. Het aantal broedparen loopt soms op tot enkele
honderden (zelfs tot 1.200 in 2002), verspreid over alle
Kokmeeuwenkolonies. Dit aantal neemt nog steeds toe
van jaar tot jaar en hangt onlosmakelijk vast met de toename van de jaarlijkse populatie in het Nederlandse
Deltagebied. Aan de Oostkust en in het Antwerpse zijn
VOGELS

|

493

VOGELS

B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Dwergmeeuw (Larus minutus)
Noordzee: Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in internationaal belangrijke aantallen
(geregeld >1% van de biogeografische populatie
in 1 of meerdere gebieden)
Vlaanderen: Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Dwergmeeuw is onze kleinste meeuw, die qua formaat
en vliegwijze vaak meer weg heeft van een kleine stern.
Volwassen vogels hebben lichtgrijze bovendelen, een volledig bleke bovenkant van de handpennen en kenmerken-

Middellandse Zee. Onze kustwateren vormen een uiter-

de grijszwarte ondervleugels met een smalle witte ach-

mate belangrijke trekcorridor voor deze soort waar afhan-

terrand. In zomerkleed is de kop volledig zwart, zonder

kelijk van het seizoen 40 tot bijna 100% van de totale bio-

witte oogring. In winterkleed is de kop overwegend wit,

geografische populatie gebruik van maakt. Doorgaans

met een donker vlekje achter het oog en met een zwart-

wordt ze niet verder dan 30 km in zee aangetroffen.

grijze kruin. Juveniele vogels hebben grotendeels bruin-

Tijdens de trekperiodes kunnen tot meer dan 3.000 vogels

zwarte bovendelen en kruin. In de vlucht tonen ze een

worden waargenomen (bijna 4% van de biogeografische

kenmerkend, zwart W-patroon over de (overigens bleke)

populatie).

bovenvleugels, dat een jaar lang behouden blijft. De
ondervleugel is dan zuiver wit. Tweedejaars vogels lijken
op volwassenen, maar zijn minder zwart op de ondervleu-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

gel en hebben vaak nog een zwarte tekening aan de toppen van de handvleugel.

B e d re i g i n g e n
Hier aan zee overwinterende vogels zijn vooral gevoelig

H a b i t a t / E co lo g i e
De Dwergmeeuw broedt in kleine kolonies in zoetwater-

voor olievervuiling en windmolens.

moerassen, rivierbekkens, nabij meren of nabij de kust op
plaatsen met een weelderige vegetatie en veel waterplan-

Beheer
Vooral van belang zijn het sensibiliseren en het nemen van

ten, waarop het nest verankerd wordt. Buiten het broed-

preventieve maatregelen tegen olievervuiling op zee, zoals

seizoen geeft de soort de voorkeur aan de kust, vooral op

de regulatie van de afvalverwerking in havengebieden,

plaatsen waar havengeulen of rivieren in zee uitmonden.

technische maatregelen aan boord van schepen en con-

In het binnenland is het een schaarse doortrekker, voor-

troles op zee. De strategische plaatsing van windmolen-

namelijk langs grote rivieren en op grote plassen. Het

parken en de monitoring van de impact zijn eveneens

voedsel bestaat uit allerlei kleine ongewervelde dieren en

belangrijk.

vis die uit het water worden gepikt.
Ve rs p re i d i n g
De soort is voornamelijk een broedvogel van NoordoostEuropa. In de jaren ’90 werd echter in zeer klein aantal
ook regelmatig in Nederland gebroed. De broedvogels
trekken in augustus tot oktober via de Baltische en de
Noordzee of dwars door Centraal-Europa naar zuidelijker
streken om te overwinteren langs de kusten van de
Noordzee,
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Kokmeeuw (Larus ridibundus)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (geregeld >1% van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Kokmeeuw is onze algemeenste meeuwensoort. Het is

le grote, militaire domeinen in Limburg. Buiten de broed-

een kleine meeuw, die in alle kleden een opvallende witte

groot aantal. Op sommige grote slaapplaatsen (zoals de

buitenrand van de handvleugel heeft, met op de onder-

spaarbekkens van Kluizen of van Woumen) kunnen tot

vleugel een zwarte vlek ernaast. Volwassen vogels hebben

150.000 exemplaren geteld worden.

tijd is het een doortrekker en wintergast in groot tot zeer

lichtgrijze bovendelen en krijgen in het voorjaar een donkerbruine kopkap en een donkerrode snavel. In winterkleed is de kop wit, met een donkere oorvlek. Juveniele

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd

vogels hebben bruin geschubde bovendelen met lichtgrijze, grote dekveren. Enkele maanden na het uitvliegen
worden de bruine mantel- en schouderveren vervangen

B e d re i g i n g e n
De voornaamste bedreigingen voor de soort zijn verdro-

door effen lichtgrijze veren. Het is een luidruchtige vogel

ging van vennen, bestrijding door de mens, toegenomen

tijdens het broeden of foerageren.

predatie, te hoge of te lage waterstanden, verdroging en
bemesting van graslanden en habitatverlies door econo-

H a b i t a t / E co lo g i e
Kokmeeuwen zijn echte koloniebroeders die voorkomen in

mische ontwikkeling.

allerlei water- en moerasgebieden zoals heideterreinen,
grote meren en overstromingsvlaktes, maar ook langs de

Beheer
In de overwinteringsgebieden moeten de slaapplaatsen

kust. Vaak komen ze tevens tot broeden in meer kunstma-

worden gevrijwaard van verstoring. Geschikte broedbioto-

tige biotopen zoals bezinkingsbekkens van suikerfabrie-

pen in allerlei water- en moerasgebieden dienen in stand

ken, havengebieden, in de omgeving van rijstvelden en op

gehouden, met bijzondere aandacht voor een stabiel

opspuitterreinen in industriegebieden. Ze foerageren het

waterpeil.

meest op pas gemeste of geploegde weilanden en akkers.
Buiten de broedtijd komen ze verspreid voor in allerlei
biotopen, zoals stranden, havens, weilanden en akkers,
plassen, stortplaatsen en in stedelijke omgeving. Het zijn
alleseters, maar ze voeden zich vooral met larven, slakken en wormen, die ze vinden op wei- en bouwland. Ze
eten ook visjes, vogeleieren, muizen en kleine vogeltjes.
Ve rs p re i d i n g
De soort broedt over heel Europa en Rusland behalve het
uiterste noorden, maar is schaars in het MiddellandseZeegebied. Kokmeeuwen overwinteren in of nabij de
broedgebieden, zuidelijk tot Noord-Afrika. In Vlaanderen
is het een talrijke broedvogel (circa 10.000 broedparen)
met de grootste kolonies te Zeebrugge, het Molsbroek te
Lokeren, in het Antwerpse Linkeroevergebied en op enkeVOGELS
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Stormmeeuw (Larus canus)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (geregeld >1% van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Stormmeeuw is een middelgrote meeuw met, in alle

nabij de broedgebieden en wat zuidelijker, in West-,

kleden, een donkere iris en een nogal ronde kop.

Stormmeeuw een schaarse broedvogel met in totaal

Volwassen vogels hebben donkergrijze bovendelen met

ongeveer 20 à 40 broedparen verspreid over de haven van

opvallende witte toppen aan de handpennen, geelgroene

Zeebrugge, de Maasvallei, enkele grote bedrijfsterreinen

poten en snavel en zwarte buitenste handpennen met

in Noord-Limburg en het Antwerpse Linkeroevergebied.

kleine witte toppen. In de vlucht zijn op de buitenste hand-

Het is een wintervaste vogel die meestal niet zuidelijker

pennen ook nog twee, uitzonderlijk zelfs drie, grote witte

trekt dan de Noordzee. In Vlaanderen is het een overwin-

‘spiegels’ zichtbaar. Bij juveniele vogels zijn de bovendelen

teraar in vrij groot tot groot aantal (tot ruim 100.000 exem-

bruin geschubd, behalve de grote dekveren die lichtgrijs

plaren in totaal). Grote slaapplaatsen zoals op de spaar-

zijn en een bleke vleugelbaan vormen. De staart is dan wit,

bekkens van Woumen en Kluizen en in de achterhaven van

met een scherp afgescheiden, zwarte eindband. Poten en

Zeebrugge kunnen vele tienduizenden Stormmeeuwen

snavel zijn dofroze, die laatste met donkere top.

huisvesten.

H a b i t a t / E co lo g i e
De soort broedt in kolonies of in losse paren aan de kust

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Zeldzaam

Midden-

en

Oost-Europa.

