
W a te rv o g e l  te llin g en  
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 z ijn . 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- 

te llingen zijn in Vlaanderen reeds 

gestart in 1967 en vormen daarmee 

het langstlopende vogelm onitoring- 

pro ject in ons land. A anvankelijk  

ging het om  één enkele te lling  in 

ja nu a ri die onderdeel uitmaakte van 

de International W aterfow l Census. 

Deze ja a rlijkse  internationale water- 

vogelte lling werd georganiseerd door 

het toenm alige  International 

W aterfow l Research Bureau (nu 

W etlands In ternational). 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 u itvoe

ren van de te llingen w ord t beroep 

gedaan op ca. 400 am ateur-veldorni- 

thologen. De coörd inatie  van de te l

lingen en het beheer van de gege

vensbank is sinds 1986 in handen 

van het Instituut voor Natuurbehoud.

In het w in te rh a lfja a r 2000/2001 
vondt trad itiegetrouw  een nieuwe 
reeks van zes watervogelte llingen 
plaats. In bijna alle regio's werd u it
stekend geteld. Het is wel nog wach
ten op een aantal ontbrekende gege
vens. De belangrijkste overblijvende 
hiaten zijn : de Schelde- en Damvallei 
ten oosten van Gent, een deel van de 
regio Schelde-Leie, de om geving van 
W achtebeke-Moerbeke en de regio 
Turnhout-Beerse. De cijfers d ie  in 
deze nieuwsbrief gepresenteerd w o r
den z ijn  dan ook te beschouwen ais 
voorlopige (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 te r 2000/2001 was een over
wegend zachte winter. De telomstan- 
digheden waren meestal goed tot 
zeer goed maar op de oktobertelling 
was mist op een aantal plaatsen spel
breker. Begin novem ber spoelden 
een aantal najaarsstormen over 
Vlaanderen en dat leidde plaatselijk 
to t aanzienlijke overstromingen (o.a. 
in de Ijzervallei). Ras ha lf december 
kregen we de eerste pola ire luchtstro
mingen en de eerste nachtvorst te 
verwerken. Voor echte koude was het 
echter wachten to t de tweede decade 
van ja nu a ri. V rij strenge nachtvorst 
(tot -  5 °C) deed heel wat plassen 
gedeelte lijk dichtvriezen maar echt 
grote gevolgen voor het aantalsver- 
loop o f de verspreiding van watervo
gels waren er niet. De vorstperiode 
was echter van korte duur en vanaf 
de laatste decade van ja nu a ri was er 
opn ieuw  veel regen en w ind (met 
plaatselijk overstromingen in vallei- 
gebieden). O ok februari en maart 
bleven overwegend zacht en nat.

De berekende soortto ta len voor 
Vlaanderen zijn terug te vinden in 
Tabel 1. In totaal werden er maximaal 
ruim  371.000 watervogels geteld in 

ja nu a ri. In de periode oktober-janua- 
ri werden iets m inder watervogels

genoteerd dan in de vorige w inter 
maar in februari en maart was de ver
houding omgekeerd. Het maximaal 
aantal getelde eenden (208.000) was 
sterk vergelijkbaar met vorige winter, 
de piekaantallen van ganzen (73.000) 
en steltlopers (60.000) waren daaren
tegen du id e lijk  lager.

Het aantal soorten waarvan w e gege
vens binnenkregen bedroeg 113. We 
bespreken in deze bijdrage kort de 
opvallendste resultaten voor de ver
schillende soortgroepen. Voor een 
vergelijk ing met de gegevens van 
vorige w inters kunnen we verw ijzen 
naar Tabel 2. Voor niet m inder dan 7 
soorten werd een nieuw  recordaantal 
voor Vlaanderen genoteerd: Grauwe 
Gans, Canadese Gans, N ijlgans, 
Krakeend, W intertaling, Pijlstaart en 
Slobeend.

