
Reeds elf opeenvolgende seizoenen
voert het Instituut voor Natuur-
behoud maandelijks watervogeltel-
lingen uit op de Zeeschelde. Er wordt
bij laagwater geteld vanaf schepen.
De volledige Zeeschelde, tussen de
Belgisch/Nederlandse grens en de
sluizen van Merelbeke (Gent), wordt
geteld in drie trajecten (Grens-
Antwerpen; Antwerpen-Dender-
monde; Dendermonde-Gent) tijdens
drie opeenvolgende dagen. Het tra-
ject Dendermonde-Gent werd vroe-
ger enkel in de winter geteld, om het
totaalbeeld te vervolledigen gebeurt
dit sinds 1999/2000 ook tijdens de
zomermaanden. Buiten de eigenlijke
Zeeschelde wordt ook geteld op de
Rupel van de monding tot aan de
sluis van Wintam. Het gaat telkens
om duikers, futen, aalscholvers, rei-
gers, zwanen, ganzen, eenden, stelt-
lopers, Meerkoet en Waterhoen.
Sinds het telseizoen 1999/2000 wor-
den ook de meeuwen meegeteld,
naar analogie met de midmaandelijk-
se watervogeltellingen die in winter
voor heel Vlaanderen georganiseerd
worden.

Evolutie van de totale aantallen

Mede dank zij de verbeterende
waterkwaliteit groeide de Zeeschelde
uit tot één van de belangrijke over-
winteringsgebieden voor watervogels
in Vlaanderen. De eerste vijf telsei-
zoenen gingen de wintermaxima in
stijgende lijn. Daarna bleek het aan-
tal overwinterende watervogels zich

te stabiliseren bij wintermaxima van
om en bij de 40.000 (Figuur 1, ter
wille van de vergelijkbaarheid zijn de
meeuwen en de aantallen die op de
Rupel geteld werden niet mee opge-
nomen in de totalen). De winter
2001/2002 werd echter een echte uit-
schieter: de 54.430 watervogels in
december 2001 waren reeds een
recordaantal maar dit werd in janua-
ri 2002 ruimschoots overschreden
toen er maar liefst 68.367 genoteerd
werd als totaal.
Opvallend voor de laatste drie sei-
zoenen zijn de hogere aantallen in
augustus-september. Deze zijn niet
zozeer te wijten aan het toevoegen
van het traject Dendermonde-Gent
aan de zomertellingen maar er is een
meer uitgesproken najaarspiek in de
aantallen Wilde eenden en de
Wintertalingen zijn steeds vroeger in
het seizoen in grote aantallen aanwe-
zig.

De belangrijkste soorten.

Het aantal Grauwe ganzen langs de
Zeeschelde neemt niet verder toe, dit
in tegenstelling tot de aantallen in de
Westerschelde. Vermoedelijk is de
draagkracht van de brakwaterschor-
ren langs de Beneden Zeeschelde
bereikt. Het maximaal aantal voor
Bergeenden blijft zeer variabel van
seizoen tot seizoen. Het seizoen-
smaximum viel in februari voor de
seizoenen 99/2000 en 2000/2001.
Voor het laatste seizoen was dat in de
zomer (juni). In augustus 2002 wer-

den er voor het eerst sinds lang weer
grote aantallen (tot ruim 600!) ruien-
de Bergeenden waargenomen op het
Groot-Buitenschoor (Frank Wage-
mans mond. med.). Het aantal
Smienten was opmerkelijk hoog in
december 1999 en januari 2000.
Voor de twee laatste seizoenen vielen
de aantallen dan weer terug binnen
de ‘normale’ range tussen de twee-
duizend en de drieduizend. De
Zeeschelde blijft een zeer belangrijk
gebied voor de Krakeend in
Vlaanderen, de laatste winter werd
de kaap van 3000 voor het eerst over-
schreden in december. Zoals reeds
vermeld worden de aantallen
Wintertalingen in de nazomer steeds
hoger. In september 2001 werden er
reeds 9.698 geteld. De aantallen ble-
ven spectaculair toenemen, met meer
dan 27.800 Wintertalingen langs de
Zeeschelde was er in januari 2002
bijna een verdubbeling van het sei-
zoensmaximum! De aantallen in
februari waren dan weer uitzonder-
lijk laag, de meeste Wintertalingen
vertrokken met het zachte weer uit
het Zeescheldegebied. Voor de Wilde
eend is een stijgende trend waar te
nemen, niet alleen in de winter, ook
de najaarsaantallen nemen toe. Het
seizoenaal patroon van deze soort
varieert sterk in de Zeeschelde. In
2001/2002 was er een winterpiek in
januari, de twee vorige seizoenen
werd het maximaal aantal in septem-
ber waargenomen. Het aantal
Pijlstaarten op de Zeeschelde zelf is
variabel en vertoont niet echt een

