
Watervogeltellingeri tijdens het
de eerste resultaten

Watervogels concentreren zich in de 

w interperiode over het algemeen in 

een beperkt aantal gebieden en habi

tats. Het gaat meestal om  overzichte

lijke gebieden waar de vogels gemak

ke lijk  te tellen zijn. Zo kunnen elke 

w in ter door m iddel van integrale, 

gecoördineerde te llingen betrouwba

re gegevens verzameld worden over 

de absolute popu la tieg roo tte  in 

Vlaanderen, numerieke trends en sei- 

zoenale verschuivingen in de ver

spreiding. Systematische watervogel- 

tellingen z ijn  in Vlaanderen reeds 

gestart in 1967 en vormen daarmee 

het langstlopende vogelm onitoring- 

pro ject in ons land. Aanvankelijk  

ging het om  één enkele te lling  in 

ja n u a ri d ie  onderdeel uitmaakte van 

de International W aterfow l Census. 

Deze ja a rlijkse  internationale water- 

vogelte lling werd georganiseerd door 

het toenm alige  In ternational 

W aterfow l Research Bureau (nu 

W etlands International). Vanaf 

1979/80 worden in Vlaanderen zes 

te llingen per w in te r georganiseerd 

(periode oktober-maart). Daarbij w o r

den de laatstejaren ongeveer 450 tot 

500 gebieden geteld. Voor het uitvoe

ren van de te llingen w ord t beroep 

gedaan op ca. 400 amateur-veldorni- 

thologen. De coördinatie van de te l

lingen en het beheer van de gege

vensbank is sinds 1986 in handen 

van het Instituut voor Natuurbehoud.

In 1999/2000 waren we aan de 34ste 
opeenvolgende w in te r toe waarin 
gestandaardiseerde te llingen  van 
watervogels plaatsvonden. Deze laat
ste w inter van de tw intigste eeuw 
werd door ons aangegrepen om  een 
aantal veranderingen door te voeren. 
Er werd aan de tellers gevraagd om 
voor het eerst ook steltlopers en in de 
mate van het m ogelijke ook meeu
wen systematisch mee te tellen. Er 
werden tevens nieuwe te lform ulieren 
verspreid onder de medewerkers. De 
resultaten van deze nieuwe aanpak 
overtroffen alle verwachtingen. Niet 
alleen beschikken w e voor het eerst 
over goed c ijferm ateriaal over de 
aantallen steltlopers en meeuwen in 
Vlaanderen, maar heel wat tellers 
bleken gestimuleerd om  ook een aan
tal nieuwe gebieden te gaan tellen. 
Het aantal bezochte gebieden liep op 
to t boven de 500 en steeg daarmee 
met zo 'n 10 % tegenover voorgaande 
winters.

W e kunnen dan ook spreken over het 
meest volled ige telseizoen sinds het 
begin van de watervogeltellingen in 
1967. N o o it eerder werden in 
V laanderen zoveel watervogels 
geteld ais in de w in ter 1999/2000: in 
decem ber zelfs to t meer dan 
400.000. Meer telgegevens betekent 
ook meer w erk voor het invoeren, 
contro leren en verwerken van de 
gegevens maar we z ijn  er toch in 
geslaagd om  in deze nieuwsbrief een 
nagenoeg volled ig  overzicht samen 
te stellen, mede dankzij de inspan
ningen van coördinatoren en tellers 
om de veldgegevens zo vlug m ogelijk  
door te sturen. Alleen enkele gebie
den in de omgeving van Gent en in 
N oord-O ost-V laanderen ontbreken 
vooralsnog. De cijfers die in deze 
n ieuw sbrie f gepresenteerd worden 
z ijn dan ook te beschouwen ais voor
lopige (m inim um )aantallen die later 
nog zullen aangevuld worden. O ok 
nog vermelden dat watervogels op de 
Noordzee (vnl. duikers, futen en zee- 
eenden) niet in deze aantallen z ijn 
inbegrepen.

De w in ter 1999/2000 was een zeer 
zachte winter. Een korte vorstperiode 
net vóór de internationale te lling  in 

ja n u a r i was niet lang en streng 
genoeg om  te leiden to t grootschalige 
verplaatsingen van watervogels. Zelfs 
de Kieviten vonden het niet nodig om 
z u id e lijk e r te trekken. Vooral in 
december vie l er zeer veel regen die 
plaatselijk to t overstromingen leidde. 
In de Ijzervallei was gedurende een 
maand een overstromingsgebied van 
ru im  3000 ha aanwezig, meteen een 
pleisterplaats voor vele tiendu izen
den watervogels.

De berekende soortto ta len voor 
V laanderen zijn terug te vinden in 
Tabel 1. In totaal werden in decem
ber 435.799 watervogels geteld ! 
Eenden vormden de talrijkste soor- 
tengroep (210.000), gevolgd door 
ganzen (83.400) en ste ltlopers 
(81.150). In ja n u a ri werden to t ruim
35.000 meeuwen meegeteld, maar 
d it is uiteraard een sterk onvolled ig 
cijfer.
Het aantal soorten waarvan we gege
vens binnenkregen bedroeg 117. 
O pm erke lijk  was het grote aantal 
niet-inheemse soorten o f zogenaam
de exoten (20-tal). W e bespreken kort 
de opvallendste resultaten voor de 
verschillende soortgroepen. Voor een 
vergelijk ing met de gegevens van 
vorige w inters kunnen we verw ijzen 
naar Tabel 2.

