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Belangstellenden kunnen dit vierde jaarboek bekomen door 
overschrijving van 250 bfr. (inclusief 25,- portkosten) op 
rekeningnummer 2B0-056606B-13 van Frank De Scheemaeker, 
Pastoriestraat 5 82D0 Brugge met vermelding : f' Jaarboek
82/83 ».

Jaarboek 2 (80/81) en 3 (81/82) kunnen eveneens nog besteld 
worden door overschrijving van resp. 225 en 245 bfr. (inclu
sief portkosten) op hetzelfde rekeningnummer.

Zonder port betaalt u de jaarboeken dus resp. 200,-, 220,- 
en 225 bfr..

AFKORTINGEN IN DE TEKST

uaarneming(en) OT opgespoten terrein
uijfje(s) 
mannetje(s) 
koppel(s ) 
paar/paren 
aanuezig 
ter plaatse 
juveniel 
adult 
sub-adult

Afkortingen in het artikel van duikers, futen, aalscholvers, 
zuanen, ganzen en eenden.

RD Roodkeelduiker CA Casarca
PD Parelduiker BE Bergeend
ID 1 Jsduiker SI Smient
DD Dodaars KE Krakeend
FU F uut UT Ui ntertaling
RF Roodhalsfuut UE Uilde eend
KD Kuifduiker PY Pijlstaart
GF Geoorde fuut ZT Zomertali ng
AS Aalscholver SE Slobeend
KZ Knobbelzwaan KR Krooneend
XZ Kleine zwaan TE Tafeleend
UZ Uilde zwaan U0 Uitoogeend
RQ Rietgans QE Kuifeend
XQ Kleine rietgans T0 Toppereend
KQ Kolgans EE Eider
DQ Dwerggans I E IJseend
GQ Grauwe gans ZE Zwarte zeeëend
IQ Indische gans YE Grote zeeëend
SQ Sneeuwgans BD Brilduiker
CQ Canadese gans NO Nonnetje
BQ Brandgans MZ Middelste zaagbek
\l Q Rotgans YZ Grote zaagbek
HQ Roodhalsgans RS Rosse stekelstaarteend
NQ Nijlgans NK Meerkoet

unm. 
w . 
m . 
k .
P-
A
TP
juv. 
ad .
subad.
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UQQRD VOORAF

Het vierde Veldornithologisch Jaarboek van Noord-Uest-Viaanderen 
biedt een dieper inzicht in het voorkomen van meer dan 150 
vogelsoorten in de betrokken regio. Naast de traditioneel zeer 
grondige bespreking van de water- en prooivogels, ging dit jaar 
ook speciale aandacht uit naar de zangvogels en de steltlopers.

Hoopvolle ervaringen bij de opmaak van het boek uaren het vlot 
indienen van de duizenden waarnemingen en het grote aanbod van 
kandidaatauteurs en hun verzorgd en relatief stipt werk. Vele 
soorten kunnen reeds bogen op een vaste auteur wat de kwaliteit 
van de artikels en de vergelijkingsmogelijkheden met de vorige 
boeken zeker ten goede komt. Ook de tientallen " anonieme 11 
uitwerkers van de losse gegevens verdienen hier een woord van 
dank.

De problemen ontstaan door het wegvallen van Jan Desmet ais 
koördinator, eindredakteur en auteur van het lijvige water- 
vogelartikel werden wonderwel opgevangen. Thierry De Schuyter 
nam zijn taak ais eindredakteur over en verzorgde daarbij het 
typwerk en de lay-out. Een zwaar karwei. Georges De Putter 
verzamelde de watervogelgegevens, werkte ze uit en schreef het 
grootste deel van het watervogelartikel. Zonder hun enthousiasme 
en doorzettingsvermogen was het jaarboek wellicht nooit zo vlug 
klaargekomen.

Een tweede probleem die de uitgave van het jaarboek in de weg 
leek te staan, waren de hoge drukkosten. De zeer lage verkoop
cijfers van het derde boek (te duur, gebrek aan interesse of 
gebrekkige verkoopspolitiek ?) lieten niet toe voldoende geld 
te sparen om opnieuw 50G ex. te laten drukken.. In extremis werd 
besloten om het boek in een zeer beperkte oplage te kopiëren 
en aan kostprijs aan de man te brengen. Het resultaat ligt voor u,

Net de gedachte van een jaarboek staan we duidelijk niet meer 
alleen. Zopas verscheen immers het eerste Ueldornithologisch 
Jaarboek van Zuid-Uest-Vlaanderen - 1 semester 1983. Een 
initiatief van de Natuurhistorische werkgroep Kortrijk o.l.v.
Yann Feryn. De opbouw van het boek gebeurde overeenkomstig 
met het onze zodat vergelijkingen makkelijk te maken zijn.
Op lange termijn behoort één jaarboek van gans Uest-l/laanderen, 
gevolgd door een avifauna dus zeker nog tot de mogelijkheden !

