de grauwe klauwier

Opnieuw geslaagde broedgevallen

Nadat de grauwe klauwier in 2000 als broedvogel uitgestorven
werd verklaard in Vlaanderen, is de soort vrij recent opnieuw aan
een opmars bezig. Zo broedde in 2013 voor het eerst in 23 jaar
opnieuw een grauwe klauwier in Vlaams-Brabant, meer bepaald
aan het wachtbekken van Kersbeek-Miskom. In 2015 volgde een
broedgeval in de beheerde percelen van het natuurreservaat
Mene-Jordaanvallei in Meldert (Hoegaarden) en in 2017 in Diest
(Webbekoms Broek) en Oud-Heverlee (Dijlevallei). Dat de soort
nu echt opnieuw voet aan grond begint te krijgen, werd duidelijk
naar aanleiding van een onderzoek naar de soort door Natuurpunt
Studie waarbij vrijwilligers in 2018 maar liefst drie succesvolle
broedparen konden vaststellen in de regio van natuurgebied
Webbekoms Broek in Diest. Een vierde succesvol broedgeval dook
op in Europees Habitatgebied in Meldert (Hoegaarden) grenzend
aan Meldertbos en binnen percelen die binnen de ruilverkaveling
Willebringen als toe te bedelen voor natuurontwikkeling aangeduid
zijn.
Het hoeft niet te verbazen dat de grauwe klauwier een voorkeur
lijkt te hebben voor natuurgebieden of natuurlijke gebieden. De
soort heeft immers nood aan een structuurrijk en divers landschap
waar ze een ruime variatie aan grotere insecten (sprinkhanen,
hommels, kevers,...) vindt. Ze vormt dan ook een belangrijke
indicator van de staat van ons landschap. Het onderzoek moet
verder aantonen wat precies op het menu staat van deze
bijzondere broedvogel aan de hand van ingezamelde braakballen
en wat hun habitatvereisten zoal zijn. De bevindingen hiervan

Alweer een geslaagd broedgeval van grauwe klauwier dit jaar in
Meldert. Foto Karel Van Rompaey

worden momenteel – met steun van de Provincie Vlaams-Brabant
– al vertaald in allerhande gerichte maatregelen op maat van de
grauwe klauwier, zoals het aanleggen van klauwiereneilandjes, de
aanplant van struwelen en het invoeren van gefaseerd maaibeheer.
Zodoende bouwen we samen aan een duurzame toekomst voor
deze iconische soort in de regio. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
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