Duikers en futen

A f en toe werd een enkele Roodkeel- 
en Parelduiker gesignaleerd maar 
beide soorten blijven een zeldzame 
verschijning in inlandse wateren. Een 
IJsduiker pleisterde een maand lang 
op de Oostendse Spuikom.
Zowel Dodaars ais Fuut lieten vooral 
in oktober hoge aantallen noteren. 
De bijna 1000 Dodaarzen betekenen 
zelfs een nieuw  recordaantal voor 
V laanderen. Het belangrijkste gebied 
voo r deze soort b lijve n  de 
Achterhaven en het Zeekanaal te 
Zeebrugge (bijna 240 ex. in februari).
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De Fuut startte met ru im  2500 ex. in 
oktober maar daarna vielen de aan
tallen ge le ide lijk  terug to t een niveau 
van ongeveer 1800-1900 vogels. Het 
Kanaaldok te Kallo-Doel bleek de 
belangrijkste pleisterplaats te z ijn  
(502 ex. in oktober). Geoorde Futen 
lieten in maart een opm erke lijk  m axi
mum van 94 ex. optekenen in maart 
waarvan 49 ex. op de Hoge Maey te 
Antwerpen.

Aalscholvers en reigers

Na een najaarspiek van ru im  3200 
ex. in oktober bereikte het aantal 
overwinterende Aalscholvers in de 
periode november-februari een vrij 
constant niveau van 2600 to t 2800 
ex. In december pleisterde een ver
dwaalde Kuifaalscholver te Hingene- 
W intam .

Figuur  7:  Evolutie van de getelde w inter- 
m axim a van de K nob be lzw aa n  in  
Vlaanderen, 1980/81 -1999/2000.

Er werden m erke lijk  meer Blauwe 
Reigers geteld dan in vorige ja re n  en 
voor het eerst werden er meer dan 
1000 geteld. D ie toename is echter 
minstens gedeelte lijk het gevolg van 
het groter aantal getelde gebieden 
(vooral in de kustpolders). De Blauwe 
Reiger b lijf t w e llic h t één van de 
meest onderte lde  vogelsoorten in 
Vlaanderen. Bij andere reigersoorten 
doet zich de laatste ja re n  wel een 
reële toename voor. Er werden tot 
m axim aal 12 Kleine Zilverreigers 
geteld, maar slaapplaatstellingen te 
Lissewege leverden het ganse w in te r
halfjaar door steeds tussen 21 en 26 
ex. op. Er b lijven  b ljjkb aa r veel 
exemplaren onopgemerkt tijdens de 
te llingen overdag. Hetzelfde geldt 
voor de Koereiger waar gedurende 
het grootste deel van de w in te r 10 tot 
12 ex. kwam en slapen in het 
Zw inpark te Knokke (slechts enkele 
exemplaren tijdens de dagtellingen). 
Deze beide soorten z ijn  in hun ver
spre id ing vooral beperkt to t de 
Oostkust, te rw ijl Grote Zilverreigers 
meer verspreid voorkom en in 
V laanderen, w e lisw aar met het 
zwaartepunt in de provincie Limburg 
en het noordoosten van de provincie 
Antwerpen. O p de decem bertelling 
werden niet m inder dan 15 ex. geteld 
in V laanderen. Favoriete p le is te r
plaatsen waren het vijvergebied van 
M idden-Lim burg en enkele gebieden 
in de regio M idden-Kempen.

Zwanen

De laatste ja re n  is het aantal 
Knobbelzwanen in Vlaanderen d u i
d e lijk  aan het toenemen (Figuur 1). 
Met 778 ex. in oktober werd een 
nieuw record gevestigd. Vooral de 
o p m e rke ljjk  hoge aanta llen op 
B lokkersdijk te Antwerpen LO spron
gen in het oog (max. 233 ex.). O ok 
Kleine Zwanen deden het uitstekend 
met een m axim um  van 454 ex. in 
december. Toen werden 413 ex. 
geteld in het krekengebied te Sint- 
Jan-Eremo. Net voor het telweekend 
zaten er in Noord-Oost-Vlaanderen 
zelfs 539 ex. (14/12), één van de 
hoogste aantallen d ie  o o it in 
Vlaanderen werden geteld. W ilde  
Zwanen werden er in deze zachte 
w in ter nauwelijks opgemerkt.

Ganzen

Sinds enkele ja re n  is de Kleine 
Rietgans de ganzensoort met de 
hoogste piekaantallen in Vlaanderen. 
In decem ber werden er in de 
Oostkustpolders ruim  35.000 geteld. 
Met b ijna 34.000 vogels kwam de 
Kolgans dich t in de buurt. O ok bij 
deze soort vorm den de 
Oostkustpolders tussen Knokke en 
O ostende het be langrijkste  over- 
w interingsgebied (max. 25.193 ex. 
op de decem bertelling). Voor het 
eerst werden meer dan 10.000 
Grauwe Ganzen geteld in 
Vlaanderen. D it is gedeelte lijk het

