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RESULTATEN VAN STELTLOPERTELLINGEN

LANGS DE VLAAMSE KUST, WINTER 1993-1994

Koen Devos, Frank De Scheemaeker & Serge Allein

INLElDlNG

Sinds het einde van de jaren '80 organiseert de "Vogelwerk-
groep Vlaamse Kust" elk winterhalfjaar simultane steltloper-
tellingen langs de volledige kustlijn. Deze tellingen geven
een inzicht in de aantalsevolutie en verspreiding van de
overwinterende populaties in de Vlaamse kustgebieden, en
vormen tevens een basis voor de bescherming van de belangrijk-
ste pleisterplaatsen.

In Mergus verschenen reeds een aantal uitgebreide bijdragen
over deze steltlopertellingen(De Putter et al. 1989, 1993).
Eengrondige bespreking van de tellingen vergt echter veel
tijd waardoor het publiceren van de resultaten vaak vertraging
oploopt. Daarom wordt vanaf nu geopteerd voor een bondiger
verslag dat sneller kan verschijnen. Een publicatie met een
meer diepgaande analyse van de telresultaten (over meerdere
jaren) voIgt dan in latere instantie. In deze bijdrage bespre-
ken we de gecoordineerde steltlopertellingen tijdens het
winterhalfjaar 1993/1994.

MATERIAAL & METHODE

De tellingen vinden steeds plaats bij hoog water. Het tellen
van de hoogwatervluchtplaatsen (HVP's) is minder arbeidsinten-
sief dan tellingen bij laag water, en levert voor de meeste
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soorten betere resultaten op. Voor meer informatie daarover
verwijzen we naar De Putter et al. (1993).
Tijdens het winterhalfjaar 1993/1994 (oktober-maart) werden

zes totaaltellingen uitgevoerd langs de volledige Vlaamse
kust. De teldata waren: 30/10, 27/11, 26/12, 30/01, 27/02,
27/03. De decembertelling aan de Westkust (IJzermonding) yond
enkele dagen later plaats (op 31/12).
De volgende gebieden werden geteld: de IJzermonding + omge-

ving te Nieuwpoort, het traject Nieuwpoort-Oostende, de haven
van Oostende, het traject Oostende-De Haan, de haven van
Blankenberge, de West- en Oostdam in de Zeebrugse Voorhaven,
de Achterhaven te Zeebrugge en het Zwin te Knokke. Hiermee
werden aIle gekende HVP-plaatsen geteld. Het is evenwel moge-
lijk dat zich op een aantal strandtrajecten onregelmatig
kleine HVP's vormen en dat daardoor een aantal vogels gemist
worden tijdens de tellingen (vnl. Drieteenstrandloper ?).
Voor de oktobertelling ontbreken de gegevens van het Zwin.
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RESULTATEN

De resultaten van de zes totaaltellingen worden samengevat
in Tabel 1. De hiernavolgende bespreking beperkt zich tot deze
tellingen, hoewel van een aantal gebieden ook veel aanvullende
gegevens beschikbaar zijn.
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De winterpopulatie van de Scholekster Haematopus ostralegus

schommelde tijdens de periode november-januari rond de 1500
ex., en bereikte daarmee het laagste niveau sinds 1988/1989.
De belangrijkste HVP's waren de IJzermonding te Nieuwpoort
(max. 640 ex. op 31/12) en de Zeebrugse Voorhaven (max. 503
ex. op 30/01).
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Het aantal overwinterende Bontbekplevieren Charadrius hiati-
cula was gering en liep niet hoger op dan 27 ex.. Belangrijk-
ste overwinteringsplaatsen waren de IJzermonding te Nieuwpoort
(max. 20 ex. op 30/10) en de Westdam te Zeebrugge (max. 12 ex.
op 27/11). Opmerkelijk was de plotse aantalsverhoging eind
februari. Die werd veroorzaakt door een doortrekpiek in het
Zwin te Knokke (107 ex. op 27/02).