Duikers en fu ten

Het kan enige verbazing wekken 
maar de IJsduiker was de meest alge
mene du iker tijdens de te llingen. 
Terwijl Roodkeel- en Parelduiker het 
volled ig  lieten afweten, verschenen 
op m eerdere plaatsen langdurig 
pleisterende IJsduikers. In december 
en ja n u a ri werden zelfs vier verschil
lende exemplaren geteld.
De Dodaars kende een zekere terug
val ten opzichte van vorige w inter 
(max. 634 ex. in oktober). Brakke 
kustwateren zoals het Zeekanaal 
Brugge-Zeebrugge (157 ex. in ja n u a 
ri) en de Spuikom te Oostene (51 ex. 
in ja nu a ri) genoten zoals gew oonlijk  
de voorkeur.
Futen deden het iets m inder goed 
deze w inter: het was van in 1993/94 
geleden dat de kaap van 2000 ex. 
niet meer gehaald werd. De belang
rijkste pleisterplaats was het havenge
bied van Zeebrugge (578 ex. in ja n u 
ari), gevolgd door het Kanaaldok 
Kallo-Doel (max. 236 ex. in oktober). 
Bij de G eoorde Fuut vie l -  net ais 
vorig w interhalfjaar - vooral het hoge 
aantal in maart op: 95 ex. waarvan 
61 op de Antwerpse Hoge Maey.
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Figuur 1. Evolutie van de getelde  
wintermaxima van de Aalscholver 

in  Vlaanderen, 1980/81 - 2000/01

Aalscholvers en reigers

De Aalscholver was het ta lrijkst in 
oktober (2902 ex.) en in maart (2800 
ex.). Sinds midden de ja ren  '90 is de 
Vlaamse w in te rpopu la tie  d u id e lijk  
gestabiliseerd (Figuur 1). Net ais vo ri
ge w in te r werden in oktober meer 
dan 1000 B lauwe Reigers geteld 
maar in de w interm aanden daalde d it 
to t m inder dan 700. K le ine 
Z ilverre igers z ijn  al en ig e ja ren  een 
vaste klant tijdens de watervogeHel
lingen, vooral aan de Oostkust en in 
het Antwerps polder- en havenge
bied. Er werden to t m axim um  18 ex. 
genoteerd en dat is zeker nog een 
onderschatting gezien de grotere aan- 
ta llen  d ie  op de slaapplaats in 
Lissewege verbleven (tot 27 ex. op 
17/1 2). O ok het aantal overw interen
de G ro te  Z ilverre igers z it in de lift. In 
februari werden niet m inder dan 16 
ex. gesignaleerd. De favourie te  
pleisterplaats was het Vijvergebied 
van M idden-L im burg  waar soms 
meer dan 10 ex. werden opgemerkt.

Zwanen

Er werden o p n ieuw  veel 
K nobbelzw anen geteld hoewel de 
recordaantallen van vorige w in te r 
niet meer gehaald werden. O pn ieuw  
was Blokkersdijk te Antwerpen LO 
met ruim e voorsprong de be langrijk

ste pleisterplaats (resp. 121 en 122 
ex. in oktober en november). Tijdens 
de m idm aandelijkse w atervogelte llin 
gen werden n ie t zoveel K le ine  
Zwanen geteld. Het m axim um  viel 
trouwens zeer vroeg in de w inter 
(146 ex. in november waarvan 140 in 
het krekengebied te Sint-Laureins -  
Sint-Jan-in-Eremo). Slechts in twee 
gebieden werden W ild e  Zwanen 
opgem erkt (om geving Brecht en 
Schulensbroek).

Ganzen

In ja n u a r i werden over geheel 
Vlaanderen ongeveer 73.000 ganzen 
geteld. De K le ine Rietgans haalde in 
de Oostkustpolders niet meer de zeer 
hoge aantallen van de vorige twee 
w inters en het maximumaantal bleef 
steken op een 25.000-tal exem pla
ren. Daar waar Kolganzen vorige 
w in te r reeds in december hun piek 
bereikten was d it in 2001/2002 één 
to t twee maand later. In Figuur 2 is 
het verschil in seizoenaal patroon 
tussen beide w inters du id e lijk  te zien.