Frank De Scheemaeker
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BESPREKING GEBIEDEN

door De Scheemaeker E., T. De Schuyter, P. Keirsebilck, M . Seys.

Het Zwin en omgeving
Het Zwin is jaarlijks één van de belangrijkste gebieden voor 
watervogels, toch kregen we dit jaar minder gegevens omtremt 
dit gebied ; naast de vele losse wnm. maar enkele volledige 
tellingen ! üp 26.02 was 1 Parelduiker aanwezig, op 30.01 en
17.02 telkens 1 Roodkeelduiker. Dodaarsjes en Futen uerden 
regelmatig gemeld van begin september tot eind maart. Een 
Kuifduiker op 07.11 ; de Geoorde fuut werd van begin september 
tot eind december regelmatig vastgesteld (7 wnm., maximum 2 ex. 
op 11 .17), op 10.05 waren hier 4 ex.. Bergeend, Smient, 
Uintertaling, Uilde eend en Slobeend waren tijdens de winter
periode meestal aanwezig, er zijn slechts enkele maximumaantallen 
bekend (zie tabel). Twee Zomertalingen werden gezien op 15.08. 
Tijdens de winterperiode werden de volgende soorten onder andere 
nog waargenomen : Krakeend (3 wnm., maximum 2 ex. op 11.11), 
Pijlstaart (o.a. 16 ex. op 17.10), Toppereend, Eider (l wnm. 
van 16 ex. op 20.03), Middelste zaagbek (1 w. op 07.07, maximum 
+ 50 op 09.01), Grote zaagbek en zeer bijzonder was wel een 
Rosse stekelstaarteend op 13.12, Brilduikers waren aanwezig van 
half november tot eind februari (maximum 8 ex. op 05.12). Deze 
winter verbleven weinig Meerkoeten in het reservaat.
Tabel : 3 totaaltellingen door GBu.

XZ CA BE S I  UT UE P V SE TE QE EE BD RS FIK

1 5 . 1 1  6 2 2 8 0  30  160  1 6 5 0  5 7 3  16 120
1 2 . 1 2  3 3 7 0  15 180 1 9 50  2 0  25  7 3 2 1 21 0
1 6 . 0 1  2  6QD 80  125 2 4 5 0  4 6 5  6 4 10

Tellers : MS, MaS, SK, TDF, FDR, OM, TP, TDS, PK, PH, GBu, DU,
BDC, LDC, PS, PL, 3NM Knokke-Heist. Volledige tellingen 
FDS 1 X, GBu 3 X.

De Vrede
Het gebied is belangrijk ais pleisterplaats voor o.a. Uilde eend, 
Bergeend, Uintertaling, Kuifeend, Tafeleend en Meerkoet, Kleine 
zwanen komen hier regelmatig foerageren in de kleiputten en op 
het aanpalende weiland. Dit jaar waren er verder ook wnm. van 
Krakeend, Pijlstaart, Zomertaling, Slobeend, Toppereend, 
Brilduiker, Dodaars, Fuut en Geoorde fuut.
Tabel : maxima per halve maand.

SEP

0KT

DD EU o r  XZ BE SI KE UT UE PY ZT 5E TE QE T0 BD FIK

1
2
1 1 1 6 5
2 2 55
1 5 21 3 1 1
2
1 1 e
2 4 151 30
1 2 10 4 0  1 13 70
2 1 4 4 5 52
1 2 0 0 1 120
2 14 2 5 22 124
1 2 7 3 24 22 7
2 2 10 190 2 7 0
1 6 4 2 11 1 2 3 10 2 1 1 22
2 4 124

EE8

MAA 1
2

APR 1 4 2 2 11 .
2 15 2 2 4 11



Tellers : TDS (13 X), FDR, 3 IX, PMA, PDS, SK, 3 NIX, PS, TK, PiV, 
3S, DH, 3NM Knokke-Heist.