8G0 - 

700 - 

000  -  

500 - 

400 - 

300 - 

200  -  

100  -  

O -
SI 82 83 84 85 80 87 88 89 90 91 92 93 94 95 90 97 98 99 00



Tabel 1 : Maandelijkse soorttotalen voor Vlaanderen, winterhalfjaar 1999-2000

QK.T I NQV [ DEC | JAH [ FEB ] MAA |

KOOdKetldu'Kflf ' 1 g ■ ' '■ Cïav.va ü  e L'afa
Pril iHrduifciu & a 0 1 0 0 Gtrvrn 1.1. 1
IJSdUiKef Q 0 1 0 0 Û Gavta ffw iw r
D orisae 970 0&1 469 501 566 534 rarGytiapftr.i Jvtarfrs
Fuut 25B9 7345 2160 1893 1575 1846 ftxhcùps  tïisfaVes
Ronril-iatafiml i 4 3 2 4 7 PiviLimn.i giisHTVW
K..11I.J1. k i i Q 0 3 1 2 S ftjtfTepps a iA ifa i
Geoorde F iju! 4Û 22 9 11 0 94 P & iïtops  n ijficeh 's
Ad la d ie h l i ■3217 2701 2576 2809 2239 2153 K f lj f E*i_rèt>i?i ájt l-j íOli

G 0 1 0 0 0 Pnefecrwcr.?* « i l r i i k
lîiKirrlomp 4 4 S 3 1 3 fln im jn js  P riions
Kwak t l Û 0 14 2 18 W/diicora-r nifitfmra*
Kn w eigti 4 3 0 O 0 0 /JimlIi.'.:!.-; ¡i ' i

Klere ¿r^erreger y 5 1 i 6 5 b t^ e ffa  ^anzelta
Gmdc Zi 1̂  ew iger 3 S 13 £ 5 0 Ë ir*1ïe «454
Blauwe R eÿw 1 11g 552 673 922 837 B2S Aiütee rtPense
Ooic-vaer 2 0 0 0 0 1 (7itorJ*ii CJCtvire
Hli||:JK Ihlfl a D a 0 0 1 rr tw M ö m fe  aeir-iepicus
Lepelaar 1 2 0 0 0 £ P la te a  fHiOTnxto
KncW nStr**» r?B 645 340 EÍ16 477 599 Cyprini üíük
Zwarte Z ^san 13 T2 9 17 14 17 C énits  slrptits
Kleina Z w a n a 26 454 254 3 0 CfÿrMjâ i.iyiiAfJiid'.-ii.v
W 4deZ*aan a 1 2 7 7 Û t e l in a  Cy£pll/5
Zw;i:irii:;iiiK 1 5 5 2 4 û A n f t t  ëyï.'iVü'ri
R M oara 0 0 350 448 105 1 Aít-ser teítans species
T;iiLiiirie-1i:;in:; Q 0 1 2 4 C A iru e r : f J■. j i ■ : : 1 ■-
ToerKfrartetftana i 32 29 20 131 0 Anser Jetaba raw te t®
Kimm Rmlgnns 7 $53ß î w e i 1ÍH02 4043 0 AtkSVr ijfpc  hyitryr] r,h ij n
Kolas rts 304 10413 33843 24456 21902 931 *k s a r aiïU'Miïis
Grmivrc Gnns; 867Ï1 1 IIAO 0733 10204 3620 15M Arc.Htr ansnr
□uwegafiu1 £37 927 967 B77 794 518 A'.'jhh ariatu
Indische GSJIS 32 22 2C 21 17 10 Anser ín (ficus
Hawaiiana 1 1 G 0 0 1 arante s su d rö H M ti
K e iie rg iirç 1 0 0 0 0 0 Anser carie^H fs
CüniKle^e G;nn 34ÍY1 2225 2R42 2693 1349 T391 7J/ ' i ■ csnvdAoij's
arendgsiis "40 1 » 253 555 404 143 dranre teoccpst í
RiJtçani 9 23 37 13 0 1 liraní,i iie.viír.'a
Kwdlvil5g3n$ a 0 1 1 0 Û toante flJAf(jli^
M t f l l I q f q M t 7 & 4 22 21 ; Çhlrxifib iitfa px-Aa
NWq h h H 4 937 412 511 542 417 flJopocOen âdÿypl/âZiiS
C aw irra S 5 4 10 5 1 r.inlçiTin terrjiiguHíij
Bergeend 107g 3540 4079 4958 5091 6-1-15 raecrrie radcvne
MurioisHnd 07 £6 G9 80 6? 61 Ce'fAHJ moscihefa
Rnglaling 3 1 1 3 2 4 Cadíyierra íeeaüpGiyí
Cflnnlirti-Efinn 7 e 9 $ 6 12 A jí  írpcuTSfl-
MsndarlIiHend 13 16 15 13 6 15 Aut geíencuía/a
Srmeni SMO 25149 6904 & 69477 2G0&& 16160 Anas paiictepe
Arnei ifc a tu lis  S r i i i : 'M a D 1 0 0 1 AîtâÇ tfrrrtrtcamd
Krakoand 4440 4713 0960 6263 4370 3712 Anas 5(7ejMjre
W r 1 Le 1 Idling 13820 20556 29934 26551 16712 14624 AtlúS t r ¡fréta
W ide Eend 51767 60131 76151 601120 35034 14525 Anas ^a iyn jr tic /ie a
Ï in r ï^ n rd ' ■BÍI7 92$ 934 1090 $45 522 Aims ^r.iiyrJiyrirVin.i;
viekbekaertd 2 2 0 2 ï u Aítas poeciicWyncfts
Fi|l-.l 1.111 1152 1227 1240 1510 1422 426 A 'mît; jic t.ïit
Ba I m a  poetes rt 1 D G 0 0 0 A im  fiafleoMíiart
Zçm ç ri tiling 3 0 Ü 0 0 24 Anas ^ler-injpitera
BhwM m JtaelalIng a D G 0 0 1 Aites dtecDffl
K a n n  hi? Km i 0 0 0 0 1 Anaí cytujçf i|l(!rH-j
Skibç$nd 2139 2315 24716 2199 20fi6 3714 A M f  eliii.üT.nVi
Krocneefld 1 5 5 J ■i 2 TteFa -'adna
T afelflflnd 2552 5631 12723 9455 6317 1643 Ayfi'lya terina



