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-
landsvogels’ langs weerszijden van de Frans-West-Vlaam-
se grens. Naast bijzondere weetjes leidt dit ook tot nieu-

vogels niet zomaar in eenvoudige tabellen te gieten is en 

1. INLEIDING

weidevogels en vogels van boerenerven, poelen, hagen 

-

zien af door de moderne landbouw, andere soorten doen 

Na een eerste grensoverschrijdende telling in 2013 orga-
niseerde de provincie West-Vlaanderen dit in 2019 op-

Belgische en Franse projectpartners. De telling van 2013 
had enkele verrassende resultaten opgeleverd. Zou dit in 

2. DE RESULTATEN
De telmethode bestond uit drie bezoeken van 7 minuten 
aan een vast punt in april-juni. Alle vogels en kleine land-
schapselementen in een straal van 300 meter werden ge-
noteerd. 

-

Noord-Frankrijk Henegouwen West-Vlaanderen Niet zo groot verschil Meer in B (H & W) dan 
in Frankrijk

Meer in F & H dan 
in W

Braamsluiper
Geelgors
Grauwe gors [CR]
Grote lijster [NT]
Kneu [VU]
Koekoek
Orpheusspotvogel
Patrijs (F) [EN]

Rietgors [NT]

Spotvogel [NT]
Zomertortel [CR]

Blauwborst
Graspieper [EN]
Roek
Konijn

Canadese gans
Gele kwikstaart
Huiszwaluw
Ringmus [CR]
Scholekster

Boerenzwaluw (W) [VU]
Bruine kiekendief (W) [EN]
Buizerd (F)
Grasmus (F)
Groenling (F)
Kievit (H=W) [EN]
Kwartel (H)
Nijlgans (W)
Torenvalk (H)
Veldleeuwerik (H) [VU]

Zwarte roodstaart (W)
Ree (F)
Aantal soorten per telpunt (gelijk: 
3,4 à 3,6)

Haas
Fazant

Bergeend

-
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3. TALRIJKSTE SOORTEN
Tabel 1 vermeldt de soorten die duidelijk talrijker (min-
stens dubbel zo veel) voorkomen in één van de drie re-
gio’s. Als het verschil minder groot is, staan ze in de ach-
terste kolommen.

We vonden dat de verschillen tussen Frankrijk en 
West-Vlaanderen gelijkaardig zijn aan die in 2013, be-

Boerenzwaluw werd talrijker in Frankrijk waar ze in 2013 
schaars was. Bizar, en we hebben er geen verklaring voor.

 
-

nochtans geschikt voor te zijn. Merkwaardig hoe die paar 

talrijker dan in Frankrijk en dat zowel in West-Vlaande-

rol. De Patrijs is in 2019 iets talrijker geworden in Frankrijk 

Frankrijk is dus opnieuw koploper voor het herbergen 
van meer bedreigde soorten. Dit geldt ook voor de klei-
ne landschapselementen (KLE’s) met een natuurkarakter 
(haag, bloemrijk grasland), terwijl aan de Belgische kant 
poelen en knotbomen duidelijk talrijker waren.

De wiskundestudent kon geen duidelijke links vinden tus-
sen de aanwezigheid van bepaalde KLE’s en de vogels. Dit 
komt allicht omdat de gebruikte methode te ruw was: in 
de plaats van louter aanwezigheid, vanaf één ‘poel’ of 

-
schijnlijk meer duidelijkheid opleveren. Dat is echter heel 
veel werk en lag buiten het bestek van dit project.

We wilden ook naar de landbouwgewassen kijken, maar 
-

lige gebieden. Aan Vlaamse kant bleek de door de student 
gebruikte ‘random’ steekproef van 37 telpunten te klein 
om iets zinnigs te kunnen zeggen. Anderzijds is dat niet zo 
verwonderlijk omdat studies in het buitenland aantoon-
den dat natuurlijke landschapselementen en natuurter-
rein(tjes) in landbouwgebied vaak belangrijker zijn dan de 

gewassen dienen voor veel vogels vaker als ‘decor’ om in 
te broeden en dekking te vinden, eerder dan er het juiste 

-
-

vergt meer detailstudie.

4. SOORTENRIJKDOM
Op de kaarten van hieronder is duidelijk te zien dat som-
mige deelgebieden (veel) soortenrijker zijn dan andere.

Moeren en de IJzervallei (Vleteren) rake klappen hebben 
-

gen’, zowel in West-Vlaanderen als in Noord-Frankrijk. 

doorgezet in de afgelopen 6 jaar. 

Daar tegenover staan ook enkele gebieden die verbeterd 
lijken te zijn. Dat zijn de omgeving van Watou en de gordel 

-
ringe en Ieper. De verliezen zijn te wijten aan de klassieke 

winsten aan cultuurvolgers zoals beide zwaluwen, Fazant, 

bijna overal een achteruitgang te hebben plaatsgevon-
den. Dat is alarmerend nieuws.

Midden-West-Vlaanderen, met veel versnippering van het 
landschap en weliswaar kleinschalige maar heel intensie-
ve landbouw, is in 2019 beduidend armer aan soorten dan 
de Westhoek.

-

Soortenrijkdom 2019

Soortenrijkdom 2019 - 2013
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5. CONCLUSIES
-
-

welijks veranderde, veranderde de vogelbevolking wel op 

vooral aan Franse kant, terwijl cultuurvolgers het beter 
deden. Met de gebruikte methode kunnen we helaas niet 
diep graven naar de oorzaken voor die verschillen. Daar is 
een detailaanpak voor nodig, maar dat is werk voor een 
universiteit.

- In Frankrijk komen nog de meeste bedreigde soorten 
voor, maar ze zijn daar lang niet allemaal talrijker dan aan 
de Belgische zijde. 
- Op bijna alle Franse telpunten is een achteruitgang in 
soortenaantal te zien; dit is alarmerend. 

* Noord-Frankrijk: meer soorten van hagenrijk ge-
bied (Geelgors, Braamsluiper, Zomertortel, Spot-
vogel …) en van bloemrijke bermen of graslanden 
(Grauwe gors, hoewel ook hier echt zeldzaam ge-

Merkwaardig weinig hazen en fazanten in vergelij-
king met de Belgische kant.

en Kneu dan in Midden-West-Vlaanderen. 
* Midden-West-Vlaanderen: eerder soortenarm 
vergeleken met de andere deelgebieden. Maar wel 

-

Scholekster die hier vrij normaal is, maar elders 
(buiten de polders) zeer zeldzaam.

 
-

heden aan kieviten zijn nog vrij hoog. 
- Er komen nieuwe vragen naar boven en opvallende evo-

uit Frankrijk, maar sterk toegenomen is in Vlaanderen.

-

frappante verschillen in vogelbevolking verklaren, op lut-

website van Natuurwerkgroep De Kerkuil.

6. DANKWOORD
We wensen alle projectmedewerkers, vrijwilligers en or-