Deze vrij grote vijver die gelegen is tussen de villawijken te 
Knokke is voornamelijk tijdens de winter interessant. Meerkoet 
en Uilde eend zijn er steeds aanwezig tijdens het winterhalf
jaar (meestal van beide soorten meer dan 100 ex.), in kleiner 
aantal overwinteren Tafeleend en Kuifeend, interessant waren 
ook een pleisterende Roodkeelduiker, Brilduiker en Knobbelzwanen. 
5poradisch werden ook Slobeend, Smient en Fuut vastgesteld.
Tabel : maxima per maand.

OKT 1 2
NOV 1 5 7 6 14 4
DEC 1 1 21 2 1
DAN 1 14 12 1
FEB 1 1 3 2 4 5 9 19 1 14 6
MAA 1 2 1 5 8 4 1 D 7 1 9 0
APR 2 31 2 2 8

Tellers : PiV (115 X !), TDS, 3NM Knokke-Heist.

Cloedt - Knokke
Van deze vroeger zeer interessante put geen tellingen ( zie o.a. 
De Schuyter T., in voorbereiding), door de hoge jachtdruk 
verblijven er tot eind januari weinig watervogels. Na de sluiting 
van de jacht op waterwild worden hier wel eens Uilde eend, 
Slobeend, Smient, Kuifeend, Tafeleend en Meerkoet waargenomen.

Laguna Beach - Heist
Van deze nochtans interessante vijver slechts 1 telling namelijk 
op 28.11 : Slobeend 3, Kuifeend 81. üp deze vijver overwinteren
jaarlijks Uilde eend, Kuifeend en Meerkoet.

Kleiputten Dujardin - Knokke - Uestkapslle
Dit seizoen slechts 1 telling namelijk 2 Meerkoeten op 15.11 (MS) 
Dit gebied met verschillende kleiputten is volledig vernield door 
ni veileringswerken en oeverversteviging, daarnaast is er de hoge 
jachtdruk en de dagelijkse verstoring door vissers.

Kleiputten Heist
De aanleg van de spoorwegberm dwars door dit gebied is voltooid 
en deze is reeds in gebruik genomen, daarnaast is er de nieuwe 
camping die tot tegen het gebied komt en zorgt voor veelvuldige 
verstoring (vooral in de vakantieperiodes).
Ondanks dit alles worden in het gebied nog altijd watervogels 
waargenomen dit door de aanwezigheid van een aantal ondiepe en 
diepe plassen, wel in kleiner aantal dan vroeger. In het najaar 
kan men nog wel eens een Zomertaling waarnemen. Tijdens de 
winterperiode verblijven bijna steeds enkele Uilde eenden, 
Uintertalingen en Meerkoeten in het gebied ; Smient, Pijlstaart 
en Slobeend zijn hier nu wel zeldzaam geworden.

Kleiputten Sint-Donaas - Hoeke en Uestkapelle 
Door het faillisement van de Steenbakkerij van Hoeke werd de 
kleiontginning in het voorjaar stopgezet wat een goed broed- 
seizoen tot gevolg had. Tijdens het jachtseizoen wordt er nog 
steeds gejaagd, meestal elk weekend met verschillende personen.
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Het gebied is voor verschillende soorten watervogels interessant 
door de aanwezigheid van diepe en ondiepe plaatsen in de klei
putten, ook zijn er een aantal verlandingsvegetaties. Uilde eend 
Uintertaling, Kuifeend, Tafeleend, Fuut en Meerkoet waren 
regelmatig aanwezig. Zeldzamer waren Dodaars, Knobbelzwaan, 
Kleine zwaan, Krakeend, Smient, Pijlstaart en Zomertaling.
Tabel : maxima per halve maand.