Tabel 7 (vervolg) : Maandelijkse soorttotalen voor Vlaanderen, winterhalfjaar 7 999-2000

ÖKJ I NÖV I DEC ] JPM I FËË ¡  MAA ¡

WkKigiMïrhJ A 1 1 0 1 1 Aj.'T.'iyvj ny'fD-LiT
Kuifeend 5521 107ÍÍ6 12405 140 72 1(1354 K l K l Ayil i/a  ftsboufa
TdflfHIfCIM'd 0 B 9 n 24 14 Aj.-fJiyvj rirjrjLki
EkJor 2 1 7 i 10 13 SiYirateni inolVssviia-
Ijsnmrd 0 1 1 i G 2 Qfeirgtil* dyrmniin
Zw flirt L  e t- e d G ° i 3 1 itaia/iilffa ittaf»
Srikh.iiknr 3 79 294 393 292 153 fii.ï-rpnrr,1,! r.hnjm'.i
HofinflUa 6 3 71 39 9 Î 24 IW^igns att&'.Yis
M ddcelc Z aag t"* 0 11 37 79 77 5£
Giule ZinMtiék a 11 163 196 196 73 iW i." ya jr ; r.1 Ln y : i: i j./.' r
Ftossr Slcftp)&lMrr 0 Q 1 0 0 0 O y w a  /amaicc-Jîiis
Watsrral 47 44 25 34 26 15 irijN:,-: aquation
Waterhoen 5549 9 H 2 5265 7904 & 9 3 4232 Cak«vtla cWoröpLis
Wtiiirkiirf 25394 26114 Z4PB0 27197 2(1106 nasa Tufrcit nlrs
Kraanvogel i 0 0 9 I 0 O irs^U S
SJiultküitii 1507 1:135 15114 1019 1997 2295 ƒ il Iir.'i ■■|.,!h",i.,î! i '^.ï.'lilial .-i
Kl U iii 271 346 356 H 7 395 649 iïacufvvôsL<a avasalla
Kil :I|V! Plrvklf <3 0 0 9 0 £4 Çiirv.-irJr.vii rid(u|í5
iJonlhÉhi^evIei 56 40 41 15 57 17 Cftanatfftn
SniiilFiliL-.Hïr 21 Î5 M U flfWS 3739 4994 ?3Ê ffltnwfa flpiifün?
Z he ip ty tff* tü2 227 176 154 269 6B PknúaAí ÈiJuSiejdTa
Ktnvft 17441 29056 S2290 39626 311t2 3300 l/jtnelVrs i/.tii.i i 'ii.'.t
Kandelslrandfcper 1 0 1 9 0 0 Csftïrre öäflunjs
pnfll'iinrwlranrllropnr 0 13 0 135 115 35 CaiLTifii'i .=hV:a
KIlmi'ü SlrordúpAr 13 1 G O G O ("."juin i.-i .T'.ïh.ll.J
reíTínncK's Shandi T 0 0 0 0 J CsikJhS JftmnKICVte
Ki ' 'i: il:'.:k - ! i m ll:>:>.- 3 D G 0 G 0 Qklkfriif JL'.'.üy.viL'ií
Pasr&fl Str^rKÎtipcr 3 29 31 37 £9 i Csliclns maiif.ime
□niïlr Sini -iribfinr » 4 M ft4 1914 SSftfl 3514 364 C.iikin's Jii'nii;.!
Kenpfaan 235 401 IHM 204 ■ 497 232 7*p#flrriacftuï OiiBIWi

il'STca

5 2 Ü A 1 2 l'yrir'ry i^rfr.ï riT'.vr. iTr
Watersnip 437 375 154 ■¿r¿ 250 540 Ûaftiiago gaWiia^e
Houfcnip 0 7 1 2 0 0 ScaVîpjï rushrate
Grol lo 5 2 3 1 9 10BE Lfirwsa Wttoia

