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PETER COLLAERTS

Geslaagde broedgevallen van Witwangstern Chlidonias hybridus
in het Vinne te Zoutleeuw in 2005 en 2006

Het Vinne, weer een
natuurlijk meer

Het Vinne was vroeger het enige natuurlijke
meer van Vlaanderen. Het lag lager dan de
nabij gelegen Gete zodat een kom van
ongeveer 100 ha zich kon vullen met water
uit de Sint Odulphusbeek en de Vinnebeek,
en bij piekdebieten ook met terugvloeiend
water uit de Grote Gete.
In 1841 begon men echter met de droog-
legging door middel van stoompompen
waardoor het in 1845 al door de landbouw
in gebruik kon worden genomen. De
Vinnebeek en Sint-Odulphusbeek werden
om het meer heen gelegd in een omtrek-
kende beweging, om aan de zijde van de
Gete samen te vloeien richting Grote Gete.
De stoompompen voerden constant het
water af uit een gracht centraal in een net-
werk van afwateringsgrachten op de bodem
van wat ooit het meer was. Het gebied bleek Wachten op het water. © Provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw
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toch niet zo geschikt voor landbouwdoel-
einden en in 1930 kocht Union Allumetière
het Vinne op en werd het beplant met popu-
lieren voor de luciferproductie.
In 1974 kocht de provincie Brabant het
gebied over en werd het ingericht voor
zachte recreatie. Het bosgebied werd door-
sneden met talrijke wandelpaden. Eind jaren
negentig rijpten plannen om het meer in
zijn natuurlijke staat te herstellen. Men ging
voor de realisatie van een plas van 60 ha. De
na de drooglegging gebouwde Vinne-hoeve
en het feit dat alle percelen in de rand
ondertussen in privé-handen waren, maak-
te het onmogelijk om terug tot de oor-
spronkelijke 100 ha te gaan. In 2004 werd
dan gestart met het kappen van de populie-
ren.Tegen de winter van 2004-2005 was dit
karwei geklaard.
Nu konden de pompen voor het eerst sinds
1841 worden stilgelegd.Aan de rand van het
meer werd een wandelpad aangelegd, waar-
langs men informatieborden en een paar
vogelkijkhutten heeft opgesteld. De toren
aan de hoeve stamt nog van voor de her-
aanleg van het meer maar doet nu dienst als
een ideaal uitkijkpunt over het gebied.
Na het stilleggen van de pompen begon het
water al direct te stijgen. Midden 2006 was
het maximumniveau nog net niet bereikt.
Het doelpeil van het meer bedraagt 25 m
tot 25,10 m boven de zeespiegel. De pom-
pen zorgen ervoor dat dit maximumpeil niet
wordt overschreden om te vermijden dat
het meer zijn oude vertrouwde 100 hecta-
ren terug zou innemen. Vroeger was het
meer 2 tot 3 m diep, nu zal het op zijn diep-
ste punt een diepte van +/- 1,5 m bereiken.
Al vrij snel kwam een ruime rietvegetatie tot
ontwikkeling, met hier en daar open water.

Bosgedeelten aan de randzone stierven af,
elzenbosjes houden stand en zullen verder
ontwikkelen tot elzenbroekbos.
Deze ingrepen lokten in 2005 al
Wouwaapjes Ixobrychus minutus en in
2006 Roerdomp Botaurus stellaris en
Wouwaapjes. In 2006 was een verdwaalde
Ralreiger Ardeola ralloides hier wekenlang
te gast.
Nog een greep uit de waarnemingen: Kleinst
Waterhoen Porzana pusilla (mogelijk broed-
geval), Purperreiger Ardea purpurea, Grote
Zilverreiger Egretta alba, Kleine Zilverreiger
E. garzetta, Geoorde Fuut Podiceps nigricol-
lis (broedvogel), Waterral Rallus aquaticus,
Middelste Bonte Specht Dendrocopos
medius…. Het aantal en de aard van bijzon-
dere waarnemingen lijkt nog toe te nemen.
In 2007 werd bijvoorbeeld een wekenlang

...De uitkijktoren, een baken in het landschap
© Provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw

Momentopname van een gebied in volle ontwikkeling, voorjaar 2007
© Provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw

zingende Grote Karekiet Acrocephalus arun-
dinaceus vastgesteld.
Inventarisaties van planten en ongewervel-
den leverden ondertussen ook al heel wat
verrassende soorten op. Zo werden er in
2006 van het 50-tal soorten libellen dat
België rijk is, 33 opgetekend in Het Vinne.
Dit alles toont aan dat Het Vinne een gebied
is in volle ontwikkeling met een hoge dyna-
miek. Deze moet nauwkeurig opgevolgd
worden om tendensen te herkennen en tij-
dig door middel van kleine ingrepen grote
effecten te verkrijgen. Het zal nog jaren
duren vooraleer er een zeker evenwicht is en
de 'vaste gasten' gekend zijn.

