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Veel vogelsoorten pendelen dagelijks heen en w eer tussen voedselgebieden en 

rustgebieden o f slaapplaatsen. Om deze soorten en hun habita ts in vo ldoende mate 

in stand te  houden en te  beschermen is een goede kennis van de ligg ing  van en de 

w isselw erking tussen deze gebieden belangrijk.

Ook z ijn  te lling en  op slaapplaatsen voo r veel verspreid voorkom ende soorten een 

beter a lte rn a tie f dan te lling en  tijdens de dag. D oordat de vogels zich concentreren 

in een beperkt aantal gebieden, z ijn  ze over het algemeen gem akke lijker te  te llen .

D it is de reden w aarom  o.a. Aalscholvers, m eeuwen en Kleine Z ilverreigers (Oost

kust) al ja ren lang op slaapplaatsen w orden  geteld. Toen door een aantal mensen 

de idee geopperd w erd  om een ge lijkaard ige  te llin g  te  organiseren voo r W ulpen 

Num enius arquata, sprong ook het INBO op de kar en w erd  op 31 januari 2009 

een specifieke W u lp en te lling  ingelast in het telschema van het pro ject 'W atervogel- 

te lling en  V laanderen'. Hier v o lg t een bond ig verslag van de te lresu lta ten.

Er w erden op de te llin g  een 16-tal gekende slaapplaatsen gecon tro leerd op aan

w ezighe id  van W ulpen (de Gentse Kanaalzone w erd  enkele dagen la te r geteld).

Dat leverde in to taa l 7845 exem plaren op (Tabel 1).

Twee slaapplaatsen staken er bovenuit: de IJzerm onding te  N ieuw poort (2550 ex.) 

en de Zeebrugse Achterhaven (1436 ex.). Ook het Zw in te  Knokke en de Bourgogne- 

meersen te  Eernegem (beide meer dan 800 ex.) scoorden zeer goed. Een aantal 

andere regelm atig  bezette  slaapplaatsen in de kustpolders bleken dan w eer 

verlaten, vooral om dat op veel plaatsen nog veel ijs aanwezig was. Bij vorst z ijn  

ge tijdengeb ieden aan de kust o f langs de Schelde m et open w a te r w e llich t meer 

in tre k  ais overnachtingsplaats. Alles samen komen w e voo r de vo lled ige  kuststreek/ 

kustpolders (inclusief Ijzerva lle i) aan net geen 6600 W ulpen.

In Oost-V laanderen w erden in to taa l 1250 exem plaren geteld , m et de Bourgoyen- 

Ossemeersen (Drongen) en D rijd ijk  (Verrebroek) ais be langrijkste  slaapplaatsen.

De aanta llen lagen op de meeste plaatsen onder de verw ach tingen (m et ook hier 

tra d itio n e le  slaapplaatsen die n ie t bezet waren). Ook overdag w erden o.a. in het 

Krekengebied in Noord-O ost-V laanderen w e in ig  W ulpen vastgesteld (die 's avonds 

allemaal rich ting  Braakman in Nederland vlogen).
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Tabel 1. Resultaten van een te llin g  van 

W ulpenslaapplaatsen in  Vlaanderen op  

31 / 01/2009

Hoewel er overdag regelm atig  vrij g ro te  groepen foeragerende W ulpen w orden 

w aargenom en in de Antw erpse Noorderkem pen, z ijn  er in deze regio geen (trad i

tione le ) slaapplaatsen gekend. Er is w e l een be langrijke  slaapplaats op 1 à 2 km van 

de Belgisch-Nederlandse grens te  Chaam (NL)-Bleeke Heide w aar heel w a t vogels 

gaan overnachten (ook vogels die foerageren in de streek van W eelde, Turnhout, 

Merksplas en Hoogstraten). De vogels die foerageren te  W uustwezel, Ka lm thou t 

en Essen (max. ca. 1.500 vogels) vliegen 's avonds naar hun slaapplaatsen aan 

de Beneden-Schelde en het M arkiezaatsm eer (NL) (med. D irk Symens, Glenn 

Vermeersch). Ook in de streek van Retie, M ol, Lommel en om geving z ijn  er geen 

W ulpenslaapplaatsen (med. Lex Peeters), maar hier z ijn  groepen W ulpen al heel 

w a t schaarser dan in de A ntw erpse Noorderkem pen.