Figuur 2. M aandelijks aantalsverloop van de Kolgans in 
Vlaanderen in  1999/2000 en 2000/2001
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Usduiker 0 2 4 4 2 3 Gains minier
Dadaars 634 472 463 532 357 400 Tiictiybuplus ruficeps
Fuut iet.,'- 1 / â / 1 9 '3 '39b 1292 1324 Podiceps cristatus
Raedhs IsFutrt 6 3 3 2 2 1 Podiceps grisegena
Ku IiJii ktif C 7 0 6 3 3 P(KÎii.t:fis átitiltis
Gaoctda F -.1 se 12 'b S 10 05 Podiceps ntgricoffis
rti'il r;i :Ii i]I'.í í  i 7907 7606 7737 7370 777¿ 7600 Pftâlacmctirax CUftHi
Kuifealschdlver c 1 0 1 ■ 1 Phalacrocorax aristotelis
RuHrUrtrlfl 7 3 1 6 4 7 nttlrwnis  síf .Vfcvís
Kce-siger 1 3 0 2 :■ 3 fîL'Jbücus ¡bia
kilt; lift 7iluei i eigfii 1¿ 15 '5 17 16 11 r< initia 1/ar setia
Creía Z  ve'Tebar 12 12 S S 10 4 Egretta alba
nirujwtt Reiger 1004 764 R4R 897 30 ' 940 Avina ettliana
Purperreige- 1 3 0 0 :■ 3 Amsa purpuras
Q nfcvaa 7 0 0 C. 0 7 Çtnùnrn nit.t'Mtki
Lepelaar 1 1 0 C :■ 7 Platalea leucorodia
Russt; r  uilfttind 0 0 0 0 3 3 DntUii(H:yxftt;i tifCùtet
Knobbelzwaan 522 ►333 G3G 523 505 438 Cygnus 0 tor
7vWUltt TVurlíl" 15 75 '5 17 79 70 Çyr/rirj.s airains
KIe "e Zwaan C '43 93 se 04 2 Cygnus columbianus
■Vil: Ik 0 0 1 6 13 3 Çytftitrs tyt/nus
Zwaa ngana 1 1 1 c :■ 3 Anser cy.70.1des
R Hyans- 0 7 4 76 559 4 Aù.sï.v Inhalts .sjîr.-rnri.s
Tagarielgara 7 3 0 0 G 4& Ansar fabalis fabalis
TiiKrlUraiiftlgilitS 4 0 169 '3 3 0 7 7 Arista batialis lassulus
Kis _a Piatgana C 3023 25124 25540 8001 12 Ansar drac/iyrfiync.bL's
Krdg.ans 153 7G56 16346 34099 31173 66 50 A tseï àlltilrtnis
Crcenlandae Kolgara C 1 0 0 :■ 3 Anser albifrons flavirostris
Gra awe- Ga _s 3-058 13406 12164 6953 4710 2533 Anser unset
Boeregans fÊ2 ‘ rb ,'38 B29 09 b b&4 Anser anser
1 ndisohc Gs"s 13 25 21 33 20 32 Anser indicus
Sneeuwcsne C 2 y 2 ' 3 Anser caerulescens
Hawsiinans 1 1 1 1 :■ 3 Brun te sundAecnsis
Haas Gana C 1 0 1 Û 3 Anser rossii
Canadese Gena 2717 4031 4573 3099 2637 1823 Brun tu cari adensis
KIe ne Canadese G a-3 1 3 2 1 Û 3 Branta c. minnna/hutchinsn
Bra-.dgans 12' 604 370 463 632 "36 Brunie leucopsis
H abana 1b 44 39 37 31 10 Branta bernicla
Zwarte Retesas C 3 1 C :■ 3 Brunie ber nicle nigricans
Ndûdhatega-s C 4 0 C ' 3 Branta nÆccmz
M agdhac ngana 2 2 3 4 5 3 Chkxptiugu  píela
Mjlgana 1026 11ÊG 443 .■■23 333 Alopochen aegyptiacus
Casares 5 17 6 2 13 14 Tutiorrie ferruginea
tia beend '■■21 2 123 4191 3424 b 740 □820 Tadorna tadorna
Muakjuaccnd 20 22 34 30 ¿3 13 Cuiririu moscheiu
ftingtaling 4 4 4 2 4 2 CaHonetta leucophtytt
Carelira-Ecnd 11 3 "4 11 9 7 Arx sponsa
M anda- -eend 13 3Û '3 22 IO 10 Atv galericulata
Smient 9209 30666 48743 5 9 7 -7 46677 26406 Anas pcm’Jcipc
Amerikaanse £nr ent C 0 0 C Û 1 Anas americana
Krakeend 4760 5359 6290 6566 5935 4496 Anas strepera
Winterte -ig 1Ë/21 243s I 2b¿02 2¿¿33 24 3b9 19423 A ie s  crecca
'/.'¡Ida Eenc ■'-52 ■ ■ 59G12 65123 oac74 32474 14828 Anas platyrhynchos
Sct^jeeriil' 67 ' 1069 779 779 335 507 A ras fttalyrtiymitris
Vle^bakaanc 1 1 1 1 :■ 3 Anas c-ceciiorfiyncba
Ppslrtsil 715 7977 77QR 7306 7196 1970 A ta s  acuta
B ahanöp j feia art 1 3 1 2 ■ 3 Anas bahamensis
7un «iliJinQ 0 4 '1 0 ' 39 A ras  rJr/t.vljijrirAiAf