PPrraakkttiisscchh
Het Vinne is alle dagen vrij toegankelijk.
Het nieuwe bezoekerscentrum is open van
14 tot 17u van woensdag tot en met zon-
dag tijdens het seizoen. Hier krijgen leken al
een ruime basisinformatie over het gebied
en de waarnemingen op het terrein. In de
Bistro wordt een logboek met de vogel-
waarnemingen bijgehouden, informatie die
ook intensief wordt meegedeeld via de
Velpe-Mene-Gete mailgroep.

Voor meer informatie over het project, de
mogelijkheden en het NME - aanbod kan u
terecht op 
www.vlaamsbrabant.be/hetvinne
e-mail: provinciedomein.zoutleeuw@
vlaamsbrabant.be
Tel 011 781819
GPS- coördinaten:
N 50° 50.526’, E 5° 07.370’

PPeetteerr  CCoollllaaeerrttss  &&  SStteeffaaaann  SStteeggeenn
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Witwangsterns in het Vinne

22000055
Op 30 mei 2005 in de voormiddag vond
Pierre Lambelin twee Witwangsterns
Chlidonias hybridus in het Vinne. Een leuke
waarneming, maar op zich niet uitzonder-
lijk. De tweede helft van mei en de eerste
helft van juni zijn in Vlaanderen de beste
maanden voor deze soort. Het Vinne lag er
goed bij voor sterns, getuige de verschillen-
de Zwarte Sterns Chlidonias niger die er de
voorbije weken werden gezien. Een zeldza-
me stern lag binnen de verwachtingen.

’s Avonds waren de twee Witwangsterns nog
steeds aanwezig maar slechts af en toe wer-
den ze samen gezien. De volgende dag ble-
ken ze nog steeds ter plaatse te zijn. Eén
kwam nu ook al dichter bij de observatieto-
ren gevlogen waardoor hij beter bekeken
kon worden. De andere bleef altijd in de
buurt van hetzelfde stuk open water tussen
het riet. Het bleek om twee vogels in hun
2de kalenderjaar te gaan. De vogel die het
meest rondvloog werd een paar keer gezien
met een visje in de snavel. Hiermee vloog hij
steevast naar de plaats waar de andere
vogel vertoefde. Sterker nog, we konden op
die eerste dag ook al een paar keer zien dat
hij plantenmateriaal in die richting trans-
porteerde. De plaats waar de tweede stern
altijd ging zitten was spijtig genoeg niet
zichtbaar. Het bleef dus gissen naar wat zich
daar precies afspeelde. Tot 4 juni werd de
tweede vogel nog sporadisch gezien. De
andere, afgaande op het aanbrengen van
voedsel het mannetje, is daarna dagelijks
alleen gezien. Hij vloog meestal rond de
nestplaats, ging daar af en toe zitten, bracht
eten aan en verjoeg Kokmeeuwen Larus
ridibundus die te dicht bij het nest kwamen.
Niemand kreeg het vrouwtje op het nest in
de kijker. Het mannetje kon vanaf de puin-
kegel aan de vroegere monding van de St.
Odulphusbeek wel af en toe gezien worden,
als hij in de buurt van het nest op de grond
zat.