IJzerm onding N ieuw poort 31/01/2009 2550

IJzerbroeken Noordschote-Reninge 31/01/2009 504

IJzerbroeken W oum en-M erkem 31/01/2009 15

Om geving Veurne 31/01/2009 0

Schuddebeurze M idde lkerke 31/01/2009 0

't  Pom ptje O udenburg 31/01/2009 187

Bourgognem eersen Eernegem 31/01/2009 874

Zw in Knokke 31/01/2009 844

Uitkerkse Polder 31/01/2009 0

Achterhaven Zeebrugge 31/01/2009 1436

W eiden K le ipu tten  Oostkerke 31/01/2009 187

W eiden Damse Vaart West 31/01/2006 0

Krekengebied Assenede 31/01/2009 0

Krekengebied Sint-Jan-in-Eremo 31/01/2009 0

K lu izendok Gentse Kanaalzone 04/02/2009 235

Bourgoyen-Ossemeersen Drongen 31/01/2009 520

D rijd ijk  Verrebroek 31/01/2009 493

A ntw erpse Noorderkem pen 31/01/2009 0

7845

Het u ite inde lijke  to taa laan ta l van de gecoördineerde s laapplaatste lling was hoger 

dan verwacht. De strenge vorstperiode die w e eerder in januari hebben gehad, 

had op de meeste plaatsen immers to t  een forse afnam e van W ulpen gele id (ook 

al li jk t  deze soort op da t v lak  een stuk m inder gevoelig dan soorten ais K ievit en 

Goudplevier). M aar m et de langzame dooi in de laatste w eken van januari hebben 

de aanta llen zich b lijkbaa r v lug hersteld. D it b lijk t tevens u it de resu ltaten van de 

m idm aandelijkse w a te rvog e lte llin ge n  (dagte llingen). In de m aanden novem ber en 

decem ber w erden tussen 4000 en 5000 W ulpen geteld , gevolgd door een terugval 

to t  iets meer dan 1000 m idden januari en een herstel to t  ruim  4000 ex. in februari 

en maart. Hoewel deze cijfers nog n ie t helemaal vo lled ig  zijn, li jk t  het er op dat 

deze w in te r m inder W ulpen w erden gete ld  dan in vo rige  w in ters  (regelm atig  tussen 

5000 en 7000 exemplaren).
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Een andere vastste lling is dat de s laapplaatste lling een veel hoger aantal W ulpen 

opleverde dan de dag te llingen  in de afge lopen w in te rpe riode . D it zou kunnen 

betekenen dat tijdens de dag te llingen  be ho o rlijk  w a t groepen w orden  gemist.

Ais je er dan nog eens de vogels bij te lt  die over de grens in Nederland gaan over

nachten, dan zouden overdag op bepaalde ogenb likken van het jaa r wel eens to t  

meer dan 9000 W ulpen kunnen verb lijven in V laanderen.

We kunnen beslu iten dat deze eerste W ulpenslaapp laa tste lling zeker geslaagd is 

en een w aardevo lle  aanvu lling is op de resultaten van de gewone m idm aandelijkse 

w a te rvoge lte llingen . Er zu llen echter meer s laapplaatste llingen nodig z ijn om een 

beter inzicht te  krijgen in de re la tie  tussen slaapplaatsen en voedselgebieden.

Er w o rd t daarom  overwogen om hier een jaarlijks in it ia t ie f van te  maken. Daarbij 

li jk t het aangewezen om in de toekom st grensoverschrijdend te  w e rk  te  gaan 

w aarb ij m instens een aantal slaapplaatsen net over de grens m et Nederland w orden 

meegeteld.

Slapende w u lpen in D rijd ijck  - Yves Adam s - Vilda
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