Kareeltaling 1 3 0 1 ■ 3 Anas cyanoptera
^H teend 749n ¿3'4 4754 3076 3097 5306 A n s  fJyfxsiltt
Marmeraanc 2 3 0 0 :■ 3 f,ia rm a rone ri a ang u s tirostris
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Krconeend 2 3 4 10 2 0 N etta rufina
Tafeleend 2918 6¿17 5 ' 54 10S95 5036 1945 Aythya  /erina
Ftingsnaveleend C 1 1 1 ' 1 Aythya co llaris
'•Vitocgccnd 1 2 1 2 4 9 A ylfiyo  nyroca
Kuifeend 431 b 9209 12¿80 I429É 8002 0913 Aythya fuligula
Teppcrccnd 1 4 0 3 2 1 Aythya martia
Eider 2 1 I 2 3 3 Som ateria m ollissima
Zwarte Zce-ccnd 1 0 0 C 9 3 U otonitta  nigra
Grote Zee-eend C 0 I C Û 3 M elanitta fusca
Brilduikcr 6 22 133 028 294 ‘ 24 Bucephala clangula
Kckardezaacoek C 1 0 C ' 1 M ergus piroculatus
Nonnetje 1 5 21 34 76 7 M ergus albellus
Middelste Zaagbek 2 3 33 38 b0 42 1,tergus serrator
Grote Zaagbek 4 3 59 176 14- 60 M ergus m erganser
Rosse Steke staart C 1 0 C 2 3 Oxyura jam aicensis
Watcrral 30 45 52 36 05 53 R utilis  aquu licus
Waterhoen ÔÊ)b2 bÛÛÔ ¿.■■43 3629 3024 402 ' Gaftinula chloropus
Meerkoet 20S51 22166 23033 24312 15014 6046 Fulieu e ira
Scholekster 1 &4U 2 129 1 /3 2 223b 23 12 19 /fi Haem atopus ostralegus
Kluut 20 '4 4 342 269 89 594 Recurvirostra avosetta
Kleine Plevier C 0 0 C Û 10 Chaladnos dubois
Bcntbekplevier oe 59 23 21 35 42 Charadrios hiaticula
iJtfiindplevie« c 0 □ C. -■ 1 CVi.-W.adrïrjN ,Wi.'x.fi«J/ïriu.N
Morinelplevier c 3 56 ~r. 3 3 Ch a,m inus m orinellus
GcMKlpleVÍKI 1004 1300 4795 7461 5565 '5 5 Fh ivh fils  .-iprff.Tirr.f
Zilverplevier 2 1 “ 211 220 174 243 174 Pluvia lis squatarola
K levii 14331 37R31 478G7 7G769 369R0 839 5 VàfiùHiiS vanellus
Karoststrandlcper 2 10 '3 21 3 S Calidris canutus
Di ¡eleenslräiKiluper 737 337 375 453 4 '6 77R Ç.iMriS attu»
Klei re  Strandloper C 3 0 C 4 2 Calidris m inuta
Púáisé Ktiandlopfïi ?P 75 70 75 87 07 Ç ùtkiiïs m ifritirtià
Bonte Strandloper 224 440 1 GO 2330 2302 547 Calidus alpina
Kemphaan 68 1018 7465 1560 1797 506 Ptük'imáúluís (uifjrcfx
Bokje 20 12 0 2 12 4 Lym nocryptes m in im us
'•Valei snip 875 358 657 355 365 f / n CioSinùgè rfirllifnufn
Houtsnip 2 12 1 1 11 3 Scolopax ru streel a
Grullo C 0 7 C. 83 13 = 7 1 iiNfkSA Bnnisn
Rosse Grutto S 3 0 2 3 3 Limosa lapponica
Regenwulp 1 0 G 0 0 0 Wrjrrirïrr tus r 11 là r ;r t( m ís
Wulp ■203 2459 22 33 2498 41+1 2049 Num enius arquata
7 win le Ruiléi 143 77 7 41 9 11 Trlttçjn tsyH irôf HiS
Tureluur 228 431 374 209 460 544 Tringa totanus
Gróénputil u jiie i 10 0 G 0 0 0 Tringa in ihuùniù
'•Vrtgatje 48 27 30 27 20 5 ' Tringa ochropus
Oeverloper S 3 '1 6 5 9 AdH is hypoleucos
Steenloper ■■308 I0 '4 12û." /m 90£ 1233 A ienana interpres
Rosse Franjcpcot C 3 0 C 9 1 Pholarerm s Fulicarius
Zwartkopmee uw 1 1 0 1 ' 4fi Lam a m elanocephalus
Dwerg mee uw C 3 1 C - 3 Lorus m inutus
Kokmeeuw 3332 8823 12823 1491G 14379 1 3 / /6 Lam a rid ibundus
Storm moe uw ¿77 904 1C 73 " 395 1622 23Ö7 Lorus canus
Kleine Manlelmeeuw 104 ■■■38 24 21 40 /Ô Lam a graellsii
Zilvermeeuw 905 7333 1833 2903 2125 2654 Lorus aptenlolxis
G ee pootneeLTW 2 1 I C 2 0 Lam a m ichahellis
Pontischc Meeuw 1 2 2 3 - 9 Lorus cachinnans
Grote Manteimeeuw 40 ¿2 32 29 7 0 Lam a m arinus
Zwarte Stern 2 3 0 C 9 3 Chlidrxiias niger

