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liLT VOORKOMEN Vl\N DE KROONEEND (Netta rufina) OP DE ROKSEt.1PUT:

l\l\NVULLING.

door Peter Bultinck

Reeds in een vorige publikatie (Bultinck,1987) omschreef ik de

mogelijke gedragingen van de Krooneend (Netta rufina) op de

Roksemput. Bij navraag- bleek dat er de dag voordien,15 april,

een mannetje op de Zoutekreek te Zandvoorde aanwezig was(mond.

med. E.Vanloo). Dit exemplaar was echter niet meer aanwezig.

De Zoutekreek is een middelgrote ondiepe kreek met brede rietkra-

gen; een ideaal biotoop voor de Krooneend dus.

Gezien de korte afstand (ong.1O km) tussen de twee plaatsen en

de goed passende data gaat het hier vrijwel zeker om dezelfde

vogel. De aankomstdatum valt binnen de normale trekperiode voor

deze soort.

De Krooneend bleef hier pleisteren tot 17 april waarna hij ,zich

verplaatste naar een andere grote zandwinningsvijver met rietbe-

groeiing langs de oevers te Roksem.

Afstand tussen deze twee plaatsen bedraagt ongeveer 1,5 tot 2 km.

Uiteindelijk bleef deze vogel hier pleisteren tot tenminste

21 april waarna hij niet meer gesignaleerd werd in de streek.

Hiermee krijgen we dus een eerste bevestiging dat de Krooneenden

gedurende korte periodes (van ~en tot enkele dagen) op verscheidene

geschikte plaatsen in onze streek pleisteren alvorens door te

trekken.

Het ware te voorbarig om dit reeds als een algemene regel aan te

nemen. Verder onderzoek zal uitwijzen of er al dan niet een perma-

nente uitwisseling optreedt tussen verschillende gebieden in een

streek alvorens de Krooneend verder trekt.
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ENKELE TOTAALTELLINGEN VAN PLEISTERENDE WAADVOGELS LANGS DE

WESTVLAAMSE NOORDZEEKUST IN DE WINTER 1984-1985. bNl~~

door Thierry De Schuyter
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Reeds vanaf 1975 verricht ik waadvoge1tel1ingen langs de Oostkust,

tot 1979 vonden deze voora1 p1aats tussen Zeebrugge en de Nederlandse

grens, later werd ook meer tussen Oostende en Zeebrugqe gete1d.

Toen a1 kon vastgeste1d worden hoe v1ug de waadvogelgemeenschap

en de aanta11en verschi1den tussen het gedeelte Zeebrugge-

Neder1andse grens en het gedee1te Zeebrugge-Oostende. Bijna steeds

moest ondervonden worden dat de strandtrajecten naar Oostende toe

vooral vanaf Wenduine steeds 1euke aantal1en op1everden.

Dit werd nog meer beklem~oond toen in 1978 grootscheepse strandop-

spuitingen p1aatsvonden te Knokke-Heist, dit 1uidde een duide1ijke

periode van verarming in voor dit strandtraject.

Zowel het "Zwin" te Knokke a1s de "Voorhaven" ge1egen op grondgebied

van Heist en Zeebrugge hebben a1tijd al een bijzondere plaats inge-

nomen qua aanta1len en soorten.

Het Zwin heeft momentee1 te kampen met verzanding, dit heeft ontegen-

sprekelijk zijn gevo1gen op pleisterende aanta11en en de soorten;

een samenvatting van de ste1t1opertel1ingen van de 1aatste tien A

vijftien jaar zou hier zeker een zeer interessant licht op werpen.

De 'Voorhaven' is een totaal kunstmatig biotoop dat gekre~erd werd

ten behoeve van de uitbouw van de haven van Zeebrugge, dit gebied

met zijn kilometers dammen en grote zand- en slikplaten, is een

uniek waadvoge1biotoop aan de Belgische kust van tijdelijke aard.
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Na een bezoek aan de haven van Duinkerke {Frankrijk) op 19 november

1984 reed ik over het strand terug richting Be1gi~ met mijn enduro-

motor.

Het gebruik van derge1ijke machine is voor te11ingen interessant

omdat het toe1aat zich sne1 te verp1aatsen, zeer weinig 1awaaimaakt

indien korrekt afgeste1d en men gemakke1ijk hlndernissen kan nemen

waar ze1fs een 4 X 4 terrelnwagen b11jft steken.
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De waarnemingen waren dermate interessant dat bes10ten werd een

stukje van het Be1gisch strand vanaf de Franse grens te.te11en.