DD FU KZ XZ BE SI KE UT UE PY ZT SE TE QE YZ MK

SUL 1 a 13 B 22
2 2 3 2 21 33

flUG 1
2 4 3 1 1 1

SEP 1
2

DKT 1 2 10 2 0 SQ 3 12 32
2 15 1 4 2 1 11 42

NOV 1 1 7 2 5
2 5 1 11 3 5 3 6 5

DEC 1 4 1 3 4 7 B e 11 2 12 e B
2 . 2 1 2 2, 14 6 3

SAN 1 3 3 1 1 1 1 1
2 3 1 6 1 3 2 20

FEB 1 4 1 15 14 ' 3 1 0 0 32 54 3 3 2 7 5 4
2 5 14 4 4 2 22 44 38

MAA 1 5 1 20 42 49 10 3 19 26 5 49
2 4 2 20 3 14 B 27 35APR I 4 2 12 12 3 3 5 19 19 24
2 4 2 16 10 5 5 1 2 0 15

OEI 1 4 3 16 3 3 2 18
2 6 11 1 4 B

DUN 1 2 2 1 1 1 1 2 1 4 7
2 6 e 17

Tellers : TDSU (37 X), TDF (11 X), SM (3 X) ; SK, FDS, FDR (4 X) 
LD, JS, PU, DNM Knokke-Heist.

Steenbakkerij Hoeke
In het gebied worden nooit grote aantallen watervogels aangetrof 
fen, een aantal zeldzamere soorten ais Dodaars en Slobeend zijn 
hier broedvogel. Fuut, Dodaars, Bergeend, Knobbelzwaan, Slobeend 
Uilde eend, Kuifeend en Meerkoet werden regelmatig vastgesteld. 
Zeldzamer zijn o.a. Zomertaling, Smient en Grote zaagbek.
Tabel : maxima per halve maand.

ÜD FU KZ XZ BE SI  KE UT UE PY ZT SE TÇ QE YZ MK

DUL i 5 2 1
2

AUG 1
2

SEP 1 5
2

OKT 1 3 4 3 0
2

NOV 1 3 4 1 14 3 2 4
2 2 2 16

DEC 1 1 12 11 4 3
2 3

DAN 1 1 7 e 16 '6
2 2 24 1 29

FEB 1 1 1 1 7 2 2 23 26 12 3 2 1 B 28
2 15

MAA 1 3 2 3 2 1 12 11
2 2 4 5 7 9 22APR 1 1 2 1 7 6 3 5 1 4 3
2 1 5 2 5 1 15

MEI 1 1 2 1 5 1 4 1 14
2 2 2 1 2 1 15

DUN 1 4 2 2 2 21
2 4 2 4 26

Teilers I TDSU (34 X), FD5 .
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Voorhaven Zeebruqpe-Heist
De Voorhaven van Zeebrugge - Heist wordt begrensd door de Ooste
lijke Havendam + strekdam (te Heist) en de Uestelijke Havendam 
+ strekdam (te Zeebrugge); tussen deze dammen ligt de eigenlijke 
haven met diverse oude en nieuue dokken, de Uerkhaven (Heist) 
en de Oude Muur. Het gebied is niet toegankelijk zonder vergun
ning zodat tellingen bemoeilijkt oorden, meestal uordt vanaf de 
Uerkhaven geteld. Veel watervogels verblijven in de luwte van de 
diverse dammen, vooral bij storm pleisteren veel vogels in de 
Voorhaven.
Op 2 2 . 0 1 uas een Roodkeelduiker aanwezig. De 5 soorten futen 
werden hier waargenomen : de Fuut werd waargenomen van begin 
augustus tot half maart, vooral in januari en februari werden 
veel ex. gezien in de luwte van de diverse dammen met een 
maximum van 106 ex. op 22.02 ; Roodhalsfuut, Kuifduiker,
Geoorde fuut en Dodaars werden alle vastgesteld op 02.01, van 
alle 1 ex. met uitzondering voor de Geoorde fuut 2 ex..
In januari, februari en maart verbleven hier Bergeenden, maxima 
resp. 12, 10 en 9 ex.. Grondel- en duikeenden werden vooral
tijdens het winterhalfjaar gezien o.a. Krakeend (max. 2 ex.), 
Smient (max. 26 ex.), Uintertaling, Uilde eend (max. 133 ex. in 
november), Pijlstaart, Tafeleend, Kuifeend en Brilduiker (max. 
voor januari en februari resp. 7 en 5 ex.). De Eider verbleef 
hier van begin juli tot eind februari. Bijzonder was de overzomer- 
ing van 2 u. Middelste zaagbek (wnm. in juli en augustus, tot 
begin oktober bleef 1 ex. ter plaatse), pas na de jaarwisseling 
verbleef deze soort hier opnieuw met maximaal 1D ex. op 22.02. 
Tellers : TDS, FB, e.a..