Totaal 160721 271650 350856 371248 282815 159152 “



Het w interm axim um  in de laatste 
w in ter vie l in ja n u a ri (34.099 ex.) 
waarvan 25.348 ex. in de 
Oostkustpolders. Sinds enkele ja ren  
w innen  ook de IJzerbroeken aan 
belang voor deze soort (max. 7115 
ex. in januari). De G rauw e Gans zet 
onverm inderd z ijn  opmars verder. De 
hoogste aantallen waren in de perio
de novem ber-decem ber aanw ezig 
(max. 13.406 ex.). In november w er
den to t ru im  8500 ex. geteld in de 
po lders en schorren langs de 
Beneden-Zeeschelde, te rw ijl in de 
Oostkustpolders een piek van ruim  
4000 ex. werd bereikt in december. 
De grootste aantallen Toendrariet- 
ganzen werden gezien in de polders 
te Assenede (1200 ex. in ja nu a ri) en 
in de Maasvallei (529 ex. in februari).

Zwem eenden

De Bergeend liet de hoogste aantal
len noteren in de periode ja nu a ri- 
maart met telkens tussen 5000 en 
6000 exemplaren. Langs de volledige 
Zeeschelde werden to t m axim aal 
1932 ex. geteld in februari. In de 
Gentse Kanaalzone liepen de aantal
len op to t 11 73 ex. in ja nu a ri. Er w er
den in Vlaanderen net geen 60.000 
Sm ienten geteld in ja nu a ri, dat is 
zowat 15 % onder het w in term axi
mum van vorige winter. W el bleven 
veel vogels m erke lijk  langer pleiste
ren zoals b lijk t u it de relatief hoge 
februari- en m aartaanta llen. Het 
Blankaartgebied te W oum en-M erkem  
b lee f met ru im e voorsprong het 
be langrijkste  V laam se ove rw in te r- 
ingsgebied met in ja n u a ri en februari 
net geen 20.000 ex. (resp. 19.764 en 
19.938 ex.). Het aantal Krakeenden 
nam verder toe en bereikte voor de 
e lfde opeenvo lgende w in te r een 
nieuw  recordaantal. Daar waar vroe
ger het w interm axim um  steevast in 
het najaar viel, is d it sinds midden 

ja re n  '90 verschoven naar de mid- 
w in te rp e rio de  toe. De p iek in 
2000/2001 vie l net ais vorige w in ter 
in ja n u a ri (6866 ex.). Langs de 
Zeeschelde werden zowel in decem 
ber ais ja nu a ri ru im  1900 ex. geteld,