Uiteinde1ijk werd dit een vo11edige telling van de Be1g~sche kust

verricht op een dagll

In dit artike1 is het enke1 de bedoe1ing van de waadvoge1gegevens

uit de te11ingen te 1ichten en te presenteren. Het spreekt vanze1f

dat ook v1ijtig gegevens over p1eisterende duikers,futen en eenden

werden genoteerd, hierover misschien later meer.

II Situerinq van de qebieden

b Z n naar Becuwe et a1. in Wie1ewwa1 49:Hiervoor zij het est verwe e

341-372 , 1983.

Aanvu11end hierbij moeten de strandopspuitingen te Knokke-Heist

vanaf 1978 verme1d worden, de ge1eide1ijke verzanding van het Zwin

in die periode en de uitbouw van de Voorhaven, voor een gedetai1-

1eerde situering van dit gebied zij verwezen naar De Schuyter T.,

De Putter G. in Wie1ewaa1 51: 203-228, 1985.
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Schets van de Westv1aamse Noordzeekust met de inde1ing in de

5 te1trajecten.
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III Te1methodiek

Met een enduro~otor werd 1angs de water1ijn gereden van de Franse

tot de Neder1andse grens of omgekeerd, p1eisterende ste1t1opers

werden op deze manier makke1ijk gete1d, rege1matig werd postgevat

op hoger ge1egen p1aatsen a1s duinen en de zeedijk ~p1eisterende

voge1s op zee te te11en.

Op drie p1aatsen moest het strand ver1atenworden wegens natuur-

1ijke hindernissen, dit zijn de Ijzermonding te Nieuwpoort, de

havengeu1 te Oostende en de havengeu1 te Zeebrugge.

Het Zwin werd vanop verschi11ende punten gete1d met een te1escoop

Kowa-TSN-1 (20-60 X ZOOM en 20 X groothoek).

Wegens het korte tijdbestek waarin de te11ingen werden uitgevoerd

is de kans op dubbe1te11ingen zeer k1ein. Steeds werd ervoor ge-

zorgd dat de telling kon uitgevoerd worden bij een idea1e tijhoogte

op het meest interessante stuk, wat het te1werk aanzien1ijk inkort-

tee

Op 19 november 1984, 03 december 1984, 18 december 1984, 31 januari

1985 en 16 maart 1985 werd te1kens een vo11edige telling uitge-

voerd, op 13 februari 1985 werd gete1d van de Neder1andse grens tot

de havengeu1 te Nieuwpoort, door een mechanisch defekt moest de

telling (jammer genoeg) afgebroken worden.

Op 11 januari 1985 werd gete1d van de havengeu1 te Oostende tot en

met het Zwin. De resu1taten van deze tel1ingen mogen beschouwd wor-

den als een momentopname van de aantallen ~n de waadvogelrijkdom

van de WestVlaamse Noordzeekust op die dagen.

Op het koudste moment van de winter konden om verschillende redenen

geen tellingen uitgevoerd worden:
- de koude, het was niet doenbaar

om bij dagen dat het konstant graden onder nul vroor, de ganse dag

op de motor te zitten, ook moet een veilige thuiskomst gegarandeerd

zijn, De Panne-Heist met een motor bij -lOGe tot
-15°e over spek-gladde wegen is geen lachertje.

- het vele telwerk in het haven-
gebied Brugge-Zeebrugge samen met G.De Putter, dit leverde toch ook

fantastische gegevens op en yond zijn weers lag in het artike1

"Watervogels in het havengebied Brugge-Zeebrugge in de winter 1984-

1985" in Wie1ewaa1 51: 203-228, 1985.