In

Vlaanderen

is

de

op rotsen, rotsige hellingen, zandduinen en eilandjes. In
het binnenland geeft de soort de voorkeur aan moerassen, oevers van meren en zelfs akkers in de onmiddellijke

B e d re i g i n g e n
Broedende vogels worden vooral bedreigd door landpre-

omgeving van water. In sommige landen (zoals

datoren en menselijke verstoring (massatoerisme, wan-

Nederland) maakt ze haar bekleed nest ook op gebouwen

delaars,…). Aan zee overwinterende vogels zijn vooral

met platte daken. Buiten het broedseizoen komt de soort

gevoelig voor olievervuiling.

in allerlei biotopen voor. Aan de kust foerageert ze op zee
en stranden, in polders en in havengebieden. In het binnenland komt de Stormmeeuw verspreid voor in weilan-

Beheer
Vooral van belang zijn het sensibiliseren en het nemen van

den, (vers geploegde) akkers, rivieren, meren en plassen.

preventieve maatregelen tegen olievervuiling op zee, zoals

Ook vuilnisbelten worden bezocht, maar daar wordt de

de regulatie van de afvalverwerking in havengebieden,

soort gedomineerd door grotere meeuwen. Slapen

technische maatregelen aan boord van schepen en con-

gebeurt in groep op grote waterplassen, zoals spaarbek-

troles op zee. Slaapplaatsen moeten worden gevrijwaard

kens.

van verstoring. Een belangrijke beheermaatregel in
potentiële broedgebieden, zoals de duinen, is afscherming

Ve rs p re i d i n g
De Stormmeeuw komt enkel in de noordelijke helft van
Europa voor. De overgrote meerderheid van de populatie
broedt in Noorwegen en Zweden. Ook in Finland,
Schotland en Denemarken is de soort talrijk. Elders is ze
eerder zeldzaam en in de Benelux bereikt ze de zuidwestelijke grens van haar areaal. De soort overwintert in of
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Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus)
Broedvogel/doortrekker/overwinteraar in internationaal belangrijke aantallen (geregeld >1%
van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

medius is een doortrekker en wintergast, hoewel een

Beschrijving
De Kleine mantelmeeuw is iets kleiner en slanker dan de

enkel exemplaar bij ons ook tot broeden komt. In

Zilvermeeuw. Bij volwassen vogels zijn de bovendelen

Vlaanderen is het broedgebied grotendeels beperkt tot de

zwartgrijs, de vleugeltoppen grotendeels zwart en de

voorhaven van Zeebrugge (met 4.515 broedparen in 2004

poten geel. De snavel is geel met een rode vlek op de

meer dan 95% van de Vlaamse populatie of 2,6% van de

ondersnavel; de iris is geel. Jonge vogels zijn tijdens hun

biogeografische populatie). Elders bevindt zich alleen in

eerste levensjaar overwegend donkerbruin (donkerder

Oostende een grotere populatie (149 paren in 2006) die is

dan jonge Zilvermeeuwen). De staart is grotendeels zwart

gevestigd op daken van gebouwen. In het binnenland gaat

(bredere en zwartere staartband dan Zilvermeeuw) en de

het voorlopig over slechts enkele paren. Buiten het broed-

stuit is wit, met een aantal donkerbruine vlekken. De iris

seizoen komt de soort in Vlaanderen voor in vrij klein tot

en snavel zijn donker; de poten roze. In de daaropvolgen-

vrij groot aantal, zowel aan de kust als in het binnenland.

de onvolwassen kleden worden de bruine veren geleidelijk

De aantallen zijn het laagst tijdens de winter wanneer de

vervangen door donkergrijze en witte. Het adulte kleed

Kleine mantelmeeuw langs de kusten van Zuidwest-

wordt verkregen na 4 à 5 jaar.

Europa en Noordwest-Afrika vertoeft.

H a b i t a t / E co lo g i e
De broedhabitat is vergelijkbaar met die van Zilvermeeuw
- beide soorten komen immers vaak in gemengde kolonies voor - maar ruwe, rotsige en sterk begroeide terreinen zijn iets minder in trek. Ook kunstmatige broedplaatsen zoals opspuitterreinen en daken van gebouwen worden vlot in gebruik genomen. In het broedseizoen zoekt

mogelijk

waarschijnlijk

zeker

deze meeuwensoort haar voedsel in de Noordzee, tot wel
60 à 100 kilometer vanaf de broedkolonie. Daar vissen ze
op kleine vissoorten die vlak onder het wateroppervlak

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd

zwemmen. Vaak vliegen ze achter vissersboten waar ze
foerageren op overboord gegooid voedsel, zoals bijvangsten en visresten. Buiten het broedseizoen wordt de soort
veelal aangetroffen op het strand, in landbouwgebieden
(weiden en akkers) en op zee.

B e d re i g i n g e n
Broedende vogels worden vooral bedreigd door landpredatoren. Omdat de belangrijkste broedkolonies gevestigd
zijn op (tijdelijk) braakliggende terreinen in havengebieden, is habitatverlies ook een reële bedreiging. De soort is

Ve rs p re i d i n g
Kleine mantelmeeuwen broeden hoofdzakelijk in de kust-

ook gevoelig voor verstoring van de slaap- en hoogwatervluchtplaatsen.

gebieden van Noordwest-Europa, van IJsland tot het
Iberisch schiereiland. In West-Europa is de broedpopulatie de voorbije decennia sterk toegenomen. In Vlaanderen

Beheer
Een belangrijke beheermaatregel is het voorzien van zan-

komen twee ondersoorten voor. De ondersoort L. f. graell-

dige, schaars begroeide terreinen met voldoende rust aan

sii is een vrij talrijke broedvogel; de ondersoort L. f. inter-

de kust. Slaap- en hoogwatervluchtplaatsen moeten worden gevrijwaard van verstoring.
VOGELS
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Zilvermeeuw (Larus argentatus)
Doortrekker/overwinteraar in internationaal
belangrijke aantallen (geregeld >1% van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Zilvermeeuw is een grote meeuw, met twee onder-

vond. In Vlaanderen bevinden de belangrijkste broedge-

soorten (L. a. argenteus en L. a. argentatus) en nogal wat

1.986 broedparen in 2004) en in Oostende (maximum 321

regionale, uiterlijke variatie. De bij ons broedende onder-

paren in 2004). In Oostende wordt uitsluitend gebroed op

soort argenteus (West-Europa en IJsland) heeft in volwas-

daken van gebouwen. In het binnenland gaat het voorlopig

sen kleed zilvergrijze bovendelen en doorgaans roze

over kolonies van slechts enkele paren. De Vlaamse

poten. De snavel is geel met een lichtrode vlek op de

broedvogels en hun nakomelingen overwinteren voorna-

ondersnavel; de iris is lichtgeel. Jonge vogels zijn tijdens

melijk langs de Belgische en Noord-Franse kusten en in

hun eerste levensjaar overwegend bruin, met kenmerken-

het Nederlandse Deltagebied. De soort overwintert in

de, bleke binnenste handpennen, die een bleek ‘venster’

België in vrij groot tot groot aantal. Lokale overwinteraars

vormen in de bovenvleugel. De staart is vuilwit met bruine

worden aangevuld met exemplaren van de ondersoort

vlekjes en een donkerbruine, subterminale band. In de

argentatus, die dan voorkomt in klein aantal, vooral aan

volgende levensjaren wordt het bruine kleed geleidelijk

de kust (bv. haven van Oostende).

bieden zich in de voorhaven van Zeebrugge (maximum

vervangen door grijze en witte veren; het volwassen kleed
wordt verkregen na 4 à 5 jaar.
H a b i t a t / E co lo g i e
Zilvermeeuwen nestelen zowel langs rotskusten als in

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd

meer zandige kustgebieden. Hoewel ze in gemengde

B e d re i g i n g e n
Broedende vogels worden vooral bedreigd door landpre-

kolonies met Kleine mantelmeeuw voorkomen, verkiezen

datoren. Omdat de belangrijkste broedkolonies gevestigd

ze doorgaans plaatsen met iets hogere en ruigere vegeta-

zijn op (tijdelijk) braakliggende terreinen in havengebie-

tie dan Kleine mantelmeeuwen. De laatste decennia wordt

den, is habitatverlies ook een reële bedreiging. De soort is

meer en meer ook op daken en in het binnenland gebroed.

bovendien gevoelig voor verstoring van de slaap- en hoog-

Buiten het broedseizoen concentreren Zilvermeeuwen

watervluchtplaatsen.

zich vaak op plaatsen met veel menselijk afval, zoals vuilstortplaatsen, fabrieksterreinen, havens en stedelijke
gebieden. Ze foerageren echter ook vaak in landbouwge-

Beheer
Een belangrijke beheermaatregel is het voorzien van zan-

bieden, langs de kust en op zee (vaak achter visserssche-

dige, schaars begroeide terreinen met voldoende rust aan

pen). Ze hebben een zeer opportunistische voedselkeuze

de kust.

en eten zowat alles.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal van de Zilvermeeuw strekt zich uit langs
de kusten van Noordwest-Europa, met het zwaartepunt in
Groot-Brittannië, de Scandinavische landen, Duitsland,
Nederland en Frankrijk. In West-Europa is de broedpopulatie de voorbije decennia sterk toegenomen, hoewel er
recentelijk in de noordelijke kolonies een afname plaats498
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Grote stern (Sterna sandvicensis)
Vlaanderen: Jaarlijkse broedvogel
Noordzee en Vlaanderen: Broedvogel/doortrekker/overwinteraar in internationaal belangrijke
aantallen (geregeld >1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Grote stern is ongeveer even groot als de Kokmeeuw.

stern overwintert in het Middellandse-Zeegebied en langs

Hij heeft in zomerkleed een zwarte kopkap met opvallen-

den maart en trekt weer weg in augustus-september. In

de kuif op de achterkruin. De lange, dunne snavel is zwart

Vlaanderen komt een soms zeer grote kolonie voor in de

met een gele tip; de poten zijn ook zwart. De vleugels en

voorhaven van Zeebrugge (tot 4.067 broedparen, dit is

rug zijn lichtgrijs, de rest is spierwit. Juveniele vogels

meer dan 7% van de totale biogeografische populatie);

hebben duidelijk geschubde bovendelen. In de winter zijn

éénmaal werd in het Zwin gebroed. De soort komt nage-

het voorhoofd en voorkruin wit, waardoor een smal zwart

noeg alleen aan zee voor. In het binnenland wordt zelden

masker overblijft. In de vlucht is een gevorkte staart zicht-

eens een doortrekker gezien.

de kusten van West-Afrika. Bij ons komt de soort toe mid-

baar, echter zonder verlengde buitenste pennen. Tijdens
het foerageren vliegt hij hoger dan de Visdief of Noordse
stern, met omlaag wijzende snavel. In het broedseizoen is
tijdens de vlucht veelvuldig de roep te horen, een luid
‘kriewiek’ of ‘krik krik’.
H a b i t a t / E co lo g i e
De Grote stern broedt in grote kolonies op (schier)eilanden of vlaktes met zand, schelpen en vrij korte begroeiing,
altijd vlak bij de zee of op eilanden in de zee. De soort
broedt vaak in associatie met Kokmeeuwen en andere
sternensoorten in verband met een betere bescherming
tegen predatoren. De sternen foerageren tot op grote
afstand van de kolonie (tot meer dan 25 km), meestal
stootduikend onder een steile hoek tot ongeveer 1 meter
diep. Bij harde wind foerageren vaak grote, luidruchtige
groepen in de branding en in beschutte havengebieden.
Grote sterns zijn uitgesproken voedselspecialisten; ze
leven

vrijwel

uitsluitend

van

Haring,

Sprot

en

Zandspiering. De kustwateren van Zeeland tot de Panne
vormen een belangrijk voedselgebied. Op doortrek verkiest de soort rustige stranden, slikken, schorren en getijdengebieden en sluit ze zich vaak aan bij andere sternensoorten.