Aangezien de Witwangen al direct bij hun
aankomst begonnen te nestelen, kunnen we
veronderstellen dat het broedbegin onge-
veer een week later was. De broedtijd is 18
tot 20 dagen en zoals we mochten ver-
wachten vlogen beide vogels in de eerste
week van juli rond, op zoek naar voedsel.
Soms ondernamen ze samen voedselvluch-
ten. Op 21 juli was het zover: twee jonge
Witwangsternen vlogen rond boven het

Witwangstern Chlidonias hybridus. 26 juli 2005, Het Vinne, Zoutleeuw (Vl. B.)
(Foto : Marc Van Meeuwen)

Witwangstern Chlidonias hybridus ad. en juv. 26 juli 2005, Het Vinne, Zoutleeuw (Vl. B.)
(Foto : Marc Van Meeuwen)

Witwangstern Chlidonias hybridus. 21 mei 2006, Het Vinne, Zoutleeuw (Vl. B.)
(Foto : Freek Verdonckt)
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Vinne. De vreugde werd nog groter toen er
op de 22ste drie jongen bleken te zijn,
opdracht meer dan goed volbracht. In de
literatuur vinden we terug dat de jongen na
23 dagen uitvliegen, dus dat leek perfect te
kloppen.
In het begin vlogen de jongen nog niet zo
veel rond en bleven ze dicht bij broedplaats.
Na een week verkozen ze enkele boom-
stronken voor de zuidelijke hut als roest-
plaats waar men ze heel goed kon observe-
ren en fotograferen. Eerst zaten ze hier nog
samen om voedsel te bedelen, maar na een
week bleken er twee dikwijls samen op te
trekken; het derde jong zat dan nog meest-
al alleen op de boomstronken. Bij de prooi-
en die de ouders aanbrachten zaten dikwijls
kikkervisjes.
Op 31 juli werden de twee adulten en de
drie jongen voor het laatst samen gezien.
Op 3 augustus werd de laatste adult gezien,
hoog vliegend boven het meer. De jongen
bleven nog een tijd en gingen nu regelmatig
op verplaatsing, tot op de Bezinkingsputten
in Tienen, in vogelvlucht ongeveer 11 km
door de Getevallei. Op 4 augustus werden in
de namiddag twee juvenielen voor het eerst
gezien in Tienen. ’s Morgens en ’s avonds
vlogen ze in het Vinne rond. Vanaf 5 augus-
tus zaten de drie jongen in Tienen. Ze wer-
den voor het laatst samen gezien op 10
augustus. De laatste waarneming in het
Vinne werd gedaan op 15 augustus, in
Tienen op 17 augustus. Het ging hier om
nog 1 juveniele vogel.
In het Molsbroek te Lokeren (O) arriveerde
een Witwangstern op 29 mei 2005, één dag
vroeger dus dan in Tienen. Dit exemplaar
bleef uitzonderlijk lang ter plaatse en werd
op 26 juni voor het laatste gezien. Het was

Figuur 1. Overzicht per decade van waarnemingen van Witwangsterns Chlidonias hybridus in Vlaanderen

Figure 1. Overview of observations of Whiskered Terns Chlidonias hybridus in  Flanders by decade.

Witwangstern Chlidonias hybridus. 21 mei 2006, Het Vinne, Zoutleeuw (Vl. B.)
(Foto : Freek Verdonckt)

Witwangstern Chlidonias hybridus. 24 mei 2006, Het Vinne, Zoutleeuw (Vl. B.)
(Foto : Rudi Petitjean)
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de eerste keer dat een solitaire Witwang-
stern zo lang ter plaatse bleef in Vlaanderen.

22000066
Op de “Walk for Nature” op 21 mei 2006
werd door een groep “vroege vogel”- wan-
delaars een koppel Witwangsterns opge-
merkt boven het Vinne. Naar alle waar-
schijnlijkheid ging het hier om het
broedkoppel van vorig jaar. Toch een beetje
onverwacht, maar ze waren terug, 10 dagen
vroeger dan vorig jaar. Nog diezelfde dag
vlogen ze al met nestmateriaal rond. In
tegenstelling tot vorig jaar bouwden ze hun
nest kort bij de uitkijktoren, zodat we alles
wat op het nest gebeurde van nabij konden
volgen.
Na enkele dagen was het nest al af. Het
broeden kon beginnen en op 21 juni werden
de pulli geboren. Drie jongen kwamen van
onder het vrouwtje kijken. De eerste dagen
bracht enkel het mannetje voedsel aan, het
vrouwtje bleef constant op het nest. Pas na
anderhalve week begon ze ook het nest te
verlaten. De jongen bleven op het nest aan-
wezig tot 8 juli. Daarna hadden ze zich een
tiental meters van het nest verplaatst. Op
de 8ste waren beide adulten nog aanwezig,
op de 9de was er al één verdwenen. De jon-
gen begonnen nu al kleine afstanden te vlie-
gen, steeds onder begeleiding van de luid
roepende oudervogel. Rond 15 juli lukte het
vliegen al aardig en werden kleinere toertjes
over het meer gevlogen.
Op 22 juli werden de juvenielen en de adul-
te vogel voor het laatst waargenomen.