- af en toe moest ik ook nog wer-
ken als havenarbeider te Zeebrugge.
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19.11.1984 03.12.1984

SOORTNAAM 1 2 3 4
I

5 totaa1 1 2 3 4 5 Itotaa1

SCHOLEKSTER 214 125 57 84 87 567 201 144 29 54 37 465 Haematopus ostra1e~
KLUUT - - - - 77 77 - - - - 66 66 Recurvirostra avos.
BONTBEKPLEVIER 17 7 5 8 1 38 34 17 14 5 - 70 Charadrius hiaticu.
GOUDPLEVIER - - - - - - - - - - - - P1uvia1is apricaria
ZILVERPLEVIER 15 6 5 13 71 110 49 17 2 7 34 109 P1uvia1is squataro1.
KIEVIT - - - - - - - - - - - - Vane11us vane11us
KANOETSTRANDLOPEF - 1 2 - - 3 - - - - - - Ca1idris canutus
DRIETEENSTRANDLP. 66 121 204 73 - 464 118 163 167 35 4 487 Cal1dris alba
PAARSE STRANDLP. 1 114 36 22 - 173 2 140 37 6 - 185 Ca1idris maritima
BONTE STRANDLOPEF 340 25 37 13 80 495 528 9 1 31 24 593 Ca1idris a1pina
KEMPHAAN - - - - - - - - - .. 50 50 Phi10machus pugnax
WATERSNIP - - - - 200 200 1 - - - - - Ga11inago ga11inago
GRUTTO - - - - - - - - - - - - Limosa 1irnosa
ROSSE GRUTTO - - - - - - - - - - - - Limosa 1apponica
WULP 3 - - - - 3 - - - - - - Numenius arquata
TURELUUR 21 4 - 1 29 55 26 10 - 6 33 75 Tringa totanus
GROENPOOTRUITER - - - - - - - - - .. - - Tringa nebu1aria
STEENLOPER 12 269 128 86 22 517 27 743 154 31 22 977 Arenaria interpres
ROSSE FRANJEPOOT - - - - - - - - - - - - Pha1aropus fu1icarL

totaa1: 689 672 474 300 567 2.702 986 1243 404 175 270 3.078
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TABEL 1 : Voorkomen van waadvoge1s 1angs de Westv1aarnse Noordzeekust op 19.11.1984 en

03.12.1984.

: Distribution and numbers of coastal waders along the North Sea coast of Belgium

on 19.11.1984 and 03.12.1984.Jj
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SOORTNAAM1234I5totaa112345Itotaa1

SCHOLEKSTER214125578487567201144295437465Haematopusostra1e~
KLUUT----7777----6666Recurvirostraavos.
BONTBEKPLEVIER177581383417145-70Charadriushiaticu.
GOUDPLEVIER------------P1uvia1isapricaria
ZILVERPLEVIER1565137111049172734109P1uvia1issquataro1.
KIEVIT------------Vane11usvane11us
KANOETSTRANDLOPEF-12--3------Ca1idriscanutus
DRIETEENSTRANDLP.6612120473-464118163167354487Cal1drisalba
PAARSESTRANDLP.11143622-1732140376-185Ca1idrismaritima
BONTESTRANDLOPEF34025371380495528913124593Ca1idrisa1pina
KEMPHAAN---------..5050Phi10machuspugnax
WATERSNIP----2002001-----Ga11inagoga11inago
GRUTTO------------Limosa1irnosa
ROSSEGRUTTO------------Limosa1apponica
WULP3----3------Numeniusarquata
TURELUUR214-129552610-63375Tringatotanus
GROENPOOTRUITER---------..--Tringanebu1aria
STEENLOPER122691288622517277431543122977Arenariainterpres
ROSSEFRANJEPOOT------------Pha1aropusfu1icarL

totaa1:6896724743005672.70298612434041752703.078
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TABEL1:Voorkomenvanwaadvoge1s1angsdeWestv1aarnseNoordzeekustop19.11.1984en

03.12.1984.

:DistributionandnumbersofcoastalwadersalongtheNorthSeacoastofBelgium

on19.11.1984and03.12.1984. Jj
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31.01.1985 13.0:L1985

SOORTNAAM 1 2 3 4 5 ~1 2 3 4 5

~SCHOLEKSTER 474 252 246 88 77 1.137 (33) 246 291 106 57 (733) Haematopus ostra1eg.