mogelijk

waarschijnlijk

zeker

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Met uitsterven bedreigd
B e d re i g i n g e n
Zeer nadelig voor de soort zijn verstoring of vernietiging
van de nestplaats, watervervuiling (vooral accumulatie
van toxische stoffen via het voedsel), overbevissing en
aanvaringen met windmolens.
Beheer
Essentieel voor de soort is het behoud of de ontwikkeling
van geschikt broedbiotoop. Het tegengaan van vegetatiesuccessie is hier belangrijk. Tegelijkertijd moet broedbiotoop voor Kokmeeuwen voorzien worden. In en nabij de
broedgebieden moet voldoende rust aanwezig zijn. Voor
doortrekkers kan een voldoende groot stuk strand afge-

Ve rs p re i d i n g
De broedgebieden zijn vooral gelegen in West-Europa en
enkele rivierdelta’s in het westelijk deel van de

sloten worden, waar sterns zich kunnen verzamelen om te
rusten.

Middellandse, de Zwarte en de Baltische Zee. De Grote
VOGELS
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Dougalls stern (Sterna dougallii)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
De Dougalls stern lijkt op een Visdief maar het verenkleed

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

is zo wit als dat van de Grote stern. In zomerkleed heeft hij
een geheel zwarte snavel (met een rode snavelbasis in de
broedtijd) en een langere, volledig witte staart die in zit

B e d re i g i n g e n
De voornaamste bedreigingen voor de soort zijn habitat-

voorbij de vleugels steekt. Op de ondervleugel zijn de vleu-

verlies en watervervuiling (vooral accumulatie van toxi-

geltoppen minder zwart. De juveniele vogels, die bij ons

sche stoffen via het voedsel).

uiterst zeldzaam zijn, zijn zwaar geschubd zoals juveniele
Grote sterns. De soort duikt bij het foerageren onder een
hoek vliegend het water in. Hoewel doorgaans moeilijk te

Beheer
Voor doortrekkers kan een voldoende groot stuk strand

horen tussen meestal grote groepen sterns heeft de

afgesloten worden, waar sterns zich kunnen verzamelen

Dougalls stern een karakteristieke tweeledige roep die

om te rusten.

aan een Zwarte ruiter doet denken: tsje-wik.
H a b i t a t / E co lo g i e
De Dougalls stern broedt in kolonies (vaak samen met
Visdief) op zandige of braakliggende terreinen aan de
kust. Vaak wordt op iets meer beschutte plaatsen genesteld dan de Visdief, zoals onder overhangende vegetatie.
Vanuit de kolonie gebeuren foerageervluchten naar open
water tot enkele kilometers van het nest. Van op soms vrij
grote hoogte duiken ze op visjes en ongewervelden die
zich net onder het wateroppervlak bevinden. Op doortrek
verkiest de soort rustige stranden, slikken, schorren en
getijdengebieden en sluiten ze zich meestal aan bij kolonies of grote groepen Visdieven.
Ve rs p re i d i n g
De broedgebieden zijn gelegen in het Verenigd Koninkrijk
(voornamelijk Ierland), Frankrijk (Bretagne) en de Azoren.
Broedgevallen elders in Europa kunnen als toevallig
beschouwd worden. De vogels overwinteren aan de kust
van tropisch Afrika. Ze verblijven slechts een korte periode in Europa, van eind april tot september. De laatste
decaden gaat het Europees broedbestand sterk achteruit.
De enige gekende broedgevallen in Vlaanderen waren
hybridisaties met Visdief in het Zwin te Knokke-Heist.
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Visdief (Sterna hirundo)
Vlaanderen: Jaarlijkse broedvogel
Noordzee en Vlaanderen: Broedvogel/doortrekker/overwinteraar in internationaal belangrijke
aantallen (geregeld >1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Visdief is een kleine stern met in zomerkleed een

Antwerpen en Oostende broedden de laatste jaren soms

zwarte kopkap en rode snavel met zwarte punt. Op de

Vlaanderen gaat het om één tot enkele broedparen.

vele tientallen tot een paar honderd paren. Elders in

bovendelen is de soort overwegend grijs, op de onderdelen grijswit. Vooral in de vlucht vallen de diep gevorkte
staart en de zwartgrijs omrande vleugeltippen goed op.
Juveniele vogels verschillen van adulte door de geelbruin
geschubde bovendelen, een donkere vleugelboeg en een
donkere armpenbaan.
H a b i t a t / E co lo g i e
De Visdief broedt in kolonies op zandige of braakliggende
terreinen nabij het water. Dit kunnen terreinen zijn aan de
kust met schaarse en lage vegetatie, zoals zandplaten,
rots-, kiezel- of schelpstranden of hoge delen van schorren en kwelders, maar ook oevers van grote rivieren of
opspuitterreinen in het binnenland zijn potentiële broedgebieden. Veel kolonies zijn gevestigd op eilandjes en
schiereilanden waar ze veilig zijn voor landpredatoren.
Vanuit het broedgebied worden foerageervluchten
gemaakt naar open water, soms tot op enkele kilometers
van het nest. Van op soms vrij grote hoogte duiken
Visdieven op visjes die net onder het wateroppervlak
zwemmen. Ook kreeftachtigen en insecten staan op het
menu. Op doortrek verkiest de soort rustige stranden,
slikken, schorren en getijdengebieden en sluiten ze zich
vaak aan bij andere sternensoorten.

mogelijk

waarschijnlijk

zeker

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Kwetsbaar
B e d re i g i n g e n
Zeer nadelig voor de soort zijn habitatverlies, verstoring
van de nestplaats, watervervuiling (vooral accumulatie
van toxische stoffen via het voedsel), vegetatiesuccessie,
sterke waterpeilschommelingen bij de nestplaats, overbevissing en aanvaringen met windmolens.
Beheer
In en nabij de broedgebieden moet voldoende rust aanwezig zijn. De broedgebieden vereisen een zo goed mogelijke bescherming tegen verstoring en predatoren. Lokaal is
het nodig vegetatiesuccessie tegen te gaan. Voor doortrekkers kan een voldoende groot stuk strand afgesloten

Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat heel Europa behalve IJsland. De
grootste aantallen vindt men langs de Noordzee en de

worden, waar sterns zich kunnen verzamelen om te rusten.

kusten van Scandinavië. Het is een zomergast van april tot
oktober die overwintert langs de kust van Afrika. In
Vlaanderen is vooral het havengebied van Zeebrugge van
belang als broedplaats (meestal meer dan 90% van de
Vlaamse populatie; maximum 3.052 paren). Dit is tevens
de tweede grootste kolonie van Visdief in Europa. Ook in
het Zwin, in de IJzermonding en in de havengebieden van
VOGELS
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Noordse stern (Sterna paradisaea)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
De Noordse stern is iets kleiner dan de Visdief met korte-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Zeldzaam

re poten en kortere, bloedrode snavel zonder zwarte punt.
De onderdelen zijn grijzer dan bij Visdief en er is enkel op
de wang, net onder de kopkap, een witte streep. De lange-

B e d re i g i n g e n
De voornaamste bedreigingen voor de soort zijn habitat-

re staartpennen steken in zit meestal iets voorbij de hand-

verlies en watervervuiling (vooral accumulatie van toxi-

pennen. In de vlucht valt de veel lichtere, in tegenlicht

sche stoffen via het voedsel).

haast transparante ondervleugel goed op. Deze heeft
slechts een fijn zwart randje op de handpennen. Ook de
bovenvleugel is volledig egaal grijs zonder de donkere wig

Beheer
Voor doortrekkers kan een voldoende groot stuk strand

die bij veel andere sterns wel aanwezig is. Juveniele

afgesloten worden, waar sterns zich kunnen verzamelen

vogels verschillen van adulte door de lichtjes geschubde

om te rusten.

bovendelen en de donkere vleugelboeg. In tegenstelling
tot de juveniele Visdief zijn de armpennen overwegend wit.
H a b i t a t / E co lo g i e
De Noordse stern broedt in kolonies op zandige of kort
begroeide terreinen nabij het water. Van hieruit worden
foerageervluchten gemaakt naar open water tot enkele
kilometers van het nest. Van op soms vrij grote hoogte
duikt deze stern op visjes en garnalen die net onder het
wateroppervlak zwemmen.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat Nederland en het Verenigd
Koninkrijk tot op de eilanden binnen de poolcirkel. De
soort is een zomergast van april tot oktober. In de winter
vliegt de Noordse stern tot in de Antarctische wateren. In
Vlaanderen broedt de soort niet meer. Tot in de jaren ’80
werden enkele broedgevallen doorgegeven uit het Zwin te
Knokke-Heist en éénmaal te Zeebrugge.
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Dwergstern (Sterna albifrons)
Vlaanderen: Jaarlijkse broedvogel
Noordzee en Vlaanderen: Broedvogel/doortrekker/overwinteraar in internationaal belangrijke
aantallen (geregeld >1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Dwergstern is onze kleinste sternensoort en is maar

de populatie. Vroegere broedplaatsen als het Zwin en de

half zo groot als de Visdief. In zomerkleed is een zwarte

verlaten.

duinen of stranden van de Westkust zijn al tientallen jaren

kopkap en wit voorhoofd aanwezig; de snavel is geel met
een kleine zwarte punt. De bovendelen zijn overwegend
lichtgrijs, de onderdelen wit. In de vlucht vallen de lichtjes
gevorkte staart, de smalle vleugels en de donkergrijze
buitenste handpennen goed op. De poten zijn geel.
Juveniele vogels hebben net als de volwassen vogels in
winterkleed een donkere snavel, maar zien er verder
geheel anders uit door de zwaar geschubde bovendelen

mogelijk

waarschijnlijk

zeker

(als juveniele Grote en Dougalls stern) en meer effen donkere handpennen. Naast het (veel) kleinere formaat verschillen ze van juveniele Grote en Dougalls sterns door de
lichte poten.
H a b i t a t / E co lo g i e
De Dwergstern broedt in kolonies op zand-, kiezel- of
schelpenstranden nabij het water. Bij ons broedt de soort
enkel aan de kust, elders in Europa ook wel langs brede
rivieren tot ver in het binnenland. Wanneer de vegetatie
opschiet, wordt het gebied al snel verlaten als broedplaats. Anders dan bij de Visdief, foerageert de
Dwergstern het liefst in de branding op kleine vissen. Hij
bidt vaak langdurig laag boven het water om daarna naar
vis te duiken. Het duiken wordt sneller herhaald dan bij
andere sterns.