Voorkomen in Vlaanderen
Tussen 1800 en 1949 was het enige aan-
vaarde bewijs van de soort in ons land een
verzameld exemplaar in 1853 bij
Antwerpen. De periode na 1950 vraagt iets
meer uitleg.Witwangsterns waren te homo-
logeren door het BAHC t.e.m. 1979.Vanaf 1
januari 1980 t.e.m. 31 december 1992 was
de soort niet meer te homologeren maar
daarna werd ze terug op de homologatielijst
geplaatst. Ook werd gevraagd om de waar-
nemingen van 1980 tot 1992 alsnog in te
dienen om een duidelijk beeld van het voor-
komen te krijgen.

Figuur 2. Verdeling groepsgrootte waargenomen Witwangsterns Chlidonias hybridus in Vlaanderen 

Figure 2. Division by group size of Whiskered Terns Chlidonias hybridus observed in Flanders.

Witwangstern Chlidonias hybridus. 28 mei 2006, Het Vinne, Zoutleeuw (Vl. B.)
(Foto : Freek Verdonckt)

De door Gunter De Smet verwerkte data
tellen  t.e.m. 1997 163 aanvaarde en geregi-
streerde waarnemingen en 398 exemplaren.
Daarbuiten zijn er van 1800 t.e.m. 2002 ook
nog een heel aantal waarnemingen (>100
waarvan >90 van na 1993) die (nog) niet
onderzocht worden door het BAHC.
Enkel de aanvaarde en geregistreerde waar-
nemingen t.e.m. 1997 werden in figuur 1
opgenomen. Deze geven een heel mooi
beeld van het voorkomen van de
Witwangsterns. Het toevoegen van de niet
onderzochte waarnemingen zou enkel de
absolute aantallen veranderen maar niet
het globale spreidingspatroon.
Het is wel duidelijk dat mei en juni de beste
maanden zijn om Witwangsterns bij ons aan
te treffen (zie figuur 1). Het aantal waarne-
mingen in het najaar is aan de lage kant.
Drie waarnemingen buiten deze 6 maanden
zijn :
• 16 oktober 1993, Liereman,Turnhout (A):

1 1ste kalenderjaar
• 30 december 1994, Denderbelle (O): 1

2de kalenderjaar
• 26 november – 4 december 2003, St.-

Agatha-Rode (Vl. B.): 1 1ste winter

Ook blijkt uit de cijfers dat het aantal waar-
nemingen duidelijk in de lift zit. In de perio-
de van 1800 tot 1949 is er buiten het ver-
zamelde exemplaar van 1853 slechts één
waarneming. Tussen 1950 en 1979 zijn er
een zestigtal waarnemingen (aanvaarde en
niet onderzochte meldingen) en tussen
1980 en 2002 zijn er ongeveer 200 waarne-
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mingen (aanvaarde, geregistreerde en niet
onderzochte meldingen). Hierbij moeten we
wel de kanttekening plaatsen dat het aantal
waarnemers is toegenomen en er een vlot-
tere doorstroming is van informatie.
Als we kijken naar de groepsgrootte dan
blijkt het merendeel van de waarnemingen
uit solitaire doortrekkers te bestaan. Toch
blijkt uit figuur 2 dat er een reële kans is op
het waarnemen van een groepje
Witwangsterns in Vlaanderen.
Buiten deze cijfers werd een aantal keer een
grotere groep waargenomen. Namelijk op 5
juni 1980 in Virelles (H) (15 ex.), 6 en 7 mei
2000 de Gavers, Harelbeke (W) (15 ex.), 10
mei 2000 Virelles (H) (16 ex.) en 23 – 26
mei 1986 Blokkersdijk, Antwerpen (A) (17
ex.).

VVrrooeeggeerree  bbrrooeeddggeevvaalllleenn  iinn  VVllaaaannddeerreenn
Er waren in het verleden slechts twee broed-
gevallen, beide in de jaren 50 van de vorige
eeuw.
• 1950 Turnhout. Drie broedparen. De jon-

gen alsook één van de oudervogels kon-
den gevangen en geringd worden.