KLUUT ~4 4 11 (11) Recurvirostra avos.
BONTBEKPLEVIER 1 6 7 6 1 (7) Charadrius hiaticu.
GOUDPLEVIER - P1uvia1is apricaria
ZILVERPLEVIER 38 32 2 2 39 113 (1) 33 13 5 46 (98) P1uvia1is squataro1.
KIEVIT Vane11us vane11us
KANOETSTRANDLOPER 5 5 8 4 1 (13) Ca1idris canutus
DRIETEENSTRANDLP. 101 208 216 1 1 527 (7) 57 134 12 10 (220) Ca1idris alba
PAARSE STRANDLP. 150 16 16 182 137 21 15 5 (178) Ca1idris maritima
BONTE STRANDLOPE 184 114 403 32 22 755 (18) 17 147 14 18 (214) Calidris a1pina
KEMPHAAN Phi10machus pugnax
WATERSNIP Ga11inago ga11inago
GRUTTO Limosa 1imosa
ROSSE GRUTTO 1 1 2 2 6 1 (1) Limosa 1apponica
WULP (7) 12 5 5 (29) Numenius arquata
TURELUUR 114 4 6 15 22 161 (29) 24 14 (67) Tringa totanus
GROENPOOTRUITER Tringa nebula ria
STEENLOPER 40 697 125 57 33 952 513 167 41 48 (769) Arenaria interpres
ROSSE FRANJEPOOT Pha1aropus fu1icar.

totaa1 952 1469 1015 213 200 3.849 95' 1053 791 200 201 WlQ)

16.03.85

SOORTNAA.~ 1 2 3 4 5 totaa1

SCHOLEKSTER 157 115 23 65 43 403 Haematopus ostra1egus
KLUUT - - - - 18 18 Recurvirostra avosetta
BONTBEKPLEVIER 2 - - 3 - 5 Charadrius hiaticu1a
GOUDPLEVIER - - - - - - P1uvia1is apricaria
ZILVERPLEVIER 10 6 - - 22 38 P1uvia1is squataro1a
KIEVIT - - - - - - Vane11us vane11us
KANOETSTRANDLOPEr - - - - - - Ca1idris canutus
DRIETEENSTRANDLP. 86 122 93 15 - 316 Ca1idris alba
PAARSE STRANDLP. - 153 7 3 - 163 Ca1idris maritima
BONTE STRANDLOPEF 14 19 1 - 29 63 Cal1dris a1pina
KEMPHAAN - - - - - - Phi10machus pugnax
WATERSNIP - - - - - - Ga11inago ga11inago
GRUTTO 56 - - - - 56 Limosa1imosa
ROSSE GRUTTO - - - - - - Limosa 1apponica
WOLP 20 15 - - - 35 Numenius arquata
TURELUUR 18 4 - - 21 43 Tringa tot anus
GROENPOOTRUITER - - - - - - Tringa nebu1aria
STEENLOPER 66 572 85 39 14 776 Arenaria interpres
ROSSE FRANJEPOOT - - - - - - Pha1aropus fu1icarius

~429 1006 209 125 147 .!:..lli..

telling 1 - 19.11.84 - 2.702
tt 2 - 03.12.84 - 3.078
.. 3 - 18.12.84 - 3.146
It 4 - 11.01.85 - 1. 991 (50% van de kust gete1d)
It 5 - 31.01.85 - 3.849

" 6 - 13.02.85 - 2.340 (85% van de kust gete1d)
.. 7 - 16.03.85 - 1.916

TABEL 3:

I

i

Voorkomen van waadvoge1s 1angs de Westv1aamse Noordzeekust op 31.01.1985 en

13.02.1985.

Distribution and numbers of coastal waders along the North Sea coast of Belgium

on 31.01.1985 and 13.02.1985.
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totaa1 aanta1 getelde voqe1s per te11inq:
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IV Het weer in deze periode

Voor de periode december - tot fehruari zij terug verwezen naar

hoger geciteerd watervogelartikel, de november - en maarttelling

gebeurden bij voor die maanden zeer.zacht weer.

v Soortbespreking

SCHOLEKSTER (Haematopus ostralegus)

Tijdens het winterhalfjaar is de Scholekster terug te vinden over

de volledige lengte van het strand tussen de Franse en Nederlandse

grens. Na analyse van de tabellen 1 en 3 blijkt dat dit de tweede

talrijkste waadvogelsoort is tijdens de tellingen, het gemiddeld

aantal waargenomen scholeksters ten opzichte van het totaal aantal

steltlopers bedraagt 19,84 %, met als uiterste waarden 12,52 % bij

telling 3 en 29,54 % bij telling 5. Het maximum aantal bedroeg 1137 ex.

op 31 januari 1985, het minimum aantal bedroeg 394 ex. op 18.12.84

Gezien de aantallen die op 13.02.1985 werden geteld van de

Nederlandse grens tot de havengeul in Nieuwpoort, namelijk 733 ex.

en de belangrijkheid van dit niet getelde gedeelte veronderstel ik

dat bij een totaaltelling ook hier het aantal min of meer dan 1000 ex.

zou oowat hebben.