Gnutlo S 3 £ 3 £ 0 L in m t  Jiirpçinçii
Reyervmilp t 0 G 0 0 0 rtunanAia pOeaùpurs
VAilp l£&S 2245 2&03 3442 3+H2 2903 ÎAim&n.ns angi^fa
ZW M lï lío isr 37 21 7 1 5 7 Tftsvx iryï.'IrLyjüï
Timeiuur 4ÛÜ 246 225 m 35& 40(1 Innga ící&HLJE
Cmenpoúlnjltsi 16 4 G 0 G 1 rriüfls nafitifariia
W ra tje 92 H 45 45 44 55 Toi^a dc/incpus
□□$rv4er A 0 Ü 0 G 0 Lir.^.j yinvuwjLr
Oevertoper 40 4 4 12 1 6 AcWíS PypödeiAJUi
Sitnr*>pt» 373 092 7Ü3 696 645 414 AM-VirïV.VJ fflkTJJYdüí
Has-se FrafljepooL 1 0 G 0 G 0 PftallartKJua fijfpcartu«
Twartknpmtiniiw I 0 0 1 4 151 ! Ttrar. .'i’ rV.irL̂ Tít,nhviiliJ5
DwÉfgmeiu* 2 0 G 0 G 0 d.fc-'üí/IWIulDS
Klninc: KnkmriiuvH <3 0 Ü 1 1 ■ /jTwjk ptiiLidolptim
Koki iiiju-jïi 14500 2 o Dia 13654 26293 19365 14445 Larus r̂tÚbuTj jh t
Stofpimcwv* <£9 1671 I486 2379 1375 2 9 Ï5 Lvrui cabios
KIl-m'o MirrtalnrrimLnv 164 92 33 62 46 12Q í_Arj4 (p-'ÄUfi'iS'iV
ZiKLCrmocuw 2510 2floe 3047 5100 185£ IGG5 í^ kjí argcnrafífi
GaeÿodmBruH 1 D G 0 1 1 iL rr.' . j .'rAL Jí. ji'iir.ViTr
HoMiBcPe M eeu* <3 3 2 19 3 0 tarti s cadírtniians
GmlK EiirgK-irvLiister 0 0 ü 0 G 1 i mruJítwArtümM
Grole Marnemeeww 110 67 57 53 22 21 Lams ™ ni7irí
Piiclçr;rfnL‘cri# 0 0 1 0 0 0 ¿í^ipí .'riiipçttljr
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Figuur 2 : Evolutie van de getelde w interm axim a van de Bergeend in  Vlaanderen,
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gevolg van een reële populatietoena- 
me, en gedeelte lijk van meer vo lled i
ge te llingen (vooral aan de Oostkust). 
In de polders en schorren van de 
Beneden-Zeeschelde werden to t 
5759 ex. geteld (november), aan de 
O ostkust bedroeg het m axim um  
4819 ex. (januari). Rietganzen waren 
dan weer vooral te vinden in de po l
ders van Noord-Oost-Vlaanderen en 
in de Maasvallei. De aantallen bleven 
evenwel gering (max. 470 ex. in 

januari). In de Antwerpse Kempen 
werden af en toe enkele Taïgariet- 
ganzen opgemerkt.
Voor de mensen d ie  denken dat 
Vlaanderen "overspoeld" w ordt door 
ganzen, toch even deze vergelijking: 
in janua ri 2000 werden in Nederland 
in totaal 1,2 m iljoen ganzen geteld o f 
zow at 15 keer meer dan in 
Vlaanderen.

Zwemeenden

De Bergeend vertoonde een typisch 
aantalspatroon dat sterk verschilt van 
andere soorten; een gele ide lijke toe
name in de loop van het w in terha lf

ja a r  en een piek in maart. Het w inter- 
m axim um  van 6445 ex. is het tweede 
hoogste aantal dat oo it in Vlaanderen 
werd geteld (Fig. 2). De belangrijkste 
gebieden waren de Zeeschelde (1928 
in nov.) en de Gentse Kanaalzone 
(950 in feb.). Zowel in december ais 
in ja nu a ri werden tussen 69.000 en
70.000 Smienten geteld w at een 
hoog niveau is voor een zachte w in 
ter. M et in beide maanden resp. 
29.010 en 36.365 ex. nam het over
stroom de B lankaartgebied te 
W oum en-M erkem  ongeveer de helft

1980/81  -  1999/2000.

van deze Vlaamse to taa laanta llen 
voor z ijn  rekening ! De Krakeend zet 
z ijn  opmars onverm inderd verder en 
nam deze w in te r de kaap van 6000 
ex. (6263 ex. in januari). Langs de 
vo lled ige  Zeeschelde tussen 
Zandvliet en Gent bereikte de soort 
een m axim um  van 2288 ex. in 
december. Andere in ternationaal 
belangrijke gebieden waren onder
meer De Kuifeend te Oorderen (701 
ex. in okt.), B lokkersd ijk  te 
A ntw erpen (304 in okt.), Het 
Kanaaldok Kallo-Doel (487 in jan .), 
Platweijers te Zonhoven (502 in feb.) 
en Schulensbroek (502 in ja n .). In 
decem ber en ja n u a r i werden net 
geen 30.000 Wintertalingen geteld. 
O ngeveer de he lft daarvan werd 
geteld langs de Zeeschelde: m axi
mum 16.050 ex. in janua ri. De W ilde 
Eend is ongetw ijfe ld de meest ver
spreide eendensoort in Vlaanderen. 
Van november to t ja n u a ri werden 
steeds tussen ongeveer 60.000 en
70.000 ex. geteld. Boottellingen op