Er bleven geen Strandplevieren Charadrius alexandrinus over-
winteren. Eind maart verschenen de eerste voorjaarstrekkers
(11 ex. aan de Westdam te Zeebrugge).

Het aantal Zilverplevieren Pluvialis squaterola lijkt de
laatste jaren nog steeds lichtjes toe te nemen. Het aantal van
532 ex. op 30/01 betekent een nieuw maximum voor de Vlaamse
kust. Belangrijke aantallen kwamen voor in het Zwin te Knokke
(max. 239 ex. op 30/01), de Wes.tdamte Zeebrugge (max. 124 ex.
op 27/02) en de IJzermonding te Nieuwpoort (max. 116 ex. op
27/02).
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1993
1994

27/11 26/12 30/01 27/02 27/03
30/10

1496 1562 1183 817
1247 1467

27 124 25Scholekster 26 27 21
0 11Bontbekplevier 0 0

0 0 422 254strandplevier
214 372 431 532

70 143
zil verplevier 54 74 46 56

116 388
Kluut 80 40 671 1365

136 7Wulp 1 12
6 17 21

Rosse Grutto 18 17 3
110 101Kanoetstrandloper >98 91 100

46137 1224paarse strandloper 251 1015 1471 1415
133 172

Bonte strandloper
0 74 180 137

203Drieteenstrandloper 194 207 193 >185
104

6 21 3Tureluur 7 28
818 >769 951 >613zwarte Ruiter 781 692

steenloper
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echter aanwijzingen dat deze soort soms behoor1ijk onderte1d
wordt tijdens hoogwatertellingen. Nader onderzoek tijdens de
komende winters is gewenst. De meeste Drieteenstrand10pers
werden gete1d op de trajecten Nieuwpoort-Oostende (max. 100
ex. op 30/10) en Oostende-De Haan (max. 44 ex. op 27/02). Aan
de West- en Oostkust werden meesta1 slechts enke1ingen gete1d.
Een uitzondering echter: 105 ex. te B1ankenberge op 27/03.

De Tureluur Tringa totanus bereikte een constant niveau van
ca. 200 ex. tijdens de periode november - maart (max. 207 ex.
op 26/12). De 1aatste 5 jaar schomme1t het aanta1 overwinte-
rende Tureluurs aan de Vlaamse kust nagenoeg steeds tussen 200
en 250 ex. Be1angrijke gebieden waren de IJzermonding te
Nieuwpoort (max. 104 ex. op 30/01), de Voorhaven te Zeebrugge
(max. 76 ex. op 27/02) het Zwin te Knokke (max. 46 ex. op
27/11) en de haven te Oostende (max. 30 ex. op 27/02).

Opmerkelijk was het vrij hoge aantal overwinterende Zwarte
Ruiters Tringa erythropus in de Zeebrugse Achterhaven: max. 28
ex. op 27/11. In andere gebieden slechts sporadisch enkele
voge1s.

Het aantal Steenlopers Arenaria interpres liep op tot maxi-
maal 951 ex. op 27/02, en lag daarmee in dezelfde grootte-orde
als in vorige winters. In de midwinterperiode leverden de
tellingen iets 1agere aantallen op, mogelijk door onvolledig-
heden. Afhankelijk van de hoogte van het getij pleisteren de
grootste aantal1en op het traject Westende-Oostende (max. 341
ex. op 27/02) of in de Oostendse haven (max. 350 ex. op
26/12). Aan de Oostkust bevonden zich belangrijke HVP's in de
haven te Blankenberge (max. 230 ex. op 27/03), in het Zwin te
Knokke (max. 87 ex. op 26/12) en in de Zeebrugse Voorhaven
(max. 96 ex. op 30/01). Aan de IJzermonding te Nieuwpoort
p1eisterden maximaal 272 ex. op 30/10.

DANKWOORD

Hierbij willen we aIle medewerkers uitdrukke1ijk bedanken:
Paul Lingier, Roland Francois, Georges De Putter, Frederik
Wil1emyns, Lodewijk Popu1ier, Patrick Lust, Willy Dias, Marc
Peeters en Rudi Debruyne. We hopen opnieuw op hun medewerking
tijdens de komende winters.

