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‘Mens & Vogel’ is een driemaandelijks tijdschrift dat wordt uitgegeven door Vogelbescherming Vlaanderen vzw. De organisatie  
zet zich in voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Vooral vogels geven als geen andere diergroep de toestand  
van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met haar leefomgeving. Vaak heeft  
het beschermen van vogels een positief effect op natuur en landschap. Vogelbescherming Vlaanderen werd op 28 juni 2002
onder auspiciën van het Koninklijk Belgisch Verbond voor de Bescherming van de Vogels (KBVBV) opgericht te Antwerpen. 
Lidmaatschap
‘Mens & Vogel’ wordt gratis toegezonden aan alle toegetreden leden. Er zijn verschillende lidmaatschapsbijdragen mogelijk.  
Steunend lid: € 20,00 – Beschermend lid: € 30,00 – Erelid: € 35,00 – Combilid Vogelbescherming + Opvangcentrum: € 25,00  
(met als vermelding nieuw lid vbv + voc [naar keuze]) – Combilid Vogelbescherming + Kerkuilwerkgroep: € 24,00 (met als  
vermelding nieuw lid vbv + kwg) – Buitenlandse leden dienen aan eender welk lidmaatschap € 6,00 extra toe te voegen om de 
verzendkosten naar een andere EU-lidstaat te dekken. De jaarlijkse bijdragen kunnen gestort worden op rekening 001-4098773-17 
van Vogelbescherming Vlaanderen, Walburgstraat 37 te 9100 Sint-Niklaas. IBAN = BE61001409877317; BIC = GEBABEBB.
Giften
Als u naast uw lidmaatschapsbijdrage ook nog een gift wilt overmaken, gelieve dit dan per aparte overschrijving te doen, zeker als 
het gaat om giften van € 40,00 of meer waarvoor u graag een fiscaal attest zou willen ontvangen. Giften mogen dus niet gezamenlijk 
overgemaakt worden met een andere betaling zoals uw lidmaatschap of het betalen van producten uit de Groene Winkel. Dit is een 
richtlijn van het Ministerie van Financiën. Gelieve als mededeling de vermelding GIFT te gebruiken a.u.b. Alvast hartelijk dank! 

Elektronische post
Algemene diensten: info@vogelbescherming.be
Voorzitter:  voorzitter@vogelbescherming.be
Algemeen directeur: jan.rodts@vogelbescherming.be
Algemeen coördinator: katrien.philips@vogelbescherming.be 
Educatief- en 
projectmedewerker: inge.buntinx@vogelbescherming.be
Juridisch- en  
Beleidsmedewerker: nicolas.brackx@vogelbescherming.be
Administratief medewerker: karen.huysveld@vogelbescherming.be
VOC-coördinator: jimmy.pijcke@vogelbescherming.be 
Boekhouder: rita.marivoet@vogelbescherming.be
Foto cover: Hugo Willocx 

Een documentatiecentrum staat ter beschikking van onze leden  
en scholieren. Bezoek de Groene Winkel op onze website: 

www.vogelbescherming.be/winkel

Colofon

Informatieblad voor studie en bescherming van vogels en andere wilde dieren

Advocaat van de fauna
Voor een effectieve bescherming van vogels en hun leefgebieden zijn juridische middelen onmisbaar. Vogelbescherming Vlaanderen 
strijdt daarom voor het verkrijgen van een strikte uitvoering van de wetten en reglementen die de vogels beschermen. Zij ijvert 
ook voor de verbetering en verfijning van die wetgeving. En met succes. Via verzoekschriften bij de Raad van State hebben we 
al meerdere overwinningen behaald in het voordeel van de vogels en hun leefgebieden. Door koppig te blijven aandringen bij  
politici, justitie en publieke opinie hebben we verkregen dat de vogelvangst in Vlaanderen is afgeschaft en dat de ongelimiteerde 
jacht op in het wild levende dieren aan banden is gelegd. Door toedoen van alerte vogelbeschermers worden jaarlijks tientallen 
illegale vogelvangers en -handelaars, jagers en stropers die de wet overtreden, geverbaliseerd en voor de rechter gebracht.