en ook de Rupel scoort steeds beter 
bij deze soort (max. 714 ex. in 
februari). Andere gebieden waar 
meer dan 500 ex. genoteerd werden, 
waren de Kuifeend te Oorderen (757 
ex. in oktober) en het Kanaaldok 
Kallo-Doel (539 ex. in december). 
N o o it eerder werden zoveel 
W in te rta lingen  in Vlaanderen geteld 
ais in ja n u a ri 2001 (34.536 ex.). 
Langs de Zeeschelde waren de aan
tallen iets lager dan vorige w in ter 
(max. 14.267 ex. in november), maar 
dat werd meer dan gecompenseerd 
door een toename in andere gebie
den. Zo pleisterden op de m idw in- 
terte l ling 5365 ex. in het 
B lankaartgebied te W oum en- 
Merkem. Het aantal W ild e  Eenden in 
Vlaanderen b lijft de laatste ja ren  vrij 
stabiel met maxima die  zich tussen 
60.000 en 70.000 ex. situeren. De 
grootste aantallen werden genoteerd 
langs de Zeeschelde (tot 8799 ex. in 
december) en in het Zw in  te Knokke- 
Heist (4750 ex. in november). Na de 
lichte terugval vorige w in te r herstelde 
P ijlstaart zich uitstekend en met het 
novemberaantal van 2927 ex. werd 
zelfs een n ieuw  record voor 
Vlaanderen gevestigd. In Figuur 3 is 
d u id e lijk  te zien hoe de Vlaamse 
w interpopu la tie  is toegenomen sinds 
m idden ja re n  '90. Internationaal 
belangrijke concentraties (> 600 ex.) 
kwamen voor in de (overstroomde) 
IJzerbroeken (1153 ex. in november), 
langs de Zeeschelde (864 ex. in 
december) en net niet in het haven
gebied van Zeebrugge (588 ex. in 

januari). Het u itzonderlijk  hoge aan
tal S lobeenden in Vlaanderen waren 
ongetw ijfe ld één van de opm erkelijke

feiten van de w in te r 2000/2001. In 
november en december werd voor 
het eerst de kaap van 4000 ex. over
schreden en dan volgde er nog een 
zeer uitgesproken voorjaarspiek in 
maart (5308 ex.). Vooral het
Blankaartgebied en de IJzerbroeken 
herbergden bijna doorlopend hoge 
aantallen (tot 1585 ex. in december 
en 1509 ex. in maart). Andere 
be langrijke  gebieden waren de 
Bourgoyen-Ossemeersen te Drongen 
(515 ex. in februari) en de w e rf van 
de Kluizendokken te Doornzele (418 
ex. in maart).

Duikeenden en zaagbekken

Er waren weinig o f geen verrassingen 
te noteren in deze groep van water
vogels. De Tafeleend haalde een 
m axim um  van bijna 11.000 ex. in 

ja nu a ri en dat is de laatste acht ja a r 
een normale w in terp iek in een zach
te w inter. In ja n u a ri werden to t 4338 
ex. geteld langs de Zeeschelde en 
1546 ex. in de Netevallei te Lier- 
Duffel. De laatstejaren schommelen 
de w interm axim a van de Kuifeend 
telkens rond de 14.000 vogels, maar 
u it Figuur 4 b lijk t du id e lijk  dat de
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Figuur 3. Evolutie van de getelde  
wintermaxima van de Pijlstaart in 
Vlaanderen, 1980/81 -  2000/2001.



_______________________ 11

1

Figuur 4. Evolutie van de getelde  
wintermaxima van de Kuifeend in  

Vlaanderen, 1980/81 -  2000/2001.

trend over een langere term ijn  gezien 
positie f is. Let ook op de uitschieters 
in de strenge winters 1995/96 en 
1996/97. In drie gebieden werden 
meer dan 1000 ex. genoteerd: de 
Gentse Kanaalzone (2314 ex. in 

januari), de Kuifeend te Oorderen 
(2091 ex. in decem ber) en de 
Netevallei te Lier-Duffel (1293 ex. in 
december). Vlaanderen heeft slechts 
een marginale betekenis ais over- 
w interingsgebied voor B rildu ikers en 
dat was in 2000/2001 niet anders 
(max. 325 ex. in januari). De belang
rijkste pleisterplaats was de Spuikom 
te Oostende (72 ex. in januari). Met 
de G ro te  Zaagbek ging het in deze 
zachte w in ter verder bergaf (max. 
176 ex. in januari) te rw ijl het aantal 
Nonnetjes (tot 94 ex. in ja nu a ri) ver
gelijkbaar was met vorige winter.
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Rallen

Het aantal getelde M ee rkoe te n  
(max. 24.132 ex. in ja nu a ri) was iets 
lager dan vorige w in te r maar dat kan 
te maken hebben met de enkele tel- 
hiaten die nog overblijven. De trend 
over langere term ijn  b lijk t vrij stabiel 
te z ijn . Belangrijke gebieden waren

het Zeekanaal Brugge-Zeebrugge 
(max. 2291 ex. in janua ri) en de 
Kuifeend te Oorderen (max. 1836 ex. 
in oktober). Er werden ook iets m in 
der W a te rhoenen  geteld in 
Vlaanderen (max. 5957 ex. in februa
ri) maar een meer gedetailleerde ana
lyse van de gegevens zal moeten u it
w ijzen  o f d it een weerspiegeling is 
van de reële populatietrend. A f en toe