flchterhaven Dudzele-Zeebruqqe
In vorige Jaarboeken werd dit gebied steeds onder de naam 
Ramskapelle besproken, het gebied van de Achterhaven ligt 
volledig op het grondgebied van Groot-Brugge (Ramskapelle 
maakt deel uit van Knokke-Heist).
Met zoals vorige jaren was de Achterhaven terug één van de 
belangrijkste watervogelgebieden. Het gebied is zeer aantrekke
lijk voor watervogels door de grote diversiteit aan biotopen.
In de Achterhaven vindt een zeer sterke uitwisseling plaats 
tussen de verschillende kleinere gebiedjes binnen dit gebied, 
dit o.a. door verstoring, jacht aan de rand en in het gebied, 
werken, scheepvaart op het Insteekdok, voedsel vluchten.
Uit alle ontvangen tellingen werd een tabel gedistilleerd die de 
hoogste aantallen per maand weergeeft ; deze tabel is vooral 
samengesteld aan de hand van een aantal totaaltellingen van het 
gebied, gedeeltelijke tellingen leveren meestal weinig bruikbare 
gegevens op voor het samenstellen van zo'n tabel omdat steeds een 
gedeelte van de vogels gemist wordt. Belangrijke aantallen voor 
de regio werden van de volgende soorten vastgesteld : Krakeend, 
Smient, Uintertaling, Uilde eend, Slobeend, Tafeleend, Meerkoet 
en Dodaars.
Tijdens het najaar van ’82 en het voorjaar van '83 werden geen 
grootscheepse werken meer uitgevoerd in de Achterhaven, anderzijds 
werd een interessant opgespoten terrein drooggelegd zodat een 
zeer belangrijke pleisterplaats voor watervogels verloren ging. 
Kleinere aantallen van de volgende soorten pleisterden in het 
gebied : Fuut, Geoorde fuut, Kuifduiker, Aalscholver, Zomertaling, 
Pijlstaart, Toppereend, Kuifeend, Bergeend, Brilduiker, Nonnetje, 
Eider, Middelste zaagbek en Knobbelzwaan.
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Bijzonder waren de volgende wnm. : Roodhalsfuut, Roodkealduiker 
(tot 6 ex. !), Kleine zwaan, Zwarte zeeëend, Middelste zaagbek 
( zelfde ex. van in de Voorhaven, wnm. van 2 ex. in juli en 
augustus), Grote zaagbek, de juliunm. van 2 ex. van de Kolgans 
en de vroege aankomst van deze soort in oktober (04.10 : 6 ex.),
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Boudewiinkanaal + dokken Lisseweqe-Zeebruqqe
Het gebied uerd voor deze periode slechts sporadisch geteld 
zodat voer deze periode minder gegevens voorliggen. De Roodkeel- 
duiker was hier op 16 en 20.02 present met resp. 2 en 3 ex..
Vooral tijdens het winterhalfjaar verblijven veel Dodaarzen 
op het Filipsdak en het Boudewijnkanaal, maximaal 85 ex. op 
02.01. Een Kuifduiker op 31.10 en 03.11 evenals een ex. op
03.03 en 17.03. De Geoorde fuut uerd waargenomen van 12.09 
tot 03.11 met maximaal 3 ex, op 31.10 in het najaar, in het 
voorjaar 4 ex. op 14.05. Uintertaling, Uilde eend, Slobeend, 
Tafeleend, Kuifeend en Eider (2 w. op 12.12) werden sporadisch 
waargenomen. Op 20.02 werd hier een Aalscholver opgemerkt. 
Meerkoeten zijn hier tijdens de winter talrijk, tot 220 ex. 
in januari.
Tellers : FDR, BC, KD, SK, TDF, MS, PK, PH, GDP, FBC, JM, LDq,

FDS, Pil/, 3NM, FB.

Blauwe Toren
Deze parkvijver wordt met de jaren interessanter, vooral ais 
broedplaats voor Futen en Meerkoeten. Het biotoop is ook geschikt 
voor de Dodaars, van deze soort werden nog geen broedgevallen 
vastgesteld.
Dit jaar hebben 4 koppels Futen gebroed, voor de resultaten zie 
de volgende tabel .

6  Bkoppei 1 broedsel 2 broedsel
fl 4 juv. 2 juv. Eén nest was gebouwd op een
B 4 juv. 2 juv. drijvend eilandje, waar ook
C 3 juv. 2 juv. een Meerkoet haar nest had
D 3 juv. 0 juv. gebouwd.