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Met uitsterven bedreigd
B e d re i g i n g e n
De voornaamste bedreigingen voor de soort zijn habitatverlies door urbanisatie en hoge recreatiedruk van de
kustlijn, vegetatiesuccessie en overstromingen van de
nestplaats, industriële ontwikkeling op opspuitterreinen
en watervervuiling (vooral accumulatie van toxische stoffen via het voedsel).
Beheer
Essentieel voor de soort is het beschermen en in stand
houden van de huidige kolonies. Lokaal moet vegetatiesuccessie tegengegaan worden door het afplaggen van de
vegetatie en het aanbrengen van schelpenmateriaal.

Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat heel Europa behalve het noorden.
Het is een zomergast van april tot september.
Overwintering vindt plaats in Afrika. In Vlaanderen broedt
de Dwergstern sinds jaren alleen in het havengebied van

Verstoring kan worden voorkomen door broedterreinen af
te sluiten voor het publiek. Voor doortrekkers kan een voldoende groot stuk strand afgesloten worden, waar sterns
zich kunnen verzamelen om te rusten.

Zeebrugge, op de opspuitterreinen van de voorhaven, het
kunstmatige sternenschiereiland en het strandreservaat
Baai van Heist. In 1997 maakte deze populatie (425 paren)
4% uit van de Noordwest-Europese populatie, maar
tegenwoordig broedt hier nog slechts minder dan 1% van
VOGELS
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Witwangstern (Chlidonias hybridus)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
De Witwangstern is een typische moerasstern met com-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

pacte bouw: een korte, nauwelijks gevorkte staart en relatief korte, brede vleugels. In zomerkleed zijn de onderdelen inclusief de keel overwegend zwartgrijs, behalve de

B e d re i g i n g e n
Zeer nadelig voor de soort zijn habitatverlies door droog-

anaalstreek en onderstaartdekveren, die zuiver wit zijn.

legging van moerassen en het kanaliseren van rivieren,

Voorhoofd, kruin en achterhoofd zijn zwart tot net onder

watervervuiling, het verdwijnen van waterplanten en drij-

het oog; de rest van de zijkop is wit. De vleugels, bovende-

vende vegetatie en verstoring of vernietiging van de nest-

len en staart zijn grijs. In juveniel en winterkleed zijn voor-

plaats door waterrecreatie.

hoofd en onderdelen wit. Juveniele vogels verschillen van
adulte door de bruine, zwart gevlekte bovendelen en de
meer effen grijze handpennen. Ze zijn van de Zwarte stern

Beheer
Een gunstige beheermaatregel is het in stand houden van

te onderscheiden door een zwaardere snavel, een meer

ondiepe waters met voldoende ondergedoken en drijven-

gestreepte kruin, sterker geschubde bovendelen en meer

de vegetatie en een goede waterkwaliteit. Verbossing van

effen bovenvleugels.

de directe omgeving van de plas dient vermeden.
Waterrecreatie moet gereguleerd of beperkt worden.

H a b i t a t / E co lo g i e
Deze moerasstern broedt vooral in vrij ondiepe meren en
moerassen met veel waterplanten en een drijvende vegetatie, waarop het nest verankerd wordt. De soort voedt
zich met insecten en hun larven, vissen en amfibieën. De
Witwangstern verkiest een gemiddelde juli-temperatuur
van 20°C. Op trek bezoekt ze gelijkaardige habitats, hoewel ze dan ook boven meer open water kan voorkomen.
Ve rs p re i d i n g
De Witwangstern komt als broedvogel verspreid voor in
Midden- en Zuid-Europa en gaat overwinteren in Afrika,
ten zuiden van de Sahara. In Vlaanderen kwam de soort
tot broeden in 1950 (3 paar te Turnhout), 1957 (8 nesten,
alle mislukt) en in 2005-2006 te Zoutleeuw (telkens 1 paar
met drie jongen). Verder is de soort bij ons een doortrekker in zeer klein (uitzonderlijk klein) aantal, vooral in het
voorjaar.
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Zwarte stern (Chlidonias niger)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
Zoals de naam doet vermoeden is de Zwarte stern een

De najaarstrek verloopt grotendeels via de kustregio. De

donkere stern. In zomerkleed zijn de kop en onderdelen

in aantal achteruit gegaan op de Kempense vennen, zoals

(behalve de witte anaalstreek) grijszwart; de rug donker-

in de meeste landen van West-Europa. In 1984 broedde

grijs. In de winter is deze moerasstern egaal grijs

deze stern voor het laatst in Vlaanderen, meer bepaald in

gekleurd met een duidelijke donkere vlek op de zijborst.

de Antwerpse Kempen.

broedpopulaties zijn vanaf het begin van de jaren ‘70 sterk

De staart is grijs in alle verenkleden. Beide geslachten
hebben een identiek verenkleed. Juveniele vogels verschillen van volwassen vogels in winterkleed door de brui-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Uitgestorven

nere, iets geschubde bovendelen en de meer effen
gekleurde handpennen. De Zwarte stern verschilt van
Dwergstern, Visdief en Noordse stern door zijn tragere,

B e d re i g i n g e n
De soort heeft vooral te lijden onder habitatverlies door

meer schommelende vlucht, iets kortere en bredere vleu-

verstoring, eutrofiëring, verzuring en verdroging van ven-

gels en minder diep gevorkte staart.

nen of moerasgebieden.

H a b i t a t / E co lo g i e
De Zwarte stern broedt in kolonies in ondiepe zoetwater-

Beheer
Het beheer houdt in dat in de potentiële broedgebieden

plassen met drijvende vegetaties van Krabbescheer, Gele

voldoende

plomp en Waterlelie met drijvende wortelstokken of met

Krabbescheer of andere drijvende waterplanten voorhan-

drijftillen (bv. van lisdodden). Het nest wordt gebouwd op

den zijn. Daartoe zijn maatregelen nodig om de waterkwa-

drijvende plantenresten en ook wel in de oevervegetatie.

liteit te verbeteren, wat ook het voedselaanbod zal vergro-

Ook artificiële drijvende constructies (nestvlotten) worden

ten. Geschikte waterplassen dienen voldoende rustig te

geaccepteerd als nestgelegenheid. Het voedsel van de

zijn en gevrijwaard van bebossing in de bufferzone.

drijvende

verlandingsvegetaties

met

Zwarte stern bestaat uit allerlei insecten en hun larven,
regenwormen, maar ook kleine vissen en amfibieën worden gegeten. Ze duiken naar prooien vlak onder het
wateroppervlak of pikken hun voedsel van het wateroppervlak maar jagen ook hoog in de lucht of over overstroomde, insectenrijke graslanden behendig op vliegende insecten.
Ve rs p re i d i n g
De grootste broedkolonies in West-Europa bevinden zich
in Nederland en Duitsland. Het is een zomergast van eind
april tot oktober. De overwinteringsgebieden liggen in
Afrika. In Vlaanderen wordt deze moerasstern vooral tijdens de trek gezien in het voor- en najaar. In het voorjaar
is de doortrek algemeen verspreid over het gehele land.
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Zeekoet (Uria aalge)
Noordzee: Doortrekker/overwinteraar in internationaal belangrijke aantallen (occasioneel >1%
van de biogeografische populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Zeekoet is een grote alkachtige met een lange, spitse

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

snavel. De onderdelen zijn wit, met wat donkere strepen
op de achterflank. De bovendelen zijn bruinzwart (zuidelijke populaties) tot diepzwart (noordelijke populaties). In

B e d re i g i n g e n
De voornaamste bedreigingen voor de soort zijn oliever-

zomerkleed zijn kop en hals volledig donkerbruin tot

vuiling en de afname van het voedselaanbod.

zwart, hoewel sommige vogels een witte oogring hebben
met een wit, gebogen lijntje naar achteren toe (“gebrilde
vorm”). In winterkleed worden kin, keel, oorstreek en

Beheer
Vooral van belang zijn het sensibiliseren en het nemen van

voorhals zuiver wit, met een zwart, gebogen lijntje vanaf

preventieve maatregelen tegen olievervuiling op zee, zoals

het oog naar achteren toe. De bovenvleugel is zwart, met

de regulatie van de afvalverwerking in havengebieden,

een witte achterrand aan de armvleugel. De ondervleugel

technische maatregelen aan boord van schepen en con-

heeft donkere slagpennen en witachtige dekveren met wat

troles op zee.