Tabel 2. Evolutie van de getelde maxima (naar boven afgeronde getallen) van de belangrijkste soorten watervo
gels in  Vlaanderen tijdens de m idm aandeljjkse watervogelte llingen in de periode 1995/1996 t/m  2000/2001

95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 90/01

Dodasra 7 « 52Û 510 520 980 640
Fuut 33ÛÛ 2500 2400 2800 2800 2000
Aalscholver 2700 3100 2800 2800 3300 3000
Blauws Reiger aso 790 a -o 740 1200 1100
Kleine Zwaan 133 140 120 40 460 160
Knobbelzwaan 412 440 440 510 730 640
Kleine Rietgans 20100 22400 27200 36900 35400 25600
Ko 0 = 115 29900 23100 23700 26900 33900 34100
Grauwe Gans "400 7200 7200 9900 11200 13500
Bergeend 5500 5100 5400 5400 8500 5600
Smient 73400 107100 44700 61400 69500 59800
Kra keend 3800 4200 4800 5300 6300 6900
Wintertaling 25300 25200 23200 30200 29400 34600
Wilde Eend 59200 GS700 53500 6B300 70200 68700
Pjjlslaari 1900 2000 1800 2500 1600 3000
Slobeend 2800 3000 2500 2500 3900 5400
TaFeleend 26700 24500 10200 15400 12800 10900
Kuifeend 20000 22600 11400 '48 00 14100 14300
Brilduiker 340 440 340 510 300 330
Nonnetje 470 370 100 150 ■30 100
Grote Zaagbek 1200 1500 260 2 70 200 180
Meerkoet 30700 33400 24000 27400 27200 24400
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Figuur 5. Maandelijks aantalsverloop van de K ievit in  Vlaanderen in 
1999/2000 en 2000/2001
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lieten zich ook enkele W aterra llen 
horen o f zien tijdens de watervogel- 
te llingen, maar het spreekt voor zich 
dat die enkele tientallen vogels geen 
goed beeld geven van de aantallen 
die  in Vlaanderen de w in ter door
brengen.

S te ltlopers

De com b in a tie  van te lling en  op 
hoogwatervluchtplaatsen aan de kust 
en laagwaterte ll ingen in het 
Zeeschelde-estuarium geeft ons een 
goed beeld van de aantallen "zoute", 
kustgebonden steltlopers. De 
Scholeksters is zonder tw ijfe l één 
van de algemeenste steltlopersoorten 
langs onze kust. De grootste groep 
werd geteld aan de IJzermonding te 
N ieuw poort (857 ex. in oktober). 
Voor heel Vlaanderen spreken we 
over maximaal ca. 2300 vogels. Het 
aantal K lu ten schommelde sterk van 
maand to t maand en bereikte vooral 
in december een hoog niveau (942 
ex.). Hiervan pleisterden 667 ex. op 
het Raardeschor te Doei en 182 ex. 
nabij het Verrebroekdok. Aan de kust 
werden de meeste Kluten gezien in 
het Z w in  (92 ex.). In de meeste 
w in term aanden lag het aantal 
Z ilve rp lev ie ren in Vlaanderen tussen 
200 en 250 ex. en dat is slechts de 
helft van wat b ijna 10 ja a r  geleden 
aan onze kust verbleef. De grootste 
groepen werden gezien in het Zw in 
te Knokke (110 ex. in oktober) en de 
IJzermonding te N ieuw poort (108 ex. 
in december). Er werden beduidend 
m inder Bonte S trandlopers geteld 
dan vorige w in te r (max. 2330 ex. in 

januari), zowel langs de Zeeschelde 
(max. 816 ex. in februari) ais langs de 
Vlaam se kust (max. 1418 ex. in 
februari). D rie tee ns trand lo pe rs  
deden het dan weer behoorlijk  met in

totaal meer dan 400 ex. in ja nu a ri en 
februari. Er werden amper 70 to t 80 
Paarse S trandlopers geteld en daar
mee lijk t de overw interingspopulatie 
aan onze kust nog steeds verder af te 
nemen. Dat laatste is zeker niet het 
geval bij de Steen lope r waar het 
novemberaantal van 1614 ex. w e l
licht een nieuw record betreft. Het 
opm erke lijk  lage aantal in ja nu a ri 
(701 ex.) is m ogelijk  het gevolg van 
een onderte lling.