.SAMENVATIING

Tijdens het winterhalfjaar 1993/1994 werden zes gecoordineerde steltlo-
pertellingen georganiseerd langs de volledige Vlaamse kust. De tellingen
vanden plaats bij hoog water. De totalen per soort worden weergegeven in
Tabel 1. De wintermaxima voor de belangrijkste soorten waren; 1.562
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Scholeksters, 124 Bontbek-plevieren, 532 Zilverplevieren, 110 Paarse
Strandlopers, 1471 Bonte Strandlopers, 180 Drieteenstrandlopers, 207 Ture-
luurs en 951 Steenlopers.

SUMMARY

Results of wader counts along the Belgian coast, winter 1993/1994.

During the winter 1993/1994 six wader counts were organised along the

Belgian coast. The birds were counted on the high tide roosts. The species

totals are given in Table 1. The winter maxima of the most abundant species
were: 1562 Oystercatchers, 124 Ringed Plovers, 532 Grey Plovers, 110 Purple
Sandpipers, 1471 Dunlins, 180 Sanderlings, 207 Redshanks and 951 Turnsto-
nes.

RESUME

Resultats des comptages de limicoles Ie long de la cote flamande au cours

de l'hiver 1993/1994.

Au cours des six mois d'hiver 1993/1994, on effectuades comptages coor-
donnes de limicoles tout au long de la cote flamande. Les comptages eurent

lieu a maree haute. Les totaux pour chaque espece sont donnes dans Ie

Tableau 1. Les maxima hivernaux pour les especes les plus importantes
furent: Huitrier pie Haematopus ostralegus: 1.562 individus, Grand Gravelot

Charadrius hiaticula: 124 ind., pluvier argente Pluvialis squatarola: 532

ind., Becasseau violet Calidris mari tima: 110 ind., Becasseau variable

Calidris alpina: 1.471 ind., Becasseau sanderling Calidris alba: 180 ind.,

Chevalier gambette Tringa totanus: 207 indo et Tournepierre a collier

Arenaria interpres: 951 indo
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PLEISTERENDE GRAUWE Phalaropus lobatus EN
ROSSE FRANJEPOTEN Phalaropus Eulicarius TE OOSTENDE

Erik Vanloo

INLEIDING

Bij een zware noordwesterstorm (7 bf.) op 18/09/94 werd te
Oostende door E. Vanloo, B. Ferdinande en M. Ferdinande een
groepje van 4 franjepoten op zee opgemerkt. Op korte afstand
werd het duidelijk dat het om 1 Grauwe Franjepoot Phalaropus
lobatus en 3 Rosse Franjepoten Phalaropus fulicarius ging.
AIle vogels waren in juveniel kleed maar de Rosse Franjepoten
vertoonden een beginnende rui naar het 1ste winterkleed.

WAARNEMING

Van 16/09 tot 18/09 woedde er een vrij zware noordwester-
storm.over zee, waarbij veel jagers, stormvogels, pijlstormvo-
gels en enkele VorkstaartfueeuwenLarus sabini werden waargeno-
men. Op 18/09 werd om 17uOO vanaf het staketsel "iets" kleins
opgemerkt op zee nabij de tweede golfbreker. Gezien het for-
maat, de algemeen bruine kleur van de bovendelen en de waar-
nemingsperiode werd bij de determinatie gedacht aan een Grauwe
Franjepoot. Toen zich kort hierop nog 3 gelijkaardige vogels
bij het eerste exemplaar voegden, konden wij op een afstand
van 400 a 500 meter aanvankelijk geen verschil tussen de 4
vogels opmerken. Pas toen de vogels dichter kwamen, begon er
twijfel te ontstaan omtrent de determinatie. Toen het groepje
tot op 100 meter afstand naderde en later zelfs naast het
staketsel zwom, konden aIle kenmerken onder ideale omstan-
digheden worden waargenomen. Het bleek uiteindelijk om 1
Grauwe en 3 Rosse Franjepoten te gaan.