Vlaamse Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC)
Vogelbescherming Vlaanderen coördineert een keten van tien Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren. Deze centra staan in voor 
de opvang, verzorging en revalidatie van noodlijdende, in het wild levende vogels en andere dieren. Elk jaar worden bijna 30.000 
inheemse wilde dieren, waarvan 80% vogels, in onze opvangcentra opgenomen. De oorzaken van opname zijn verscheiden:  
wegverkeer, hoogspanningsmasten, jachtmisbruiken, botulisme, vergiftiging, stookolielozingen op zee, vogelvangst, enz. Gemiddeld 
60% van deze slachtoffers kan na revalidatie met succes in vrijheid worden gesteld. Onze centra bewijzen niet enkel hun nut als  
opvang- en revalidatiecentrum voor gewonde wilde dieren, ze werken ook actief mee aan wetenschappelijke projecten van  
universiteiten en andere instellingen. De centra zijn erkend door de Vlaamse overheid via het Soortenbesluit van 15 mei 2009.

Natuureducatie
Vogelbescherming Vlaanderen wil met haar educatief aanbod scholen en groepen aansporen om meer de natuur in te trekken om 
aan natuureducatie te doen. Men mag niet vergeten dat voor heel wat Vlaamse kinderen en jongeren het geen alledaags gebeuren 
is om op stap te gaan in de natuur. Een uitstap met de klas naar een natuurreservaat of natuurgebied is vaak een hele  
belevenis en kan een eerste stap zijn naar een ruimere natuur- en milieubeschermingsgedachte. Ons educatief aanbod vind je op 
onze website in de rubriek ‘Educatie’. Andere activiteiten zoals begeleide wandelingen vind je in de rubriek ‘Activiteiten op stapel’.

Kerkuilwerkgroep Vlaanderen
De Kerkuilwerkgroep Vlaanderen is een afdeling van Vogelbescherming Vlaanderen.  Deze werkgroep heeft tot doel alle nog resterende 
broedplaatsen van de Kerkuil (Tyto alba) veilig te stellen en op potentieel geschikte plaatsen nieuwe broedgelegenheid 
te scheppen door het plaatsen van speciale nestkasten. De werkgroep heeft ook tot doel het voedselaanbod in de onmiddellijke 
omgeving van bestaande broedplaatsen te verhogen en de Kerkuil als broedvogel te behouden door een algemene landschaps- 
bescherming, waarbij de soort een indicator is voor de kwaliteit van de biotoop waarin zij leeft.

Verantwoordelijke uitgever ‘Mens & Vogel’: Jan Rodts, Walburgstraat 37, 9100 Sint-Niklaas

Vogelbescherming Vlaanderen vzw

Maatschappelijke zetel, secretariaat, documentatiecentrum
Koetshuis – Stadspark 
Walburgstraat 37, B-9100 Sint-Niklaas
Tel. +32 (0) 3 296 26 80 
Open van maandag tot vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur en 
van 13:30 tot 17:00 uur.

Voorzitter:   prof. Geert Van Hoorick
Secretaris:   Paul Coeckelberghs
Penningmeester:  Vadim Blancquaert
Algemeen directeur: Jan Rodts
Algemeen coördinator: Katrien Philips
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Wereldreizigers
Trekvogels zijn meer dan alleen maar passanten

Silke Bauer & Perro de Jong
Nederlands Instituut voor Ecologie

Elk jaar trekken miljarden dieren van de ene plek naar de andere. Van vlinders tot walvis-
sen en van de Afrikaanse Serengeti tot het uiterste puntje van Alaska. Ze zijn op zoek naar 
voedsel of veiligheid of willen de geschikte stek vinden om zich voort te planten. Tussen 
deze massa dieren zitten opvallend veel vogels: maar liefst een vijfde van alle vogelsoorten 
is trekvogel. Weinig verschijnselen spreken zo tot de verbeelding als dierenmigratie. De 
aantallen en de afstanden die ze afleggen, zijn vaak duizelingwekkend. Alleen al het aantal 
zangvogels dat jaarlijks vanuit het noorden naar Sub-Sahara Afrika vliegt, wordt geschat 
op meer dan twee miljard. Wat dragen deze passanten bij aan hun tijdelijke leefomgeving?

Het onderzoek naar deze migranten 
richt zich traditioneel op vragen als: om 
welke soorten gaat het, hoe migreren 
ze, wanneer, waarom en waar naartoe? 
Wat de ecologische gevolgen zijn van 

de migratie voor ‘inheemse’ dieren- en 
plantengemeenschappen, blijft onder-
belicht. Toch erkennen steeds meer on-
derzoekers dat de impact van migran-
ten op hun tijdelijke omgeving meer is 
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dan alleen maar een voetnoot. Omdat 
migratiepatronen vaak zeer regelmatig 
zijn, kunnen trekkende dieren wel de-
gelijk ook een structurele rol spelen in 
het wel en wee van de gemeenschap.