donkere tekening, vooral in de oksel. Hun korte vleugels
zijn niet erg geschikt om te vliegen en zeekoeten brengen
dan ook de meeste tijd al zwemmend door.
H a b i t a t / E co lo g i e
De Zeekoet is een uitgesproken zeevogel. Hij broedt in
grote kolonies op rotskusten, vooral in de boreale en arctische zones. Buiten de broedtijd is hij ook sterk aan zee
gebonden. Het voedsel bestaat uit visjes die soms op grote
diepte (tot meer dan 100 m) worden gevangen.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat IJsland, Ierland, Schotland,
Duitsland, Spitsbergen, Nova Zembla, Scandinavië,
Rusland en ook Frankrijk (Bretagne), Portugal en
Noordwest-Spanje. Overwintering gebeurt op open zee,
meer bepaald in de Baltische Zee, de Noordzee en de
Atlantische Oceaan, noordelijk tot Spitsbergen en zuidelijk
tot Zuid-Spanje. Zeekoeten doen de Belgische zeegebieden aan in de periode oktober-maart en zijn er algemeen.
De hoogste dichtheden worden bereikt in februari, wanneer er gemiddeld meer dan 13.000 individuen voor onze
kust pleisteren. Ze mijden de directe nabijheid van de
kust. Waarnemingen in het binnenland zijn hoogst uitzonderlijk.
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Velduil (Asio flammeus)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
De Velduil is een middelgrote uil zoals de Ransuil maar

is de Velduil een zeer zeldzame broedvogel die hier de

met gele ogen, korte oortjes en een vrij licht gezicht met

broedparen worden vastgesteld. De soort is wel een jaar-

rond de ogen een kenmerkende zwarte verenkrans. De

lijkse wintergast, maar de aantallen zijn in de loop van de

borst en bovendelen zijn zwartbruin gestreept met een

voorbije decennia aanzienlijk verminderd. Daar waar

bruingele grondkleur. Er is altijd een opvallend contrast

vroeger soms tientallen exemplaren werden gesignaleerd

tussen de zwaar gestreepte bovenborst en de licht of

gaat het nu meestal maar om enkele vogels.

rand van zijn areaal bereikt en waarvan niet-jaarlijks

ongestreepte benedenborst. De vleugels en staart zijn
grof gebandeerd. De vleugels hebben een zwarte bovenen ondervleugeltip en een opvallende zwarte polsvlek.

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Zeldzaam

Een sluitend kenmerk is de lichte achterrand van de vleugel. De vleugelspanwijdte bedraagt ongeveer een meter.
Baltsende vogels kunnen luid klappen door de vleugels

B e d re i g i n g e n
De voornaamste bedreigingen voor deze soort zijn habi-

onder het lichaam tegen elkaar te slaan.

tatverlies, verstoring of vernietiging van de nest- of slaapplaats en vergiftiging. Aangezien roestplaatsen weinig

H a b i t a t / E co lo g i e
De Velduil leeft in grote, open, ruige gebieden met open

standvast blijken te zijn, worden ze snel verlaten ten

plekken zoals duinen, heidevelden, kapvlakten, grote

prikkeldraad voor het afrasteren van percelen is vaak

moerasgebieden, hoogvenen en opspuitterreinen. De

nefast voor deze laag jagende vogel.

gevolge van menselijke verstoring. Ook het gebruik van

Velduil zit bijna altijd op de grond, in of tegen middelhoge
begroeiing, soms op weidepaaltjes. Het nest wordt
gemaakt op de grond. In de broedtijd zijn Velduilen zowel

Beheer
Het behoud van de rust en het behoud van het open karak-

overdag als ’s nachts actief. Buiten de broedtijd jagen ze

ter van de huidige broed- en rustplaatsen is van groot

vooral tijdens de avondschemering. Meestal hebben ze

belang. Vanwege de grote verstoringsgevoeligheid is het

een welbepaalde route die ze meermaals afvliegen. Soms

tijdig doorgeven van de aanwezigheid van Velduilterritoria

hangen ze ook te ‘bidden’. Er wordt gejaagd op kleine

aan de terreinbeheerder aangewezen, zodat die tijdig pas-

zoogdieren als veld- en woelmuizen en kleine vogels. Ze

sende maatregelen kan nemen. Extensief graslandbeheer

jagen laag vliegend boven hun territorium speurend naar

in functie van een hoog voedselaanbod wordt aanbevolen.

prooi. Velduilen komen derhalve voor in gebieden rijk aan
prooidieren. In Vlaanderen zijn dit moerassen, vochtige
weiden en duinen. In de winter wordt de Velduil vooral
aangetroffen in uitgestrekte kustgebieden, in poldergraslanden en op schaars begroeide opspuitterreinen.
Ve rs p re i d i n g
De broedgebieden zijn gelegen in West- en Noord-Europa,
tot ver in Azië. In Noord-Europa is het een gedeeltelijke
trekvogel, elders in Europa een standvogel. In Vlaanderen
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Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)
Jaarlijkse broedvogel

Beschrijving
De Nachtzwaluw is een bruingrijze vogel met ingewikkel-

degebieden met dennenbossen. Recent werden geschikte

de tekening die overdag, met gesloten ogen en perfect

relictbiotopen van Oost- en West-Vlaanderen is de soort al

gecamoufleerd, zit te rusten op de grond of een dikke tak.

ruim één decennium verdwenen, met uitzondering van

Het is een nachtactief dier met een kenmerkend groot

een recente vestiging te Moerbeke en occasionele meldin-

oog. Het mannetje heeft sneeuwwitte vlekken op de hand-

gen in de kustduinen en in de bossen nabij Beernem.

biotopen in de Antwerpse Kempen ook weer bezet. In de

pennen en witte staarthoeken. Deze vlekken ontbreken bij
het vrouwtje en de onvolwassen vogels. Mannelijke nachtzwaluwen zijn het opvallendst tijdens de baltsvlucht wanneer ze naast een insectachtige zang ook een soort vleugelgeklap laten horen. De dieren vliegen licht en wendbaar: even stijgend, kort biddend, plots snel glijdend en uit
het zicht verdwijnend. De zang is ver dragend (vaak tot op
één kilometer hoorbaar) en bestaat uit een hard snorren
(van dichtbij ratelend), dat met korte tussenpauzes urenlang te horen is, van de late avondschemering tot het ochtendgloren. Door zijn levenswijze en aangepaste camouflage is de Nachtzwaluw overdag uiterst moeilijk waar te
nemen.
H a b i t a t / E co lo g i e
De Nachtzwaluw is een vogel van structuurrijke (oude)
heidegebieden met een geleidelijke overgang naar open
tot halfopen bossen op zandgrond met brede zandvlakten
of -paden. Er wordt ook genesteld in kapvlaktes. Het nest
bevindt zich steeds op de grond. In de schemering en ’s
nachts wordt er gejaagd op insecten zoals nachtvlinders,
muggen en kevers, die met wijd opengesperde bek gevangen worden.

mogelijk

waarschijnlijk

zeker

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Kwetsbaar
B e d re i g i n g e n
Verstoring of vernietiging van de nestplaats, een hoge
recreatiedruk, habitatverlies en het gebruik van insecticiden zijn de belangrijkste bedreigingen. De soort verdwijnt
wanneer in het broedgebied te veel bomen opschieten.
Beheer
De combinatie van bomen waar insecten zich ophouden en
de aanwezigheid van open, zandige ruimten en onbegroeide plekken die, als gevolg van het warmtehoudend vermogen, vaak insecten aantrekken en dus uitstekende foerageerplaatsen vormen, is essentieel voor het verzekeren

Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat heel Europa behalve het uiterste
noorden. De Nachtzwaluw is een zomervogel die laat toekomt in het broedgebied (meestal een eind in mei) en in
september terugtrekt naar de overwinteringsgebieden in
tropisch Afrika. In Vlaanderen broeden naar schatting
500-550 paren, hoofdzakelijk in de Limburgse Kempen.
De soort komt er vooral voor op de overgang van grote hei508

van een voldoende groot voedselaanbod. Het beheer van
geschikte broedgebieden dient hierop afgestemd te zijn.
Vermits de natuurlijke successie van de broedgebieden
leidt tot bos, dient dit door menselijk beheer te worden
tegengegaan. Op plaatsen waar nogal wat Nachtzwaluwen foerageren, valt een nachtelijk rijverbod op
secundaire wegen te overwegen.
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IJsvogel (Alcedo atthis)
Jaarlijkse broedvogel

Beschrijving
De IJsvogel is een klein, fluorescerend blauw en oranje

schommelingen ten gevolge van de wintergevoeligheid.

gekleurd vogeltje met korte staart en korte, lichtrode

treden er hoge sterfte en populatiedalingen op.

pootjes. De onderzijde en de oorstreek zijn warm oranje-

Momenteel is de Vlaamse populatie goed hersteld (650-

bruin; de keel en de vlek op de zijhals zijn sneeuwwit. Bij

850 paren) dankzij de grote reproductiecapaciteit met 2-3

het mannetje is de forse, dolkvormige snavel volledig

legsels per jaar en overal aanwezig in de geschikte bioto-

zwart; bij het vrouwtje is de ondersnavel voor meer dan de

pen. De IJsvogel is bij ons voornamelijk standvogel, met

helft oranje. Ondanks de kleurenpracht valt de IJsvogel

enkel trekbewegingen tijdens vorstperiodes. De soort

soms moeilijk te ontdekken wanneer hij roerloos in de

komt in Vlaanderen algemeen verspreid voor.