Becuwe et al. noemen deze soort "een algemene jaarvogel waarvan het

aantalsverloop een regelmatige winterpiek (500 tot 1000 ex.) ver-

toont in aIle trajecten".

Vermits in Becuwe et al.,19B3 de bovengrens van die aantalsschat-

tingen als een uitzonderlijk maximum wordt beschouwd, brengt de

telling op 31 januari 1985 dus voor het eerst meer dan 1000 plei-

sterende scholeksters aan de Belgische kust geteld op ~~n totaaltel-

ling, de 1147 ex. liggen dan ook duidelijk boven de kaap van 1000.

De lage aantallen half december en half januari kunnen verklaard

worden door de aankomende koude in die periode.

Het is van deze soort bekend dat ze bij het begin van een koudepe-

riode op vorsttrek gaan, wat eveneens de lagereaantallen kan ver-

klaren. De piek eind januari half februari is moeilijk te verklaren,

enerzijd:: valt de eerste in 66n van de warmste periodes van de

winter (reeds terugtrek?), anderzijds is 13 februari met -13°C nacht-

vorst ~~n van de koudste winterdagenl

Uit tabel 1 blijkt dat vooral de trajecten 1,2 en 3 belangrijk zijn
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voor deze soort, levert maximaa1 slechts 171 ex. op. Voora1 de

474 ex. op 31.01 voor traject 1 springen in het oog, reeds vroeger

werden hier eens meer dan 400 ex. vastgeste1d (Becuwe et a1.,1983).

De hoge aanta11en werden voora1 aangetroffen rond Nieuwpoort op

het strand en in het natuurreservaat de IjZermonding.

~ (Recurvirostra avosetta)

Sedert jaren overwintert de soort in en rond het Zwin te Knokke,

buiten dit gebied werden tijdens de te11ingen geen ex. waargenomen.

KLUUT (Recurvirostra av.)

getekend door G.DRIESSENS

77 ex. op 19.11.1984, 66 ex. op 03.12.1984 en nog 68 ex. op 18.12.84

Tijdens de koudste periode nog slechts enke1e exemp1aren.

Op 13.02.1985 toch terug 11 ex. en op 16.03.85 18 ex.

BONTBEKPLEVIER ( Charadrius hiaticu1a)

A1hoewe1 de Bontbekp1evier bij e1ke telling werd vastgeste1d, toch

1iepende aanta11en nooit erg hoog op. De 101 ex. op 18.12.84

springen in het oog, toch zou dit vo1gens Becuwe et a1.,1983 een

normaa1 aanta1 zijn voor de winterperiode.

Tijdens en na de koudste periode blijven nog steeds enke1e ex. plei-

steren. Dehoogste aanta11en werden gete1d tussen Zeebrugge en De

Panne.

GOUDPLEVIER (Pluvia1is apricaria)

1 ex. op 18.12.84 gezien in de Voorhaven te Zeebrugge, deze vogel

verb1eef hier nog enke1e dagen in het geze1schap van zi1verp1evieren,
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het is vrij uitzonder1ijk dat deze typische weidevoge1 dagen

p1eistert in derge1ijk milieu.

ZILVERPLEVIER (p1uvia1is squataro1a)

De aanta11en van de te11ingenvan 19.11.'84, 03.12.'84,

en 31.01.85 zijn opva11end ge1ijk1opend, resp. 110 ex.,

112 ex. en 113 ex. Ze1fs de 98 ex. op 13.02.85 voor 84% van de

kust, wijzen op eenze1fde aanta1 voor de kust.

Vo1gens deze gegevens mag geste1d worden dat de'overwinteringspo-

pu1atie ongeveer 110 ex. bedroeg. Voor geen enke~e soort konden

derge1ijk konstante aanta11en vastgeste1d wordepl

Bij 3 te11ingen waren de midden - en Westkust be1angrijke aanta1-

1en te zien, op 19.11.84 71 ex. en op het strand van Knokke-Heist en

in het Zwin. De telling op 16.03.85 1evert 38 ex. op waarvan 22 in

het Zwin.

18.12.'84

109 ex. ,

~ (Vane11us vane11us)

Bij koude is er vee1 trek, slechts bij 1angdurige koude p1eisteren

exemp1aren op het strand 1angs de kust, in het Zwin p1eisteren re-

ge1matig groepen, zo ook 200 ex. op 18.12.84.