de Zeeschelde leverden in november 
9406 ex. op. Andere grote concentra
ties werden opgetekend in het Zw in 
te Knokke (7360 in dec.) en de 
Zeebrugse Achterhaven (5721 in 
nov.). Het aantal Pijlstaarten in 
Vlaanderen lag wat lager dan in de 
voorb ije  v ij f  winters. Alleen langs de 
Zeeschelde kwam de soort in interna
tionaa l be langrijke aantallen voor 
(resp. 651 en 692 ex. in okt. en nov.). 
De Slobeend deed het dan weer u it
stekend. O pvallend was het blijvend 
hoge niveau in de m idw interperiode. 
Het is de eerste keer dat het aantal 
Slobeenden in Vlaanderen gedurende 
het ganse w interha lfjaar boven de 
2000 ex. b lijft, en de voorjaarspiek 
van ru im  3700 ex. in maart was één 
van de hoogste van de laatste 20 ja a r 
(Fig. 3). Toch werd tijdens de mid- 
maandelijkse te llingen slechts in één 
gebied de internationale 1 % -norm  
van 400 ex. overschreden: de
Bourgoyen-Ossemeersen te Drongen 
(403 in maart).
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Donars 7!» 520 510 520 960
Fuut 3500 2500 ?4p0 £000
ji.nlS'zh'ilvnr 2700 Î100 261X1 3 WO 3300
Blauwe FLciger BW 790 010 740 1200
Kleine Zwa;i r 130 140 120 40 460
K h o b h ltA a n 410 140 440 510 7 24)
Kleine R emans 2014» 22400 27200 StjOOU 25400
Kolii-ans 2094» 23100 23700 H ftM 2691»
draowe Gans 7400 7200 7200 09UO 1124»
Bflfgeflnd 5500 5100 5400 5400 65Ú0
Smient 7344X1 107100 44700 6W M 0954»
K rakef-nrl S90Q 4200 4000 5300 6300
Wintertaling J53W S5200 £3200 SOS 00 KH00
Wilde Ecnd 53200 RflTOO 5Ï5Ü0 fina oo TODO
P jlstnart 1900 2000 161X1 25ÍX1 14100
Slobeend ïflflü 3000 251X1 2500 3(100
Tafeleend 2674X1 241100 10200 15400 1261X1
KuWHnd 20000 22EOO 11400 14600 14100
BiiMdikef 340 14 0 340 510 300
Nonnetje 470 270 100 160 100
tjrete zaaubek 1200 1500 260 270 200
Mh i I ih I 30T4SÚ 33400 24000 £7400 £724»

Tabel 2 : Evolutie van de getelde m axim a (naar boven afgeronde getallen) van de belangrijkste soorten watervogels in  Vlaanderen 
tijdens de m idm aandelijkse w atervogeltellingen in de periode 19 95/1996 t/m  1999/2000

Hoe belangrijk is Vlaanderen voor watervogels ?

Vlaanderen is slechts een bijzonder kle ine regio in Europa en dat vorm t uiteraard een beperking op de aanwezige aan
tallen watervogels. Bovendien hebben we - in tegenstelling to t een land ais Nederland - relatief w e in ig  grootschalige 
waterrijke gebieden. Er z ijn  echter ook een aantal gunstige factoren die Vlaanderen aantrekkelijk maken voor watervo
gels zoals het m ilde zeeklim aat en de geringejachtdruk/verstoring in de meeste wetlands (zeker in vergelijk ing met lan
den ais Frankrijk en Spanje). D it heeft er toe geleid dat Vlaanderen voor diverse watervogelsoorten binnen Noord-W est- 
Europa een belangrijke functie vervult ais overwinteringsgebied. In de tabel hieronder worden de tien watervogelsoor
ten weergegeven waarvan Vlaanderen het grootste aandeel van de volled ige Noord-West-Europese populatie herbergt. 
Weergegeven z ijn  de getelde maxima in Vlaanderen, de meest recente populatieschatting voor Noord-West-Europa 
(daterend van 1997) en het aandeel van de Vlaamse populaties daarin. Vooral voor de Kleine Rietgans is Vlaanderen - 
en de Oostkustpolders in het b ijzonder - van bijzonder groot internationaal belang. Tegenwoordig w ord t er bijna de vo l
ledige Spitsbergen-populatie aangetroffen. U it de tabel b lijk t tevens dat de populatieschatting van deze soort aan her
ziening toe is, de populatie is sindsdien du id e lijk  aangegroeid. O ok voor Kolgans, G rauwe Gans en Krakeend is de 
Noord-West-Europese populatie inm iddels groter dan de cijfers van 1997 aangeven zodat het aandeel van de Vlaamse 
aantallen w e llich t wat lager zal uitvallen dan de vermelde cijfers in de tabel. Toch kunnen we stellen dat Vlaanderen 
voor soorten ais Krakeend, W interta ling en Slobeend in een Europese context een belangrijk positie inneemt en voor 
deze soorten een niet te ontkennen internationale verantwoordelijkheid heeft.
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Figuur 3: Evolutie van de getelde w interm axim a van de S lobeend in Vlaanderen, 1980/81
-  1999/2000.

Duikeenden en zaagbekken

Sinds het midden van d e ja re n  '90 
schom m elt het m axim um aantal 
Tafeleenden in Vlaanderen in norma
le, zachte w inters tussen 10.000 en
15.000 vogels en de w in terp iek van 
12723 ex. in december 1999 valt 
daar perfect m idden in . Langs de 
Zeeschelde haalde de Tafeleend een 
m axim um  van 3644 ex. in december, 
en in dezelfde maand pleisterden 
2989 ex. in de Netevallei te Lier- 
Duffel. Het aantal overw interende 
Kuifeenden lijk t de laatstejaren lich t