• 16 – 30 mei 1957 Genk. Minimum 48 ex.
aanwezig. Acht mislukte broedgevallen.
Het mislukken van deze broedsels werd
toegeschreven aan de uitzonderlijke lage
nachttemperaturen (2°C). Koude eieren
werden in 2 nesten gevonden en er wer-
den er meegenomen als bewijsmateriaal.

Voorkomen in Nederland
Toch ook eens kijken bij onze noorderburen
waar Witwangstern eveneens zeldzaam is
met tot 1995 ongeveer 130 waarnemingen.

Het aantal broedgevallen in Nederland ligt
hoger dan in Vlaanderen, met min. 42 nes-
ten op 9 plaatsen.
• 1938 Nederweert: 8 nesten, 31 vogels

gezien waarbij zeker 15 jongen
• 1938 Ossendrecht: 1 nest, 6 vogels. Geen

jongen vastgesteld
• 1945 Eempolder - Eemnes/Bunschoten:

minstens 7 nesten, 21 vogels gezien
waarvan zeker 7 jongen

• 1945 Gorinchem: 2 nesten, 8 vogels
waarvan zeker 3 jongen

• 1958 Groessen – Duiven/Zevenaar: 11
nesten, 41 vogels waarvan zeker 20 jon-
gen.

• 1958 Rijswijk – Maurik: 4 nesten, 17
vogels waarvan zeker 9 jongen.

• 1965 Bijlmermeer Amsterdam zuidoost:
max. 7 nesten, 27 adulte vogels, nooit
jongen waargenomen.

• 1997 Drontermeer – Elburg: 1 nest.
• 1999 Soerendonks Goor, Maarheeze: 1

nest.

Verspreiding over de wereld
Witwangsterns vinden we terug in Eurazië,
Afrika en Australië. In Europa vinden we de
ondersoort hybridus met een verbrokkeld
verspreidingsgebied in het zuidwesten en
zuidoosten. Het loopt door tot in West-

22000077
Kort de stand van zaken bij het ter perse
gaan van dit nummer.
Op 20 mei 2007 doken onverwacht 26
Witwangsterns op in Het Vinne. Op dat-
zelfde moment vlogen er ook 3 Zwarte
Sterns rond en 8 Witvleugelsterns
Chlidonias leucopterus. Dit kaderde in een
voor Vlaanderen tot nu toe ongeëvenaarde
influx van deze laatste soort van 16 tot
ongeveer 21 mei met > 260 getelde indi-
viduen (met kans op dubbeltellingen).
De verwachtingen waren hooggespannen.
We hoopten dat de vogels van vorig jaar
versterking hadden gekregen en dat we
voor 2007 zelfs zouden kunnen spreken
van een forse kolonie Witwangsternen.
Helaas bleek een dag later dat al dat moois
vertrokken was.

Het Vinne anno 2007, 23 mei 2007 (Foto : Jorg Lambrechts)

Witwangstern Chlidonias hybridus 20 juli 2006, Het Vinne, Zoutleeuw (Vl. B.)
(Foto : Erwin Collaerts)
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Rusland en Zuid-, Centraal- en Oost-
Kazakstan. Deze vogels overwinteren hoofd-
zakelijk in Afrika en Zuidwest-Azië. Een
andere populatie van de ondersoort indicus,
leeft in Oost-Iran, Pakistan en Noord-Indië.
Verder vindt men in Azië een populatie,
ondersoort swinhoei, in het oosten, meer
specifiek in de Baikal-regio, Oost-China en
Taiwan. In Noordoost-Indië en Sri Lanka
komt de ondersoort javanicus voor. Vogels
van deze groep overwinteren in Maleisië en
Indonesië. De ondersoort sclateri is stand-
vogel in Afrika. Deze komt voor van Kenia tot
Zuid-Afrika en op Madagascar. De onder-
soort fluviatilis vinden we tijdens het broed-
seizoen in Australië en ze overwinteren in
Nieuw-Guinea en de Molukken.
Witwangsterns zijn zeker geen zeldzame
vogels. Als we naar de aantallen broedparen

in Europa kijken dan vinden we er in Spanje
5000 tot 8000 maar met sterke fluctuaties
en in begin jaren 1980 mogelijk tot 100 000
in Andalusië, in Frankrijk 730 – 1840, in
Polen 150–200 met sterke fluctuaties, in
Slovakije tot 200, in Hongarije 800–1000, in
Portugal 20 tot 100 in 1991, in Italië 250 tot
240 in 1983 – 1993, in Griekenland ca. 300,
in Albanië tot 50 in 1991, in Kroatië 500 tot
600, in Bulgarije meer dan 400 in de jaren
80 en in Roemenië 6000 tot 10 000 in 1986
– 1992. In de republieken van de voormali-
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SSaammeennvvaattttiinngg  ––  AAbbssttrraacctt  --  RRééssuumméé