Tijdens harde winters (zoals midden de jaren ’80 en ’90)

schaduw op een tak aan de oever zit. Hij vliegt vaak laag
en snel over het water en laat dan veelvuldig zijn één- à
tweeledige, scherpe fluittoon horen.
H a b i t a t / E co lo g i e
De IJsvogel is strikt gebonden aan zuiver, ijsvrij, visrijk,
traag stromend water. Steile, zandige natuurlijke oeverwanden of wortelgestellen van omgevallen bomen langs beken,
rivieren en in mindere mate langs vijvers vormen de favoriete broedhabitat. Hier nestelt hij in een verticale zandwand of
in het wortelgestel van een omgevallen boom. Er wordt een
lange gang van ongeveer één meter uitgegraven met op het
einde een rond nesthol, waarin de jongen op een bedje van
visgraten grootgebracht worden. Het broeden begint al zeer
vroeg op het jaar, waardoor in sommige jaren tot 3 legsels
kunnen worden grootgebracht. Overhangende takken zijn
essentieel als uitvalsbasis bij het foerageren. Het vissen
gebeurt meestal van op een tak boven het water, van waar
loodrecht tot onder het wateroppervlak naar prooien gedoken wordt. Het voedsel bestaat vooral uit allerlei visjes zoals
stekelbaars, alver, blei en voorn, maar ook libellenlarven,
watertorren, kokerjuffers, kleine amfibieën en zoetwatergarnalen staan op het menu. Het broed- en jachtterrein
kunnen tot enkele kilometers uit elkaar liggen.

mogelijk

waarschijnlijk

zeker

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd
B e d re i g i n g e n
De voornaamste bedreigingen voor de soort zijn verstoring
of vernietiging van de nestplaats door waterrecreatie, oeververstevigingen of inrichtingswerken en waterverontreiniging. Een opeenvolging van strenge winters met langdurige
vorstperiodes kan grote winterverliezen veroorzaken.
Beheer
Eutrofiëring van het water, het verwijderen van omgevallen bomen en overhangende takken en harde oeververdedigingen op de voortplantingsplaatsen moeten worden
vermeden. Een natuurvriendelijk beheer van beken en
rivieren, waarbij natuurlijke oeverafkalving wordt toegela-

Ve rs p re i d i n g
IJsvogels broeden in heel Europa behalve het noorden. De
aantallen zijn in Vlaanderen sterk afhankelijk van regen en
gemiddelde temperatuur en onderhevig aan sterke

ten, is aangewezen. Verbetering van de waterkwaliteit in
verontreinigde waterlopen zal tot een toename van het
prooiaanbod leiden.
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Zwarte specht (Dryocopus martius)
Jaarlijkse broedvogel

Beschrijving
De Zwarte specht is de grootste Europese spechtensoort.

een geleidelijke uitbreiding naar het westen, tot zelfs in de

Het is een volledig zwarte vogel met een ivoorkleurige

Kempen. De kolonisatie van Oost- en West-Vlaanderen

snavel en witte ogen. Het mannetje heeft een volledige

gebeurde over de noordelijke zandrug. In de zuidelijke

rode kruin, het vrouwtje een rode achterkruin. De vlucht is

bosgebieden heeft de soort zich als broedvogel nog niet

flappend en vrij onhandig, met omhoog gehouden kop en

overal weten te vestigen. In totaal broeden in Vlaanderen

voornamelijk neerwaartse slagen van de brede, afgeronde

650 tot 1.050 paren.

kuststreek. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in de

vleugels. In tegenstelling tot de andere spechten is de
vlucht van de Zwarte specht in rechte lijn en niet zozeer
golvend. De soort is zeer luidruchtig zowel in vlucht als in
zit, zingend, roepend of hamerend. De vlucht- en alarmroep ‘kruuk kruuk kruuk’ is het hele jaar vaak te horen.
H a b i t a t / E co lo g i e
De Zwarte specht leeft in oude, grote, zowel naald-, loofals gemengde bossen met veel beuken, afgewisseld met
open ruimten. Het voedsel bestaat in de zomer hoofdzakelijk uit mieren en hun broed. daarbuiten ook uit andere
insecten, rupsen, spinnen, kleine slakken en in geringe
mate ook plantaardig voedsel. Buiten het broedseizoen
wordt deze specht ook aangetroffen in schaars beboste tot
open landschappen met alleen bomenrijen. Met de krachtige snavel worden in grote, zelfs levende, bomen als
eiken en beuken een nestholte uitgehakt. Belangrijk is dat
er een vrije aanvlucht is naar het hol. Daarom gaat de
voorkeur naar open plekken in niet te dichte bossen en
naar bomenrijen langs brand- en veldwegen of langs verkeerswegen.

mogelijk

waarschijnlijk

zeker

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd
B e d re i g i n g e n
De belangrijkste bedreigingen zijn verstoring van de nestplaats, een hoge recreatiedruk, vernietiging van de nestboom omwille van veiligheid en een louter op houtproductie gericht bosbeheer met weinig staand dood hout.
Beheer
Het steeds minder jong kappen van naaldbossen en de
omvorming ervan naar gemengde bosbestanden komt
deze soort ten goede. Ook het moderne extensief bosbe-

Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat vooral Centraal- en Noord-Europa,
westelijk tot in onze streken, maar de soort ontbreekt in
Ierland, het Verenigd Koninkrijk, IJsland en grote delen
van Zuid-Europa. De Zwarte specht is een standvogel die
jarenlang gebruik maakt van dezelfde broed- en slaapholte en die slechts korte zwerfbewegingen maakt na het
broedseizoen. In Vlaanderen is de soort te vinden in alle
bosgebieden, vooral in de oostelijke provincies maar met
510

heer waarbij meer aandacht gaat naar een gevarieerde
bosstructuur met oude bomen, veel dood hout en open
plekken, werkt positief op de verbreiding van de Zwarte
specht.

VOGELS

B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Middelste bonte specht (Dendrocopos medius)
Jaarlijkse broedvogel

Beschrijving
De Middelste bonte specht is een vrij kleine specht die in

Meerdaalwoud, het Zoniënwoud, de Vlaamse Ardennen en

vlucht en algemeen aspect sterk gelijkt op de wijd ver-

men dat ze zich in de toekomst nog zal uitbreiden. Jonge

spreide Grote bonte specht. Zowel het mannetje als het

vogels zwermen in het najaar en ’s winters uit, waardoor

vrouwtje van de Middelste bonte specht hebben echter

potentiële nieuwe broedgebieden stelselmatig worden

een volledig rode kruin, een korte dunne snavel en een

gekoloniseerd.

de bossen van de Voerstreek. Van deze soort verwacht

ronde, blekere kop vermits de brede zwarte ’snorstreep’
niet doorloopt tot onder de snavel. De vlucht is zoals die
van de Grote bonte specht, maar is hoger in de boomkruinen te zien en veel onrustiger. De soort zit vaak dwars op
de takken van de bomen met een iets ineengedoken houding en afhangende staart. Door haar stille en weinig
opvallende leefwijze - ze maakt immers weinig roffelgeluiden en heeft een korte roepperiode - wordt ze gemakkelijk over het hoofd gezien.
H a b i t a t / E co lo g i e
De soort is gebonden aan oude, structuurrijke loofbossen

mogelijk

waarschijnlijk

zeker

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

met loofhout met een ruwe stam zoals bv. eik, iep en els
en met dood hout waarin zich heel wat grote insecten kunnen ophouden. Loofbossen op rijke bodem in het laagland

B e d re i g i n g e n
De belangrijkste bedreigingen zijn verstoring van de nest-

hebben de voorkeur, maar hierbuiten komt de soort ook

plaats, een hoge recreatiedruk, vernietiging van de nest-

voor in bossen met voldoende dikke bomen (35 cm diame-

boom omwille van veiligheid en een louter op houtproduc-

ter op borsthoogte) en veel dode zijtakken begroeid met

tie gericht bosbeheer met weinig staand dood hout.

mossen en korstmossen. Zoals de andere spechten is het
een holenbroeder. Het nest wordt uitgehakt in vermolmde
of rotte plekken van oude bomen. Het voedsel bestaat uit

Beheer
Het ouder en structuurrijker worden van de bosgebieden

insecten die vooral opgespoord worden op ruwe schors en

in combinatie met een extensief bosbeheer waarbij dood

tussen de bladeren, aangevuld met o.a. boomsappen.

hout niet langer wordt verwijderd, doet het aantal
Middelste bonte spechten toenemen. Hierbij speelt vooral

Ve rs p re i d i n g
De Middelste bonte specht is een standvogel in continen-

de aanwezigheid van gezonde, oude eiken een rol.

taal Europa van Noord-Duitsland en Letland tot in NoordSpanje en Griekenland, maar ontbreekt in het Verenigd
Koninkrijk. Sinds een tiental jaar broedt de Middelste
bonte specht plaatselijk in het zuidoosten van Nederland
(Zuid-Limburg) en recent is ook Vlaanderen ‘gekoloniseerd’. Momenteel zijn er een aantal broedparen in het
VOGELS
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Boomleeuwerik (Lullula arborea)
Jaarlijkse broedvogel

Beschrijving
De Boomleeuwerik is een vrij kleine leeuwerik met opval-

dige gebieden in Limburg en de noordelijke en oostelijke

lend korte staart, een mooi afgelijnd borstbandje en een

In heiderelicten elders in Vlaanderen en in de duinen is de

opvallend koppatroon met o.a. een duidelijke, brede

Boomleeuwerik nagenoeg verdwenen.