je s  gestegen van 10.000-12.000 ind i
viduen to t 14.000-15.000 (influxen 
tijdens strenge w inters niet meegere
kend). Het natuurreservaat 'D e 
Kuifeend' te O orderen heeft z ijn  
naam niet gestolen en was de belang
rijkste pleisterplaats (resp. 2256 en 
2251 ex. in dec. en ja n .) . De 
Brilduiker haalde tussen december 
en februari een vrij constant niveau 
van 280 to t b ijna 300 ex., wat iets 
m inder is dan in vorige winters. Zoals 
te verwachten vie l in een zachte w in 
ter lieten ook Grote Zaagbekken het 
wat afweten. Met een m axim um  van 
amper 196 ex. in ja n u a ri en februari 
haalde soort haar laagste niveau sinds 
92/93. De grootste aantallen verble
ven in de Netevallei te Lier-Duffel 
(max. 77 ex. in februari). Het aantal 
Nonnetjes in V laanderen bereikte 
een m axim um  van 91 ex. in februari, 
te rw ijl de aantallen van de meer kust- 
gebonden Middelste Zaagbek o p lie 
pen to t b ijna 80 ex. in ja n u a ri en 
februari.

Rallen

Met gem iddeld een 25.000-tal vogels 
in de periode oktober-februari b lijft 
de Meerkoet één van de ta lrijkst 
voorkom ende watervogelsoorten in 
V laanderen. M et een w in te rm axi- 
mum van 27.197 scoort de soort 
b ijna net even goed ais vorige winter. 
Het Waterhoen werd voor de eerste 
keer echt systematisch meegeteld in 
de meeste te lgeb ieden. De soort 
bereikte een m axim um  van 7904 ex. 
in ja n u a ri. Het spreekt voor zich dat 
deze w ijdverspreide soort aanzien lijk  
onderteld is en verm oedelijk  situeert 
de Vlaam se w in te rp o p u la tie  zich 
ergens tussen 10.000 en 20.000 
vogels. Toch is het meetellen van 
deze soort zeker nuttig: wanneer 

ja a rlijk s  een voldoende groot aantal, 
representatieve gebieden geteld w o r
den zullen we de trend van de over
w interende populatie in Vlaanderen 
goed kunnen volgen. T ijdens de 
w a te rvoge lte llingen  werden noo it 
meer dan een 50-tal W aterrallen  
opgemerkt maar ook d it is uiteraard 
een onderschatting. Door z ijn  verbor
gen levenswijze onstnapt de soort 
meestal aan de aandacht van de te l
lers.

Steltlopers

Voor het eerst beschikken we voor de 
meeste steltlopersoorten over vrij vo l
ledige gegevens van de overw interen
de populaties. Traditioneel kunnen 
we een onderscheid maken tussen 
"zoute" en "zoete" steltlopers. De eer
ste groep omvat typisch kustgebon- 
den soorten zoals Scholekster, 
Z ilve rp le v ie r en Steenloper. In 
V laanderen overwinteren deze soor
ten bijna uitsluitend langs deVlaamse 
kust en in het Schelde-estuarium. 
Langs de kust vinden voor deze soor
ten trouwens al ve le ja ren  lang speci
ale totaaltellingen plaats op hoogwa- 
tervluchtplaatsen.
De talrijkste soort tijdens de w in ter 
1999/2000 was de Bonte Strandloper 
met iets meer dan 3500 ex. in ja n u a 
ri en februari. Langs de Zeeschelde 
pleisterden to t 2615 ex. in november, 
te rw ijl de ove rw in teringspopu la tie  
aan de kust een piek bereikte in 

ja n u a r i met o.a. 1530 ex. in de 
IJzermonding te N ieuw poort. Het 
aantal Scholeksters in V laanderen 
nam toe in de loop van het w in te r
halfjaar en bereikte een m axim um  in 
maart (2296 ex.), op een ogenblik dat 
ook in het binnenland reeds grotere 
groepjes verschijnen. O pvallend was 
het hoge aantal ove rw in terende 
Kluten met ais belangrijkste gebieden 
het Paardeschor te Doei (max. 424 in 

ja n .) , het G root Buitenschoor te 
Zandvliet (261 in okt.) en het Zw in  te 
Knokke (128 in dec.). Voorlopig on t
breken nog de resultaten van de 
hoogw aterte llingen van steltlopers 
aan de M iddenkust en dat heeft voor
al z ijn  weerslag op de vermelde aan
tallen Drieteenstrandlopers, Steen
lopers en Paarse Strandloper. De 
belangrijkste hoogwatervluchtplaat- 
sen van deze drie soorten situeren 
zich immers in deze kuststrook.
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De top tien van de algemeenste watervogelsoorten in Vlaanderen

In bijgevoegde figuur z ijn  de maximaal getelde aantallen weergeven van de tien algemeenste watervogelsoor
ten in Vlaanderen tijdens de w in te r 1999/2000. De meeuwen zijn hier buiten beschouwing gelaten omdat de 
verzamelde gegevens te onvolled ig zijn, maar het lijd t geen tw ijfe l dat Kokmeeuw, Stormmeeuw en 
Z ilverm eeuw hun plaats hebben in die top tien. Er z ijn  drie soorten die zich d u id e lijk  afscheiden van de rest. 
W ilde  Eend, Smient en K ievit halen allemaal maxima van meer dan 60.000 individuen. Bij W ilde  Eend en Kievit 
liggen de w e rke lijk  aanwezige aantallen w e llich t nog een stuk hoger om dat deze w ijd  verspreide soorten ook 
buiten de trad itionele telgebieden voorkomen. O pvallend is dat in de top tien ook drie ganzensoorten voorko
men: Kleine Rietgans, Kolgans en Grauwe Gans.