Bij soorten die meer in het b innen
land overwinteren is het een stuk 
m oe ilijke r om een volled ig beeld te 
krijgen van de Vlaamse w interpopu- 
laties, zeker bij soorten ais K ievit die 
ook in grote aantallen buiten de tra
d itione le  telgebieden voorkomen. Er 
werden maximaal to t b ijna 43.000 
ex. geteld maar dat is zeker een 
onderschating. Vooral in ja nu a ri w er

den m inder Kieviten geteld dan in 
vorige w in te r (Figuur 5), m ogelijk  ais 
gevolg van de koudeprik die zich 
toen voordeed. Het be langrijkste 
gebied was net ais vorig ja a r  de 
IJzerbroeken (12.655 ex. in decem
ber). De G oudp lev ie r vertoonde min 
o f meer hetzelfde patroon ais de 
K ievit met een piek van 4295 ex. in 
december. De grootste groepen w er
den aan de M iddenkust gesignaleerd: 
1420 ex. te O udenburg (februari), 
1150 te Oostende-vliegveld (decem
ber) en 1121 ex. te Lombardsijde- 
Westende. Er werden net ais vorige 
w in te r veel Kem phanen geteld met 
een piek van 2465 ex. in december. 
Gebieden die het hoogst scoorden 
waren de IJzerbroeken (1350 ex. in 
decem ber) en de Bourgoyen- 
Ossemeersen te Drongen (720 ex. in 
december). De februari-te lling lever
de voor heel Vlaanderen in totaal
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4141 W u lp en  op. De U itkerkse 
Polder is één van de meest geliefde 
pleisterplaatsen hoewel de aantallen 
hier sterk kunnen schommelen: resp. 
1198 ex. en 950 ex. in december en 
februari maar slechts 4 ex. in januari. 
In maart verbleven ook hoge aantal
len in de Antwerpse Kempen (ruim 
800 ex. te Brecht-Rijkevorsel).

M eeuw en

Het meetellen van de meeuwen t i j 
dens de watervogeltellingen overdag 
is slechts facu ltatief en dat verklaart 
de geringe aantallen in Tabel 1 (m axi
m um  ca. 19.000 meeuwen in ja nu a ri 
waarvan bijna 15.000 Kokmeeuwen). 
De slaapplaatste lling eind ja n u a ri 
2001 leverde een veel beter beeld op 
van het aantal overw interende meeu
wen in Vlaanderen. Zo werden toen 
bijna 100.000 Kokm eeuwen, 56.000 
S to rm m ee uw en  en ru im  21.000 
Z ilverm eeuw en geteld. Voor het vo l
ledig verslag van deze slaapplaatstel
lingen kunnen we verw ijzen naar het 
them anum m er van N atuur.O rio lus 
over meeuwen.

Exoten

Het aantal exoten in V laanderen 
neemt onverm inderd toe en dat resul
teerde in nieuwe recordaantallen van

Canadese Gans en N ijlgans. In 
decem ber werden to t ru im  4500 
Canadese Ganzen geteld, iets m in
der dan op de speciale Honkerte lling 
van begin februari 2001 (5217 ex., 
z ie  vorige n ieuw sbrie f). O p de 
novemberteil i ng werden niet m inder 
dan 1252 ex. gem eld in de 
Bourgoyen-Ossemeersen te Drongen. 
In d it gebied verbleven trouwens ook 
regelmatig to t meer dan 300 ve rw il
derde Brandganzen. Voor het eerst 
werden ook meer dan 1000 
N ijlganzen genoteerd (max. 1186 ex. 
in december) en dat betekent een 
verdubbeling van de Vlaamse w inter- 
popu latie  in amper v i j f  ja a r  tijd . 
B elangrijke concentra ties werden 
vastgesteld op de K le iputten te 
Brecht-Rijkevorsel (401 ex. in decem

ber) en in de Maasvallei (399 ex. in 
december). Het ogenblik dat er in 
Vlaanderen zo ’n 10.000 verw ilderde 
ganzen van diverse pluim age rond
vliegen, lijk t ineens niet zover meer 
af.

Dank

H ierbij w illen  nog eens alle regiona
le coördinatoren en tellers van harte 
bedanken voor hun m edewerking 
aan het watervogelproject ! Een spe
ciaal woord van dank gaat tevens 
naar Davy De Groote die een groot 
deel van de basisgegevens van de 
w in te r 2000/2001 in de com puter 
heeft ingevoerd.

Koen Devos