In het Vinne te Zoutleeuw werd zowel in 2005 als in 2006 een
broedgeval van Witwangsternen Chlidonias hybridus vastgesteld.
Telkens vlogen 3 jongen uit. In 2005 kwamen de vogels aan op 30
mei en in 2006 op 21 mei.
De soort is in Vlaanderen beduidend vaker te zien in het voorjaar
(mei-juni) dan in het najaar. Er zijn twee eerdere broedgevallen in
Vlaanderen met name in 1950 3 broedparen (met succes) te
Turnhout en in 1957 te Genk 48 ex waaronder 8 broedparen (alle
broedsels mislukt).

SSuucccceessssffuull  bbrreeeeddiinngg  ooff  WWhhiisskkeerreedd  TTeerrnn  CChhlliiddoonniiaass  hhyybbrriidduuss iinn  hheett
VViinnnnee  aatt  ZZoouuttlleeeeuuww  ((VVllaaaammss--BBrraabbaanntt))  iinn  22000055  aanndd  22000066..  
In both 2005 and 2006 breeding was confirmed of Whiskered
Terns Chlidonias hybridus in het Vinne at Zoutleeuw. In each year
3 young were fledged. In 2005 the birds arrived on 30th May and
in 2006 on 21st May.
In Flanders, the species is markedly more frequently seen in the
Spring (May-June) than in the Autumn. There are 2 previous
instances of breeding in Flanders; in 1950, there were 3 success-
ful breeding pairs at Turnhout, and in 1957, 48 individuals of
which 8 pairs unsuccessfully bred at Genk.

NNiiddiiffiiccaattiioonn  rrééuussssiiee  ddee  GGuuiiffeettttee  mmoouussttaacc  CChhlliiddoonniiaass  hhyybbrriidduuss
ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  pprroovviinncciiaall  ""HHeett  VViinnnnee""  àà  ZZoouuttlleeeeuuww  ((VVllaaaammss
BBrraabbaanntt))  eenn  22000055  eett  22000066
Dans le domaine provincial "Het Vinne" à Zoutleeuw, on a
constaté la nidification de la Guifette moustac Chlidonias hybri-
dus en 2005 et en 2006.  Dans les deux cas, il y a eu 3 jeunes à
l'envol.  En 2005 les oiseaux sont arrivés le 30 mai et en 2006 le
21 mai.
En Flandre, l'espèce est manifestement  plus présente au prin-
temps (mai-juin) qu'en automne.  Auparavant deux autres cas de
nidification avaient été notés en Flandre, trois couples avaient
niché avec succès en 1950 à Turnhout et en 1957, 48 exemplaires
dont 8 couples nicheurs, étaient présents à Genk.  Cette année-
là, toutes les tentatives de reproduction ont échoué. 

Peter Collaerts,
Zuurbemde 97, B- 3380 Glabbeek
peter.collaerts@scarlet.be

Met dank aan Gerald Driessens, Jos Cuppens, Gunter De Smet, Kelle Moreau en Freek
Verdonckt voor het doorsturen van gegevens of het ter beschikking stellen van literatuur
en aan Stefaan Stegen voor het aanvullen van de gebiedsinfo en het aanleveren van foto’s
van het gebied .

ge USSR komen ook verschillende tiendui-
zenden vogels tot broeden. In het noorden
van Afrika, Marokko en Tunesië, is de soort
recent wel als broedvogel verdwenen.Verder
is het ook een algemene broedvogel in Azië.
In West-Europa komt de soort maar spora-
disch tot broeden en is altijd een toevallige
(dwaal)-broedvogel geweest. Grote voor-
jaarsdroogte in hun zuid-Europese broedge-
bieden wordt als verklaring gegeven voor
het sporadisch opduiken van broedparen in
onze contreien.