Kempen, met in totaal vermoedelijk ongeveer 600 paren.

wenkbrauwstreep. De wenkbrauwstrepen komen in een
‘V’ samen op het achterhoofd. Het enige andere opvallende kenmerk van het anders bruin gestreepte en geschelp-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Kwetsbaar

te verenkleed is de lichte streep op de bovenkant van de
handvleugel. De soort valt vooral op door haar roep en
opvallende, melodieuze zang die ze in een zangvlucht

B e d re i g i n g e n
Geschikte biotopen verdwijnen door bebossing en sponta-

brengt op 100 à 150 m hoogte.

ne bosontwikkeling, het verdwijnen van actieve stuifzandgebieden en door urbanisatie. Verder is de soort ook

H a b i t a t / E co lo g i e
De Boomleeuwerik is een vogel van zandige gebieden met

gevoelig voor verstoring en een hoge recreatiedruk in haar
leefgebied.

verspreide bomen of struiken. Bij ons zijn dat heiden, kapvlaktes, aanplantingen en open naald- of gemengd parkachtig bos op zandige bodem, afgewisseld met open, korte

Beheer
In de heide- en duingebieden dient het beheer gericht te

vegetatie. De meeste tijd wordt doorgebracht op de grond

worden op het behoud en herstel van grote open zones

waar op de vrij kale bodem naar voedsel wordt gezocht.

met spaarzame vegetatie door kappen, plaggen en/of

Het voedsel bestaat vooral uit allerlei ongewervelden; in

begrazen. Verstoring moet zoveel mogelijk geweerd wor-

het voorjaar ook mals groen en zaden van de Grove den. In

den.

tegenstelling tot andere leeuweriken zit deze soort ook
vaak open en bloot in bomen, struiken of op draden.
Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal omvat bijna heel Europa, noordelijk tot in
Zuid-Scandinavië. De vogels die noordelijk van ons broeden, trekken zuidelijker om te overwinteren. In
Vlaanderen is het een vrij talrijke broedvogel van de zan-

mogelijk
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waarschijnlijk

zeker
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Duinpieper (Anthus campestris)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
De Duinpieper is een grote, slanke, onopvallend gekleur-

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Uitgestorven

de pieper met een zandkleurig verenkleed met donkere
vlekken en strepen en een vaalwitte onderzijde. Op de
middelste dekveren van de vleugel bevindt zich een ken-

B e d re i g i n g e n
De Duinpieper was vroeger een weliswaar zeldzame maar

merkende rij contrasterend donkere vlekken, in verse kle-

karakteristieke broedvogel van zandige heidevelden en

den met brede, beige gekleurde toppen. Er is ook een lich-

zandverstuivingen. De vermindering van de oppervlakte

te wenkbrauwstreep aanwezig. De staart en poten zijn

stuifzanden door massale bebossing en spontane bosont-

duidelijk langer dan bij de vergelijkbare Boompieper. De

wikkeling, urbanisatie en toenemende recreatie zijn de

vogel wordt meestal lopend op de grond gezien en houdt

belangrijkste oorzaken van het verdwijnen van deze voor-

een rechtopstaande houding aan.

malige broedvogel in Vlaanderen. Verregaande vergrassing en de opkomst van bepaalde mossoorten zoals het

H a b i t a t / E co lo g i e
De Duinpieper is een op de grond levende vogel van

invasieve Grijs kronkelsteeltje maken de resterende stuifzanden minder geschikt.

warme en droge, ongecultiveerde open heidegebieden
met overgangen van stuivend naar vastgelegd zand,
opspuitterreinen en andere pioniersvegetaties op zandige

Beheer
Een belangrijke beheermaatregel is het openhouden van

bodems. De kenmerkende vegetatie bestaat uit Buntgras,

stuifzanden waarbij de typische overgangen naar vastge-

Schapegras, Bochtige smele, Zandzegge en haar- en

legd zand en schaars met heide begroeide randzones

korstmossen. Ook droge, kale akkers of akkers met een

worden behouden. Plaggen, begrazing of gecontroleerd

korte vegetatie met bv. luzerne komen in aanmerking. Het

en pleksgewijs branden stimuleert de vorming van nieuwe

voedsel bestaat voornamelijk uit spinnen en tal van insec-

pionierstadia in de grote heidegebieden van de Kempen.

ten als sprinkhanen en zandloopkevers.

Recreatie moet gereguleerd of beperkt blijven.

Ve rs p re i d i n g
De belangrijkste broedgebieden van de Duinpieper situeren zich in het Middellandse-Zeegebied en ZuidoostEuropa. In West- en Centraal-Europa is de verspreiding
nogal versnipperd. De soort overwintert in Afrika. Tot eind
de jaren ’70 was de Duinpieper een schaarse maar regelmatige broedvogel op veel plaatsen in de Kempen. De
laatste broedgevallen vonden allemaal op militaire domeinen plaats. Het laatste broedgeval in Vlaanderen dateert
van 1986, in Limburg. De soort is wel nog steeds een
regelmatige doortrekker in zeer klein tot klein aantal
vanaf eind april tot in mei en van augustus tot september
of oktober.

VOGELS
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Blauwborst (Luscinia svecica)
Jaarlijkse broedvogel

Beschrijving
De Blauwborst is een kleine zangvogel met dezelfde bouw

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Momenteel niet bedreigd

als de Roodborst. Het is in alle kleden, behalve die van de
juveniel, te herkennen aan de duidelijk witte wenkbrauwstreep en de roestrode vlek aan de staartzijden. Het man-

B e d re i g i n g e n
Habitatverlies, verstoring van de nestplaats, sterke water-

netje heeft een helderblauwe keel en bovenborst met

peilschommelingen bij de nestplaats of verandering in

daarin een witte vlek. Onder het blauw heeft hij een smal-

hydrologie, verbossing van moerassen en verstoring

le, zwart-witte en een bredere oranje band. Het vrouwtje

behoren tot de voornaamste bedreigingen voor de soort.

mist die opvallende tekening, ze heeft hier enkel een

Veel van de geschikte biotopen (vooral de ruige vlaktes en

zwart bandje. De jonge vogel is bijna volledig zwartachtig

opspuitterreinen) zijn gelegen in zones zonder bescher-

met witte vlekjes, maar heeft een kenmerkend staartpa-

mingsstatuut (bv. havengebieden), waardoor habitatver-

troon.

lies steeds een reële bedreiging is.

H a b i t a t / E co lo g i e
De Blauwborst heeft een voorkeur voor iets verruigde
rietvelden, rietsloten en gevarieerde moerassen. Enkele
natte stukjes in een ruige vlakte zijn ook al voldoende.
Doordat het voedsel vooral op de grond wordt gezocht,
moeten in zijn leefgebied open plekken tussen de vegetatie aanwezig zijn (bv. modderstroken). Hier worden insecten en andere kleine diertjes van de bodem opgepikt.
Daarnaast zijn ook verspreide struiken essentieel, omdat
die gebruikt worden als zangpost. Recentelijk wordt de
soort ook aangetroffen in brede wegbermen en in cultuurgewassen zoals koolzaadvelden.
Ve rs p re i d i n g
De witgesterde ondersoort, die bij ons voorkomt, broedt in
West- en Centraal-Europa. In Scandinavië en oostelijker
komt de roodgesterde ondersoort voor. Het is een zomervogel die vanaf midden maart aankomt in de broedgebieden. Overwintering vindt plaats in Afrika en Zuid-Azië. De
Blauwborst broedt over bijna heel Vlaanderen waar de
geschikte biotopen aanwezig zijn. De totale populatie
wordt geschat op 3.000-3.700 paren. Die biotopen zijn
vooral te vinden in kreken, opspuitterreinen, polders en
riviervalleien waar dan ook de grootste aantallen voorkomen.
514

mogelijk

waarschijnlijk

zeker

Beheer
Een belangrijke beheermaatregel is het tegengaan (o.a.
door houtkap) van spontane verbossing of overwoekering
door struweel in de geschikte biotopen. Sterke schommelingen in het waterpeil moeten worden vermeden. In rietvelden wordt aanbevolen om minstens 30% van het rietbed ongemaaid te laten, maar voldoende open plekken
(slik) te voorzien.

VOGELS

B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Waterrietzanger (Acrocephalus paludicola)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Waterrietzanger lijkt op de algemenere Rietzanger

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

maar heeft in tegenstelling tot deze laatste een duidelijke,
smalle, gele kruinstreep, twee duidelijke, geelbeige banden over de mantel en zwaardere, zwarte strepen op de

B e d re i g i n g e n
De belangrijkste bedreiging voor de soort is habitatverlies

bovendelen. Typisch, net als bij de Rietzanger, is het sil-

door ontwatering, landbouw, industrie en bebouwing.

houet tijdens de zang, namelijk met omlaag gerichte
staart en uitgestrekte hals. Beide geslachten zijn identiek.
De adulte vogel heeft een fijn gestreepte borst en flanken;

Beheer
Het in stand houden van open, vochtige moerasgebieden,

bij de juveniele vogel zijn deze ongestreept. De

evenals extensief beheerde poldergraslanden met krui-

Waterrietzanger zingt voornamelijk ’s avonds, meestal in

denrijke slootkanten, is belangrijk voor de soort

zit, zelden in korte zangvlucht, waarbij de zang doet denken aan een slaperige Rietzanger.
H a b i t a t / E co lo g i e
De Waterrietzanger prefereert open, voedselrijke moerasgebieden, rijk aan natte zeggenvegetaties en mossen. Het
doortrekhabitat in Vlaanderen bestaat uit allerlei types
moerassen gedomineerd door lage zeggen- en pitrusvegetaties.
Ve rs p re i d i n g
De Waterrietzanger is één van de meest bedreigde broedvogels in Europa. De broedgebieden die het dichtst bij
Vlaanderen liggen, zijn gelegen in Duitsland, Polen,
Rusland, Litouwen en Wit-Rusland. De soort overwintert
in West-Afrika, ten zuiden van de Sahara, van Senegal en
Mali tot in Ghana. In Vlaanderen is de Waterrietzanger een
doortrekker in zeer klein tot klein aantal, vooral in het
najaar vanaf eind juli tot in september met een piek half
augustus tot begin september. In april-mei en oktober is
de soort zeldzamer. De soort wordt vooral waargenomen
in de provincies West-Vlaanderen (o.a. havengebied van
Zeebrugge) en Antwerpen (bv. Lier-Anderstadt, natuurreservaat Mechels Broek). Gericht en gestandaardiseerd
onderzoek is aangewezen om de leemte in de kennis over
de belangrijke trekroutes en pleisterplaatsen van deze
bedreigde soort in Vlaanderen weg te werken.
VOGELS
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Sperwergrasmus (Sylvia nisoria)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
De Sperwergrasmus is de grootste en zwaarst gebouwde

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

Europese grasmus. In alle kleden hebben de vleugeldekveren en elleboogveren lichte randen. De staarthoeken
zijn wit. De bovendelen zijn grijs tot grijsbruin. Volwassen

B e d re i g i n g e n
Het verdwijnen van kustduinen met dichte struweelbe-

vogels hebben opvallend gebandeerde onderdelen; bij

groeiing is nadelig voor doortrekkende dieren.

jonge vogels is de bandering beperkt tot wat bruine, Vvormige vlekjes op onderstaartdekveren en achterflank.
De soort is nogal schuw en leeft verborgen.