Eten en gegeten worden

Er zijn verschillende manieren waarop 
trekvogels en andere trekkende dieren 
hun tijdelijke leefomgeving beïnvloeden. 
In de eerste plaats doen ze dat natuur-
lijk met hun eigen lichaam, namelijk door 
te eten en gegeten te worden. Een goed 
voorbeeld van dat laatste is de Sneeuw-
gans (Chen caerulescens). Die vormt een 
aanvullende voedingsbron voor de Pool-
vos (Vulpes lagopus). Lemmingen (Lem-

mus sp.) – de belangrijkste inheemse 
prooi van de Poolvos – zijn niet altijd in 
voldoende hoeveelheden voorhanden. 
Door zijn dieet in het trekseizoen uit te 
breiden met Sneeuwganzen, kan de 
Poolvos toch goed gedijen.

Iets soortgelijks doet de Eleonora’s Valk 
(Falco eleonorae). Die past zelfs zijn eigen 
broedgedrag aan de ‘herfstpiek’ van trek-
vogels aan. Door pas laat – het einde van 
de zomer – te starten met broeden, zorgt 
de Eleonora’s Valk ervoor dat zijn jongen 
verzekerd zijn van voldoende voedsel. Er 
zijn ook roofvogelsoorten die zelf trekken, 
zoals de Boomvalk (Falco subbuteo), 
Wespendief (Pernis apivorus) en Grauwe 
Kiekendief (Circus pygargus). Over hun 
impact op de dieren waarop ze jagen, 
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is naar verhouding minder bekend. Wel 
blijkt uit onderzoek dat sommige prooi-
dieren hun eigen trekroutes of hun foe-
rageergedrag aanpassen op momenten 
dat er veel roofvogels in de omgeving zijn.

Indirecte ef fecten

Ook indirect heeft het eetgedrag van 
trekvogels gevolgen voor hun tijdelijke 
omgeving. Als zij veel insecten eten, blijft 
er minder voedsel over voor de inheemse 
insecteneters. Tegelijk is het gevaar van 
een insectenplaag – en dus ook van 
schade aan landbouwgewassen – dan 
kleiner. Of denk ook maar aan ganzen en 
andere planteneters die in korte tijd grote 
hoeveelheden energie moeten opslaan 
voor hun lange reis. Ze grazen daarom 

vaak veel intensiever dan soorten die het 
hele jaar door op dezelfde plek blijven. 
Dat intensieve grazen kan ervoor zorgen 
dat allerlei processen in de bodem – de 
ontbinding van afvalstoffen bijvoorbeeld, 
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of de stikstofcyclus – anders verlopen dan 
zonder de aanwezigheid van grote aantal-
len migranten het geval zou zijn geweest. 
Zo drukken ze een blijvende stempel.

Transport tussen ecosystemen

Naast deze ‘trofische’ (voedselgerela-
teerde) effecten is er nog een categorie 
van manieren waarop migranten hun om-
geving beïnvloeden: ze dragen energie 
en voedingsstoffen – maar ook ziektes 
– met zich mee, en vormen zo een scha-
kel tussen ecosystemen die verder niet of 
nauwelijks met elkaar verbonden zijn. Er 
is bijvoorbeeld gekeken naar een groep 
van zo’n honderdduizend Sneeuwganzen 
in de Verenigde Staten, die aan het eind 
van hun overwinteringsperiode weken-
lang pleisteren bij een zoetwaterreservoir. 
Daar scheiden ze via hun uitwerpselen 
grote hoeveelheden fosfor uit: tot wel 
twintig keer zoveel als er uit andere bron-
nen in het reservoir terechtkomt.

Oorspronkelijk komt al die fosfor uit een 
heel andere soort omgeving, namelijk de 
landbouwvelden waar de Sneeuwganzen 
elke dag naartoe vliegen om er te foera-
geren. De verhoogde concentratie fosfor 
in het reservoir leidt tot meer algen en die 
spelen op hun beurt weer een belangrijke 
rol in de voedselketen. Daarnaast zit-
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ten er in de uitwerpselen van trekvogels 
vaak ook plantenzaden en larven. Een 
deel daarvan is zelfs na de lange reis in 
de darmen van de ‘gastheer’ nog steeds 
levensvatbaar. Zo is bekend dat via de 
uitwerpselen van de Grutto (Limosa li-
mosa) larven van de Dans- of Vedermug 
(Chironomidae) worden verspreid. Maar 
daarmee is niet gezegd dat trekvogels 
ook een structurele rol spelen bij het ver-
spreiden van soorten naar nieuwe om-
gevingen. Want de reis overleven is nog 
maar de eerste stap. Of de nieuwkomers 
zich blijvend kunnen vestigen, hangt van 
meerdere factoren af. Daarnaar moet nog 
verder onderzoek worden verricht.