Watervogels langs de Zeeschelde
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Figuur 1: Boottellingen langs de Zeeschelde: maandtotalen oktober 91-maart 2002.



was eerder aan de lage kant in verge-
lijking tot de voorafgaande seizoe-
nen. In januari 2002 werden echter
alle records verbroken met 13.579
Tafeleenden en 3.090 Kuifeenden.
Net zoals voor de Wintertaling en de
Wilde eend waren de februari aantal-

trend. Op de Rupel is er echter wel
sprake van stijgende aantallen, in
februari 2002 werden tussen de mon-
ding en de oude sluis van Wintam
244 Pijlstaarten geteld (niet in de
totalen opgenomen). Het aantal dui-
keenden in 1999/2000 en 2000/2001

len weer normaal, tot zelfs aan de
lage kant. De grootste aantallen
Meerkoeten worden steeds in okto-
ber waargenomen, de aantallen ver-
schillen weinig van jaar tot jaar. Het
voorkomen van de Bonte strandlo-
per langsheen de Zeeschelde is zeer

Resultaten van de boottellingen 1999/2000, 2000/2001, en 2001/2002

Tabel 1: Resultaten van de boottellingen van watervogels langs de Zeeschelde seizoen 1999-2000.

Tabel 2: Resultaten van de boottellingen van watervogels langs de Zeeschelde seizoen 2000-2001.

Tabel 3: Resultaten van de boottellingen van watervogels langs de Zeeschelde seizoen 2001-2002



variabel. Algemeen is het Groot
Buitenschoor veel minder belangrijk
geworden voor deze soort in vergelij-
king met pakweg 20 jaar geleden.
Voorts zijn de aantallen, de versprei-
ding en het seizoenaal patroon allen
even veranderlijk (Fig. 2; 3).

Meeuwen langs de Zeeschelde

Sinds oktober 1999 worden ook de
meeuwen langs de Zeeschelde
geteld. In aantallen vormen ze een
zeer groot aandeel van de avifauna
langs de Zeeschelde, na de eenden
ze de meest talrijke soortengroep.
Seizoensmaxima lopen op tot meer
dan 7100 meeuwen. Na de
Wintertaling en de Wilde Eend is de
Kokmeeuw de meest talrijke soort
(maximum 6383) in de Zeeschelde.
Zilvermeeuw, Stormmeeuw, Kleine
en Grote mantelmeeuw zijn de
andere vier soorten die zeer regelma-
tig voorkomen(Figuur 4). Meeuwen
zijn het hele jaar door waar te
nemen, seizoensmaxima zijn in
augustus en in januari. Meeuwen
worden ook langsheen de volledige
gradiënt aanwezig, de overgrote
meerderheid bevindt zich echter in
de buurt van Antwerpen stad.

Pulli op de Zeeschelde

Tijdens de tellingen worden ook de
eenden met jongen geteld. De
meeste en grootste tomen zijn die
van Bergeenden en Wilde Eenden,
maar ook Krakeenden, Meerkoeten
en Tafeleenden wagen zich af en toe
met hun jongen op de Zeeschelde
(Tabel 4).

Figuur 2. Aantallen en verspreiding van de Bonte Strandloper
langsheen de Zeeschelde (de deelgebieden komen overeen met
de gebieden op Figuur 3).
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Tabel 4: Maximaal aantal pulli in de Zeeschelde per telling per seizoen

Figuur 5. Seizoenaal patroon van meeuwen langs de
Zeeschelde

Figuur 3. De Zeeschelde met indeling in deelgebieden



Besluit

Na elf ononderbroken seizoenen
krijgen we een goed inzicht in het
belang van de Zeeschelde voor
watervogels. Het internationaal
belang van dit gebied en het belang
voor Vlaanderen werden reeds in
meerdere publicaties aangetoond en
benadrukt. De stijgende lijn die bij
het begin van de jaren negentig werd
ingezet lijkt voor een aantal soorten
zoals de Grauwe gans en de Smient,
een plafond te bereiken. Andere
soorten zoals de Wintertaling en de
Tafeleend durven ons nog verrassen
met nieuwe recordaantallen. Deze
ononderbroken tijdreeks is een onge-
loofelijk waardevolle bron van infor-
matie bij ter ondersteuning van het
beheer en het beleid van de
Zeeschelde en het Schelde-estuari-
um in zijn geheel. Wij bedanken dan
ook AWZ, afdeling Zeeschelde voor

het telkens weer ter beschikking stel-
len van de benodigde ‘bootdagen’
alsook de tellers waarop we kunnen
rekenen wanneer onze eigen
‘bemanning’ ontoereikend is.
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