Beheer
Voor deze soort is geen specifiek beheer vereist in
Vlaanderen.

H a b i t a t / E co lo g i e
De soort broedt in hoog struikgewas (bij voorkeur in
Sleedoorn, meidoorn, braam en Hondsroos) met verspreid
staande bomen in open terrein, maar ook op open plekken
met veel struiken in open bos. Op trek komt de soort voor
in allerlei dicht struikgewas, vooral doornstruiken.
Ve rs p re i d i n g
De Sperwergrasmus is een broedvogel van oostelijk
Europa, westwaarts tot Zuid-Zweden, Denemarken en
Duitsland, die tijdens het najaar in zuidoostelijke richting
naar de overwinteringsgebieden in Zuid-Arabië en OostAfrika vliegt. In Vlaanderen is het een jaarlijkse doortrekker in zeer klein aantal, uitsluitend in het najaar. Het gaat
steeds om eerstejaars vogels.
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Kleine vliegenvanger (Ficedula parva)
Niet broedend - doortrekker/overwinteraar in
kleine aantallen (<0,1% van de biogeografische
populatie in 1 of meerdere gebieden)

Beschrijving
Vliegenvangers zijn kleine zangvogels die van op een

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Niet van toepassing

opvallende zitplaats zoals een kale tak plots opvliegen om
een insect te vangen en dan onmiddellijk naar exact
dezelfde zitplaats terugkeren. De Kleine vliegenvanger is

B e d re i g i n g e n
In Vlaanderen kent de soort geen specifieke bedreigingen.

overwegend bruin, met witachtige onderdelen en een
opvallend zwart-witte staart (zwart in de vorm van een
omgekeerde ‘T’). Volwassen mannetjes hebben een oran-

Beheer
Voor deze soort is geen specifiek beheer vereist in

jerode kin en keel.

Vlaanderen.

H a b i t a t / E co lo g i e
De soort broedt in verschillende bostypen, meestal in
weelderige stukken met rijke ondergroei en bij wat water,
met voorkeur voor loofbos, maar ook in gemengd bos. Op
trek kan de soort in allerlei biotopen met voldoende struiken en bomen voorkomen.
Ve rs p re i d i n g
Het is een broedvogel van vooral Oost-Europa en Rusland,
die overwintert in Pakistan, Indië en tropisch Afrika. In
Vlaanderen is de Kleine vliegenvanger een vrijwel jaarlijkse doortrekker in zeer klein aantal, meestal in het najaar
en aan de kust. In het voorjaar werden er ook al enkele
zingende mannetjes vastgesteld die enkele weken een
territorium bezet hielden. Dit was bijvoorbeeld nog het
geval in 2004 in het Zoniënwoud te Watermaal-Bosvoorde.
De soort breidt haar broedgebied langzaam uit in westelijke richting, waardoor een toekomstig broedgeval in
Vlaanderen niet ondenkbaar is.
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Grauwe klauwier (Lanius collurio)
Jaarlijkse broedvogel

Vlaamse broedbestand in recente jaren een licht herstel
Beschrijving
De Grauwe klauwier is een forse, langgerekte zangvogel
met zware snavel en lange staart. Het mannetje heeft een
asgrijze kop met zwart masker en witte keel. De rug is
roodbruin, de onderdelen zalmkleurig en de staart zwart
met witte zijden. Het vrouwtje en juveniele vogels hebben
warmbruine

bovendelen

en

vuilwitte

optekenen, vooral in de provincie Limburg (o.a. in de
Voerstreek). De soort is ook op doortrek een zeldzaamheid
geworden. Ondanks een omvangrijke populatie in
Wallonië zijn de toekomstperspectieven voor een duurzaam herstel in Vlaanderen niet bijzonder gunstig.

onderdelen.

Juveniele vogels hebben bovendien donkere schubjes op
kruin, bovendelen en onderdelen. De Grauwe klauwier zit
vaak rechtop en beweegt zijn staart nerveus heen en weer.
De alarmroep is een herhaald, nasaal en hees klinkend
‘wew’.
H a b i t a t / E co lo g i e
Grauwe klauwieren broeden in kleinschalige, gevarieerde,
halfopen tot open cultuurlandschappen met een rijke flora
en fauna waar structuurrijke vegetaties van doornstruwe-

mogelijk

waarschijnlijk

zeker

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Met uitsterven bedreigd

len, bosjes en alleenstaande struiken domineren.
inclusief tal van doornstruiken als meidoorn, Sleedoorn

B e d re i g i n g e n
De soort heeft vooral te lijden onder verstoring of vernie-

en Hondsroos, behoren in Vlaanderen tot de belangrijkste

tiging van de nestplaats, het verlies van en de verruiging

broedbiotopen. In het territorium zijn altijd enkele doorn-

van kleinschalige hooilanden met hagen en de teloorgang

struiken of prikkeldraad vereist om prooien op vast te

van het traditionele hooilandbeheer, versnippering van het

spiesen (grote insecten, muizen, hagedissen en kleine

broedhabitat en het gebruik van meststoffen en pesticiden

vogels). De grootte van de prooivoorraad van de mannetjes

met een afnemende rijkdom aan grote insecten tot gevolg.

Bloemrijke hooilanden en vloeiweiden met veel hagen,

zou de vrouwtjes leiden bij het kiezen van een partner. Als
nestplaats dienen brede, dichte doornstruiken.

Beheer
Een belangrijke beheermaatregel voor deze soort is het

Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal strekt zich uit van Noord-Spanje tot Zuid-

herstel van heggen, houtwallen en braamstruweel in de

Scandinavië, tot halfweg in Azië. Het is een zomervogel

ten, zoals sprinkhanen en mestkevers, gericht beheer met

van eind april tot september. Grauwe klauwieren trekken

een terughoudend gebruik van insecticiden is noodzake-

in juli tot september weg in zuidoostelijke richting om de

lijk, zeker in perceelsranden en kleinschalige landschaps-

overwinteringsgebieden in oostelijk en zuidelijk Afrika te

elementen als dijken en wegbermen. Gefaseerd maaien

bereiken. In Vlaanderen kende de Grauwe klauwier de

zonder bemesting van graslanden biedt meer foerageer-

voorbije decennia een sterke afname. Een laatste, kleine

mogelijkheden. Voldoende rust moet worden verzekerd in

populatie in Noordoost-Limburg hield stand tot eind de

de broedgebieden.

jaren ’90. Na enkele jaren van afwezigheid liet het
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huidige en voormalige broedgebieden. Een op grote insec-
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B i j l a g e 1 Vo g e l r i c h t l i j n

Ortolaan (Emberiza hortulana)
Onregelmatige broedvogel

Beschrijving
De Ortolaan is een forse gors met groengrijze kop en

ver in mei en van eind augustus tot eind september (soms

borstband, gele mondstreep en keel, oranjebruine onder-

gende landen zodat een herkolonisatie in de nabije toe-

delen en krachtig gestreepte bruine bovendelen. Het

komst wordt bemoeilijkt.

begin oktober). De soort neemt in aantal af in alle omlig-

vrouwtje is een wat fletsere kopie van het mannetje, zonder duidelijk afgelijnde kleuren. Opvallende kenmerken in
alle kleden zijn de geelachtige oogring en de roze snavel.

R o d e L i j st c a t e g o r i e V l a a n d e re n
Uitgestorven

De zang is een simpele, rinkelende klank met een herhaald thema dat halverwege omwisselt met een ander
herhaald thema, en dit van op een hoge tak of boomtop.

B e d re i g i n g e n
Zeer nadelig voor de soort zijn vernietiging van de nestplaats, habitatverlies door intensivering van de landbouw,

H a b i t a t / E co lo g i e
De Ortolaan is een soort van open, kleinschalig, cultuur-

het rooien van houtwallen, bomenrijen of bosjes tengevol-

landschap met aanwezigheid van heggen, goed ontwikkel-

intensivering en mechanisering van de landbouw gaat het

de bomenrijen of houtwallen (liefst met Zomereik), bosjes,

areaal aan minder commerciële graangewassen steeds

boomgaarden en bosranden, vaak op zandige bodems.

verder achteruit, worden er meer meststoffen gebruikt

Een belangrijke factor voor het voorkomen van de

waardoor akkers dichter begroeien en verdwijnen onef-

Ortolaan bij ons was de toepassing van extensieve land-

fenheden en geulen waarin de soort bij voorkeur broedt.

ge van ruilverkaveling en verstoring. Door toenemende

bouw van vooral minder commerciële graangewassen
(vooral Rogge en Haver) of hakvruchten met onbewerkte
akkerranden. De soort foerageert immers op de grond

Beheer
Aangepast beheer in de potentiële broedgebieden zoals de

langs deze kruidenrijke akkerranden of bermen, op zoek

heraanleg van Rogge-, Gerst- of Haverveldjes langs hak-

naar zaden van grassen en graangewassen en allerlei

houtwallen of bomenrijen bestaande uit eiken kan de

ongewervelden als rupsen, kevers, sprinkhanen en slak-

soort ten goede komen. Een terughoudend gebruik van

ken. Deze gors maakt een grondnest, veelal tussen graan-

insecticiden in perceelsranden is eveneens noodzakelijk

gewassen.

gezien het foerageergedrag.

Ve rs p re i d i n g
Het broedareaal

omvat

Noord-Spanje

tot

Zuid-

Scandinavië, tot halfweg in Azië. Het areaal van deze soort
vertoont wel grote gaten in het westelijke en centrale deel
van Europa. Het is een zomervogel van eind april tot september die overwintert ten zuiden van de Sahara in de
Sahel en in tropisch Afrika. In Vlaanderen was er een laatste, doch kleine populatie in Noordoost-Limburg die in de
loop van de jaren ’80 en ’90 snel afnam. Sinds 1999 is de
soort hier uitgestorven als broedvogel. De Ortolaan blijft
wel doortrekker in zeer klein aantal van midden april tot
VOGELS
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