Ziektes en parasieten

Het ligt voor de hand dat trekvogels en 
andere migranten naast voedsel en ener-
gie ook allerlei ziektes en parasieten over 
grote afstanden transporteren. Het meest 
beruchte voorbeeld daarvan is natuurlijk 
de vogelgriep. Trekvogels vind je vaak in 
grote groepen. Dat maakt het doorgeven 
van ziektes en parasieten relatief gemak-
kelijk. Uit onderzoek is dan ook gebleken 
dat er bij trekvogelpopulaties een veel 
grotere verscheidenheid aan parasieten 
voorkomt dan bij niet-trekkende soorten. 
Maar het is te kort door de bocht om trek-
vogels dan zomaar te bestempelen als 
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ziekteverspreiders. Want daar steekt de 
natuur vaak zelf al een stokje voor. Zieke 
dieren houden het trektempo van hun 
gezonde soortgenoten immers niet goed 
bij. En doordat ze afgezonderd raken, 
blijft ook het besmettingsgevaar beperkt.

Zo is bekend dat Kleine Zwanen 
(Cygnus colombianus bewickii) die 
besmet zijn met het vogelgriepvirus, 
ruim een maand later dan gezonde 
vogels uit Nederland vertrekken naar hun 
broedgebieden in Rusland. Bovendien 
dragen de meeste watervogels alleen een 
milde vorm van het virus in zich mee. Die 
komt al miljoenen jaren voor in de natuur 
zonder een pandemie te veroorzaken.
 

Meer samenwerking

Al deze voorbeelden zijn ontleend aan 
bestaand onderzoek. Ze geven een over-
zicht van de processen waarmee trekvo-
gels en andere migranten hun omgeving 
kunnen beïnvloeden. Maar om echt iets 

te kunnen doen met deze kennis, is meer 
nodig: meer onderzoek en meer samen-
werking. Ondanks hun cruciale rol als ver-
bindende schakel tussen ecosystemen, 
worden trekkende dieren vaak nog on-
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Meer informatie is te vinden in het wetenschappelijke artikel ‘Migratory Animals Couple Biodiversity 
and Ecosystem Functioning Worldwide’ in Science (4 april 2014) door Silke Bauer en Bethany Hoye.

Literatuur

•	 Careau,	V.,	Lecomte,	N.,	Bety,	J.,	Giroux,	J.F.,	Gauthier,	G.	&	Berteaux,	D.	(2008).	Hoarding of pulsed 

 resources: Temporal variations in egg-caching by arctic fox. Ecoscience, 15, 268-276.

•	 Green,	A.J.	&	Sanchez,	M.I.	(2006).	Passive internal dispersal of insect larvae by migratory birds.  

 Biology Letters, 2, 55-57.

•	 Gschweng,	M.,	Kalko,	E.K.V.,	Querner,	U.,	Fiedler,	W.	&	Berthold,	P.	(2008).	All across Africa: highly 

 individual migration routes of Eleonora’s falcon. Proceedings of the Royal Society B-Biological  

 Sciences, 275, 2887–2896.

•	 Hoye,	B.J.,	Munster,	V.J.,	Nishiura,	H.,	Fouchier,	R.A.M.,	Madsen,	J.	&	Klaassen,	M.	(2011).	 

 Reconstructing an annual cycle of interaction: natural infection and antibody dynamics to avian 

 influenza along a migratory flyway. Oikos, 120, 748–755.

•	 Olson,	M.H.,	Hage,	M.M.,	Binkley,	M.D.	&	Binder,	J.R.	(2005).	Impact of migratory snow geese on 

 nitrogen and phosphorus dynamics in a freshwater reservoir. Freshwater Biology, 50, 882–890.

•	 Zacheis,	A.,	Hupp,	J.W.	&	Ruess,	R.W.	(2001).	Effects of migratory geese on plant communities of an 

 Alaskan salt marsh. Journal of Ecology, 89, 57–71.

voldoende beschermd. Heel wat landen 
hebben weliswaar gebieden ingericht 
waar dieren veilig kunnen leven, maar 
zonder internationale samenwerking 
houdt de bescherming op bij de lands-
grenzen. Zolang er op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek én na-
tuurbeheer niet méér aandacht komt 
voor de grensoverschrijdende levens-
stijl van trekvogels en andere migran-
ten, blijven ze in de praktijk ‘vogelvrij’. 
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