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Baardmannetje (Panurus biarmicus)
Uiterlijk en gedrag
Het baardmannetje is een moerasvogel met een
lengte van ongeveer 16,5 cm. Zijn kop is licht
blauwgrijs met een zwarte, afhangende baardstreep en een witte keel. Het lichaam is licht geelbruin gekleurd, met een lange lichte staart. In de
vlucht is het baardmannetje gemakkelijk te herkennen aan zijn onregelmatige, ondiepe en snorrende vleugelslagen. Ook het geluid, een enigszins
onzuiver tsjing of ping, is opvallend.
Leefgebied en voedsel
Het baardmannetje leeft in uitgestrekte rietvelden
aan meren en moerassen, die niet of alleen gedeeltelijk gemaaid worden. Hij broedt daar in waterriet,
lisdodde, zeggenbulten onder riet en in drogere
rietvegetaties. Om een nest te bouwen zijn ruigtes
tussen het riet of een pakket van dood rietmateriaal van belang. Hij leeft in het zomerhalfjaar van
insecten, die hij vooral langs de randen van de rietvegetatie of tussen open waterriet vindt. De jongen
worden vooral gevoerd met dansmuggen. In de
winter leven baardmannetjes vooral van rietzaad.

B. Webbink

Holland en Zeeland. Het aantal broedparen in Nederland schommelt tussen de 700 en 2000.
Bedreigingen
De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang is
de vermindering van de oppervlakte geschikt rietland. Dit komt vooral door het onnatuurlijke peilbeheer. Waterrietvelden hebben een laag zomerpeil en een hoog winterpeil nodig, terwijl dat tegenwoordig meestal andersom is. Ook intensief
rietmaaibeheer verhindert dat baardmannetjes een
geschikte biotoop vinden. Daartegenover staat dat
ook verwaarlozing van het rietbeheer leidt tot biotoopverlies, omdat het riet dan verruigt en verbost.
De laatste belangrijke oorzaak is eutrofiëring. Hierdoor worden verlandingsprocessen, waarvan waterriet een onderdeel is, steeds zeldzamer.
Beschermingsmaatregelen
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Om de mogelijkheden voor het baardmannetje te
vergroten, is uitbreiding van de oppervlakte grote
rietmoerassen nodig. Daarnaast moet de kwaliteit
van de huidige rietmoerassen omhoog. Enerzijds
door het verbeteren van de waterkwaliteit, zodat er
meer waterriet kan ontstaan, anderzijds door een
meer natuurlijk peilbeheer. De randlengte van het
waterriet moet zo groot mogelijk worden. Rietmaaibeheer is nodig om verruiging tegen te gaan,
maar dit moet niet te intensief zijn. Steeds moeten
stukken met overjarig riet blijven staan.

Verspreiding in Nederland
Omdat in de loop van de tijd de oppervlakte rietvelden sterk gedaald is, is ook de oppervlakte leefgebied van het baardmannetje afgenomen. In Nederland zijn er drie gebieden waar het grootste
gedeelte van de populatie voorkomt:
1) Flevoland, met name de Oostvaardersplassen;
2) De buitendijkse moerasgebieden langs het IJsselmeer en de randmeren;
3) De Lauwersmeer.
Hier leeft ca. 75% van de populatie. Behoud van
geschikte rietvelden in deze drie gebieden is dus
van groot belang. Buiten deze gebieden komt de
soort lokaal voor in vooral Friesland, Noord-
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Waarom zijn soortbeschermingsplannen nodig?
Sommige planten en dieren kunnen in ons land
alleen overleven als we onze uiterste best daarvoor
doen, door zoveel mogelijk maatregelen te treffen
om de soort te behouden.
Daarvoor zijn soortbeschermingsplannen opgesteld. Hierin staat wat er nodig is om de soort in
Nederland te laten voortbestaan.
Omdat veel van de soorten niet zo bekend zijn, is
voor elke soort een “factsheet” gemaakt, met daarop een samenvatting van de belangrijkste informatie. Naast een beschrijving van de soort, met een
foto, is op een kaartje aangegeven waar de soort
nog voorkomt. Ook is aangegeven wat de grootste
bedreigingen zijn en, misschien nog wel belangrijker, wat de mogelijke oplossingen hiervoor zijn.
De factsheets zijn gemaakt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Ze zijn bedoeld voor iedereen die beroepsmatig te
maken heeft met de soorten, maar ook voor andere geïnteresseerden.
Meer weten?
Voor meer informatie over het beschermingsplan
Moerasvogels en voor algemene informatie over
vogels:
Vogelbescherming Nederland
www.vogelbescherming.nl
www.moerasvogels.nl
tel. 030-6937700
Voor informatie over de verspreiding van vogels in
Nederland:
SOVON Vogelonderzoek Nederland
www.sovon.nl
tel. 024-6848111
Voor meer informatie over dit en andere soortbeschermingsplannen:
Website Soortbescherming
www.soortbescherming.nl
Om het Beschermingsplan Moerasvogels te bestellen:
Expertisecentrum van het ministerie van LNV.
Postbus 482
6710 BL Ede
tel. 0318-822500