KANOETSTRANDLOPER (Ca1idris canutus)

de winterperiode is de Kanoetstrand-

op 13.02.85 zijn a1 een vrij hoog

Op 4 te11ingen vastgeste1d, in

loper nooit ta1rijk, de 13 ex.

aanta1 voor de winter.

In West-Europa trekken 2 ondersoorten door, name1iik de ondersoort

Rcanutus" uit Siberi~ afkomstig en met a1s overwinteringsgebied

weste1ijk en zuide1ijk Afrika en de ondersoort RislandicaR van

Groen1and en N.O.-Canada.

"Canutus" zou hier dus enke1 doortrekken, terwij1 "islandicaR hier

zou overwinteren. Eigenaardig genoeg komt de ondersoort RislandicaR

nog op geen enke1e Be1gische 1ijst voor!

DRIETEENSTRANDLOPER (Calidris alba)

Het Drieteentje is ~~n van die strand10pers die men bijna uits1ui-.

tend 1angs de kust1ijn aantreft. Na de Steen1oper, Scho1ekster en

Bonte strand10per komt de Drieteenstrand10per qua aanta11en op de
183
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vierde p1aats.

Tijdens de vijf totaa1te11ingen schomme1de

tussen 13,70 % en 17,17 % ten opzichte va~

1en stelt1opers, gemidde1d 15,82 %.

Vermits de 1 % norm voor deze in de winterperiode 150 ex. bedraagt

zijn de aantallen die vastgesteld werden interessant.

Op 19.11.84 : 464 ex., op 03.12.84 : 487 ex., op 18.12.84 : 506 ex.,

op 31.01.85 : 527 ex. en 316 ex. op 16.03~85.

De aanta11en lopen dus ge1eide1ijk op naar'eind januari en da1en

naar het voorjaar toe. Deze gegevens vertegenwoordigen 2,11 tot 3,51%

van de Westeuropese winterpopu1atie. Geen enkele ste1t1oper haa1t

zo'n hoge score!

De soort is dan ook ~~n van de meest interessante om nauwge1et te

vo1gen. Vooral de trajecten 2 en 3 1everden bijna telkens de belang-

rijkste aantal1en op, ook trajekt 1 mag soms qua aanta11en voor

deze soort niet onderschat worden.

het aanta1 procentueel

de totaal getelde aanta1-

PAARSE STRANDLOPER (Calidris maritima)

Deze typische kustvoge1 is ~~n van de gro9tste biotoopspecia1isten,

het milieu van dijken, dammen en golfbrekers vormt zijn optimumbio-

toop. Slechts zelden ziet men ze fourageren op slik of strand.

Tijdens de tel1ingen was deze goed voor 4;-13 tot 8,51 % van het

totaalaanta1 per telling, gemiddeld is dit 6,38%1 daardoor komt de

paarse strand10per op de 5° plaats qua belangrijkheid in aanta1

a1s ste1tloper 1angs de Westvlaamse kust.

In verge1ijking met de aantallen geplubiceerd door Becuwe et a1.

mogen we spreken van een daling van deze soort, nooit meer dan

200 ex.

Wel zijn de aantallen opmerkelijk konstant nl. 173 ex. op 19.11.84,

185 ex. op 03.12.84, 196 ex. op 18.12.84, 182 ex. op 31.01.85,

178 ex. op 13.02.85 (84% van de kust geteld), en 163 ex. op 16.03.85

Het blijft de vraag of deze aantallen doorhet geschikt worden van

de dammen in de Voorhaven niet terug zullen toenemen.

Tussen Blankenberge en Nieuwpoort hielden de belangrijkste koncen-

traties zich op.

BONTE STRANDLOPER (Calidris alpina)

Deze soort kan zowat overal waargenomen en in allerhande biotopen,
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de be1angrijkste koncentraties houden zich evenwe1 op aan de

Beneden-Sche1de en aan de Westv1aamse Noordzeekust.

Aan de kust kan een duide1ijk onderscheid gemaakt worden tussen

het slik- en strandmi1ieu.

Het Zwin en de Ijzermonding vormen de enige nog echte slikbiotopen

aan de kust, het eerste enerzijds bedreigd door verzanding, het

tweede door een toenemende rekreatiedruk. Voor hetZwin dient nog

aangemerkt te worden dat bij 1angdurige vorst de v1akte vo11edig

kan dichtvriezen en dan weinig te bieden heeft voor ste1t1opers,

enke1 de gebieden die nog aan een zeer direkte getijdenwerking on-

derhevig zijn b1ijven dan soms beschikbaar a1s fourageergebied.