V ild e  Eend

S m ien t

K le in e  R ie tg ans  

Kolgans  

V in te r ta l in g  

M e e rk o e t  

K uifeend  

T a fe lee n d

G ra u v e  Gans



W at de 'zoete', inlandse steltlopers- 
oorten betreft stak de Kievit er met 
kop en schouders bovenuit. Door het 
ontbreken van vorstperioden bleef de 
soort de ganse w inter lang in vrij 
grote aantallen aanwezig. Er was een 
du ide lijke  piek in december: 62.000 
ex. waarvan bijna de helft in regio 
Westkust werd geteld. In de over
stroomde IJzerbroeken verbleven op 
dat og en b lik  14 .570 ex.. O ok 
Goudplevieren waren het ta lrijks t 
aanwezig tijdens de decem bertelling 
(8805 ex.). Grote concentraties ble
ven beperkt to t de kustpolders, o.a. 
4100 in de Zeebrugse Achterhaven 
(feb.), 2613 in de Uitkerkse Polder 
(dec.) en 2165 in de IJzerbroeken 
(dec.). De W ulp haalde z ijn  hoogste 
niveau (ca. 3500 ex.) in de maanden 

ja n u a ri en februari. Grote groepen 
werden gesignaleerd in de Uitkerkse 
Polder (860 in ja n .) en het Zw in te 
Knokke (922 in nov.). Vermeldens
waard z ijn  zeker de grote aantallen 
Kemphanen in december (1874) en 

ja n u a ri (2547). Binnen geheel Noord- 
West-Europa b lijven immers maar 
enkele duizenden Kemphanen over
w interen. Vooral in de overstroomde 
IJzerbroeken pleisterden grote groe
pen: to t 2505 ex. m idden ja n u a ri. In 
a lle  telm aanden werden Grutto's 
waargenomen. In de w interperiode 
ging het slechts om  enkelingen in de 
kuststreek (m ogelijk behorend to t de 
IJslandse ondersoort) maar midden 
maart bleek de vooijaarstrek van de 
A frika-overw interaars al vo lop  op 
gang gekomen (1086 ex.)

Meeuwen

De dagte llingen leverden eerder 
bescheiden aanta llen op van de 
meeuwensoorten, vooral om dat in 
heel wat gebieden de meeuwen niet 
meegeteld werden. O m dat meeuwen 
ook buiten de klassieke watervogel- 
gebieden voorkom en (bv. akkergebie- 
den, steden) is het v rijw e l onm ogelijk  
om  via dagtellingen een goed idee te 
krijgen van de aanwezige aantallen 
in Vlaanderen. Daarom werd er op 
29/01/2000 een eerste grootschalige 
slaapplaatstelling georganiseerd. 
Mede door slechte weersomsstandig- 

heden werden toen slechts een 
beperkt aantal slaapplaatsen geteld 
maar d it leverde toch meer dan
50.000 Stormmeeuwen op en bijna
65 .000 Kokm eeuwen (zie Water- 
vogelnieuws No 12).

Exoten

Er worden steeds meer exoten waar
genomen tijdens de watervogelte llin
gen. Soorten ais Canadese Gans, 
Nijlgans en M andarijneend zijn al 
enige tijd  ingeburgerd, maar namen 
ais R ingta ling, V lekbekeend en 
Baham apijls taart k linken  voo r de 
meesten nog wat ongewoon in de 
oren. Bij de meeste soorten gaat het 
nog steeds om  zeer kleine aantallen 
vogels die u it gevangenschap on t
snapt z ijn . Enkele soorten daarente
gen passen zich hier b ijzonder goed 
aan en planten zich ook in het w ild  
b ijzonder vlug voort. Koploper is de

Canadese Gans waarvan er in okto
ber to t 3400 ex. werden geteld. En 
dat is nog steeds een ondertel ling (zie 
H onkerte llingen  verder in deze 
nieuwsbrief). Hoewel w ilde  Brand- 
ganzen in (zeer) kleine aantallen in 
V laanderen overwinteren, is de soort 
in onze streken toch hoofdzakelijk  
een exoot. Ontsnapte vogels hebben 
voora l in de Zw instreek en het 
Gentse geleid to t (hoofdzakelijk) resi
dentië le populaties van enkele hon
derden vogels. De soort die de laatste 

ja re n  aan de snelste opmars bezig is, 
is w e llich t de Nijlgans. In oktober en 
november werden er in Vlaanderen 
(exclusief Brussel) net geen 1000 
geteld. Ais we daar de getelde aantal
len in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest b ijte llen (resp. 255 en 321 
ex.) dan komen we aan een geza
m en lijk  totaal van 1200 to t 1300 
vogels.

Dank

Bij d it overzicht w ille n  w e zeker niet 
nalaten om  alle regionale coörd ina
toren en alle tellers die hebben mee
gewerkt aan het project van harte te 
bedanken ! Dankzij hun inspannin
gen beschikken we over een schat 
aan inform atie over onze watervogel- 
populaties. Een woord van dank ook 
aan W outer Faveyts die a ls jobstudent 
kennis heeft gemaakt met de saaiere 
kant van de w a te rvoge lte llingen, 
maar mede dankzij z ijn  invoerwerk 
kunnen in deze bijdrage de gegevens 
van de w in ter 1999/2000 gepresen
teerd worden.

Koen Devos