De hoogste aanta11en moeten ongetwijfe1d in januari aanwezig geweest

zijn. .

De 753 ex. op 11.01.85 (50% van de kust gete1d) wijzen hierop, met

616 ex. op trajekt 3.

Van half november tekende zich een ge1eide1ijke toename af naar

januari waarna de aanta11en sne1 afnemen naar maart toe. Tot half

december verb1ijft de be1angrijkste koncentratie aan de Westkust

rond en in de Ijzermonding, daarna bij intrede van de koude ver-

p1aatsen ze zich naar het strand waarschijn1ijk door het minder ge-

schikt worden van het slik door gedee1te1ijke bevriezing.

Voora1 trajekt 3 is bij aanhoudende kou steeds in trek, voora1 het

gedee1te B1ankenberge - Den Haan.

KEM.PHAAN (phi1omachus pugnax)

Niet een typische vogel van het strand, toch 1 ex. op 11.01.85 op

het strand in trajekt 3, waarschijn1ijk door de kou naar hier afge-

zakt.

WATERSNIP (Ga11inago ga11inago)

P1eistert rege1matig in het Zwin in rede1ijke aanta11en, zo ook

200 ex. op 19.11.84.

Is 1angs het strand bijna uits1ultend te zien blj aanhoudende kou

en in zeer k1ein aanta1.

~ (Limosa limosa)

56 ex. op 16.03.85 op het strand tussen Nieuwpoort en De Panne 185
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zijn we1 zeer vreemd, waarschijn1ijk betrof het voge1s die hier de

nacht hadden doorgebracht.

In de periode 01.07.72 - 30.06.77

geen enke1 tijdstip een derge1ijk

werd op geen enke1 trajekt op

aanta1 vastgeste1d (Becuwe et a1.).

ROSSE GRUTTO (Limosa 1apponica)

Werd slechts op 11.01.85, 31.01.85 en 13.02.85 ~astgeste1d met

resp. 2,6 en 1 ex.

De indruk bestaat dat Rosse grutto's hier enke1verschijnen tijdens

de koudste periodes.

~ (Numenius arquata)

Verschijnt sporadisch 1angs de kust om te foerageren, voora1 de

slikgebieden zijn hiervoor aantrekke1ijk. Er zijn geen slaapp1aats-

gegevens opgenomen.

TURELUUR (Tringa totanus)

Wat de aanta11en betreft va1t er maar ~~n uitschieter te noteren,

name1ijk 161 ex. op 31.01.85, dit aanta1 werd waarschijn1ijk ver-

oorzaakt door de koude vooraf.

Meesta1 verb1ijven ze zeer verspreid 1angs de kust waar ze iets ta1-

rijker zijn rond het Zwin en de Ijzermonding, bij aanhoudende vorst

is er soms een grote sterfte, dit is ook het geva1 bij Bonte strand-

loper en Scho1ekster.

GROENPOOTRUITER (Tringa nebu1aria)

Op 18.12.84 nog 1 ex. in Het Zwin, een zeer 1aat qeqeven voor deze

soort.

STEENLOPER (Arenaria interpres)

Samen met de Paarse strand10per ~~n van de meest typische ste1t10-

pers van de kust. Qua aanta11en is het qemidde1d de be1anqrijkste

187

'I-

.

,

vertegenwoordigd

per telling, de

ste1t10per aan de Be1qische kust, procentuee1

deze qemidde1d 28,80% van de tota1e aanta11en

waarden schomme1en tussen 19,13% en 40,50%.

De vastgeste1de aantallen zijn: "517 ex. op 19.11.84, 977 ex. op

03.12.84, 877 ex. op 18.12.84, 952 ex. op 31.01.85, 769 ex. op

13.02.85 (84% van de kust qete1d) en 776 ex. op 16.03.85

A11een a1 dit rijtje gegevens maakte het de moeite waard om de te1-

1inqen uit te voerenl

Vo1qens Becuwe et a1.,1983 is de soort op de Westv1aamse kust toe-

genomen van 325 ex.- 370 ex. in 1968-1970 tot 420-800 ex. in 1975-

1979, waarbij 800 ex. a1s een uitzonder1ijk maximum mag beschouwd

worden.

Wanneer we de resu1taten van de te11ingen beschouwen b1ijkt dus dat

er in a1 die jaren een verandering heeft p1aatsgegrepen in de over-

winteringspopu1atie.

De toename zet zich b1ijkbaar verder, en in die

ongeveer 2% van de Westeuropese winterpopu1atie

Noordzeekust.

Voora1 het be1ang van trajekt 2 springt hier in hetoog met op

03.12.84 : 743 ex., 18.12.84 :.638 ex., 31.01.85 : 697 ex. ,

13.02.85 : 513 ex. en 16.03.85 met 572 ex., uit deze cijfers b1ijkt

dat trajekt 2 voor deze soort van internationaa1 be1ang is vermits

de 1% norm 500 ex. betreft.

De toename van 19.11.84 naar 03.12.84 met maar 1iefst 460 ex. is

opva11end en wijst op sterke trek in die periode. De soort verdraagt

net zoa1s de Paarse strand10per zeer goed vorst.

A1 bij a1 markant cijfermateriaa1.

winter verb1eef dus

1angs de Westv1aamse

ROSSE FRANJEPOOT (Pha1aropus fu1icarius)

Op 18.11.84 1 ex. te Oostende in de haven, deze vogel p1eisterde

hier a1 verschi11ende dagen en werd door ve1en gezien.

---------------------
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telling 1 telling 2 telling 3 telling 5 telling 7

trajekt 1 25,50% 32,03% 26,48% 24,73% 22,39%

" 2 24,87% 40,38% 37,95% 38,16% 52,05%

" 3 17,54% 13,13% 15,86% 26,37,% 10,91%

" 4 11,10% 5,69% 4,85% 5,53% 6,52%

n 5 20,98% 8,77% 14,81% 5,20% 7,67%

trajekt 1 2 3 4 5

Westkust 25,50% 32,03% 26,48% 24,73% 22,39%

Middenkust 24,87% 40,38% 37,95% 38,16% 52,05%

Oostkust 49,62% 27,59% 35,56% 37,10% 25,10%
.

Procentuele~verdeling van het aantal pleisterende waadvogels

langs de Westvlaamse Noordzeekust per telling per trajekt volgens

de tel1ingen 1,2,3,5 en 7:

VI Besluit

Voor de Scholekster werden voor het eerst meer dan 1000 ex. vast-

gesteld tijdens een totaaltelling van de Westvlaamse Noordzeekust,

namelijk 1137 ex. op 31.01.85.

De Drieteenstrandloper blijft ~~n van de meest interessante soorten

internationaal gezien met 2,11% tot 3,51% van de Westeuropese

winterpopulatie.

Van de Steen10per werd een duidelijke toename vastgesteld in ver-

gelijking met vorige referteperiodes, max. 977 ex. op 18.12.84, dit

is een nieuw rekord voor de Belgische kust.

De huidige popu1atie bedraagt ongeveer 2% van de Westeuropese win-

terpopulatie.Vermits trajekt 1 de Westkust omvat, trajekt 2 de volledige Midden-

kust en 3,4 en 5 de Oostkust, werden dezelfde gegevens nog eens

samengevat per kustgedeelte: VII Slotopmerkinq

Deze nota verschijnt in MERGUS als voorloper van een artjkel dat

een aantal ste1t10pertellingen zal behande1en van de Voorhaven.

Vermits de nu gepubliceerde gegevens duide1ijk aantonen op welke

soorten in onze regio moet ge1et worden, is de weg voor verder on-

derzoek open en ondertussen kanmen rustig vergelijken met de rest

van de Belgische kust.

SUMMARY

The Belgian coast proves to be of international importance for the

Turnstone (Arenaria interpres): 977 ex. on the 18 of december 1984,

this is the highest number ever recorded for the Belgian coast

area, and also represent 2% of the Westeuropean winterpopulation.

This paper deals with the distribution and numbers of coastal

waders along the North Sea coast of Belgium.

The area was divided in five parts (page 175), of which the results

are to be found in the tables 1 to 4.

This tables represent 7 simultaneous counts of the Belgian coast.

Interesting is the increase of the Oystercatcher (Haematopus

ostra1egus): 1.137 ex. on the 31 of januar 1985, this number is

the highest ever recorded during a simultaneous count of the Belgian

coast.
..'
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WULP (Numenius arquata), getekend door
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