Drie paartjes Meerkoeten hebben samen 1G juv. grootgebracht (resp. 
5, 4 en 1 juv.).
De winterpopulatie van de Meerkoet bereikt zijn hoogtepunt in 
december met op 21 en 27.12 telkens 154 ex. De vogels foerageren 
meestal op de zuidwestelijke oever, soms op de noordwestelijke. 
Opmerkelijk is het vrij hoge aantal op 3 maart, namelijk nog 
61 ex. .
In het aantalsverloop van de Uilde eend is er geen bepaalde 
tendens te bespeuren. Het maximum werd genoteerd in november 
met 312 ex., de dag erop maar 90 ex. meer !
Andere bezoekers van de put waren Parelduiker (van 1D tot 21.11), 
Uintertaling, 51obeend, Tafeleend, Kuifeend en Brilduiker ( w. op 
2 2.1 2) .
In het late voorjaar kwamen regelmatig enkele Bergeenden op de 
put. De Tafeleend schijnt de put slechts ais toevluchtsoord 
te gebruiken (bij verstoring op de put van S.int-Pieters ) , 
maximaal 34 ex. op 20.01.
Vier maal werden 1 of 2 Aalscholvers waargenomen. Op 12 en 16.12 
telkens 1 ex. (GDP,MS). Op 17.04 2 juv. en op 17.05 eveneens 2 
ex. .

Fonteintjes Blankenberge - Zeebrugge
Tijdens de winter verbleven tot 160 Uilde eenden in het gebied, 
minder talrijk was de Meerkoet met maximaal 11 ex. in september.
Op 16.03 werd een Roodkeelduiker gezien en op 15.05 een w.
Casarca overtrekkend naar het noordoosten, verder werd de Bergeend 
en de Tafeleend nog waargenomen.
Tellers : PMA, OM, FDS, 3VG, SK, UD, FB, MaP, 3NM Knokke-Heist.

17



Hauen + Hav/enqeul Blankenberqe
Ueinig tellingen ! Tijdens de winter verbleven er enkele 
Dadaarsjes, het hoogste aantal werd genoteerd op 13.02. 
Onregelmatig verschijnen enkele Uilde eenden op de Spuikom.
Half februari en half maart werden resp. 10 en 15 Eiders waarge
nomen in de Hauengeul.
Tellers : UD, TDS.

Polder Uitkerke - Zuienkerke - l\iieuwmunster
Uit de schaarse tellingen blijkt dat vooral tijdens het winter
halfjaar watervogels in deze polder verblijven. Het betreft voor
al Smient, Uintertaling, Uilde eend en Kleine zwaan ( zie 
afzonderlijk artikel). Sporadisch werden Krakeend, Slobeend, 
Bergeend en Fuut aangetroffen.
Tellers : JVG, DC, VR, TDS.

Put Vlisseqem
Dankzij de vele tellingen (85 X) van Chris Rotsaert weten we nu 
heel wat meer over deze interessante vijver. Dodaars en Fuut 
verbleven hier vooral in de winter en het voorjaar. De vijver is 
belangrijk ais pleisterplaats voor Smient en Uintertaling tij
dens de winter met ais maxima resp. 60D en 75 ex. Alle wnm. 
werden in onderstaande tabel verwerkt.
Tabel : maxima per maand.

DD FU GF KZ XZ BE Sí KE UT UE SE TE QE TO CIK

SUL 4 23
A U G
SEP 6 2 0
OKT 7 7 2 5 1 2 1
NOU 7 1 10 2 8 2 2 2
DEC 4 2 1 D
SAN 4 1 3 1

1 1FEB 2 2 6 0 0 1 00 3 2 1
CIA A 7 3 4 3 14 43 4 23 33 1 1 0
APR 7 2 2 14 6 ■ 2 10 18 15 2 1 6
Cl EI 2 1 1 14 1Û 2 1 2
SUN 1 45 1 1

Tellers : GD, CR.

Wagevuurvijvers Zuienkerke
Deze put valt blijkbaar buiten de interesse van de ONM. Er zijn 
2 tellingen : 14.11 : 7 Dodaars en 15.11 : 3 Uilde eenden en 2
Kuifeenden .

Hoeren Meetkerke - Houtave
De Lage en de Hoge Hoere worden samen besproken. Het gebied werd 
een 50 maal bezocht, vooral door HDB, BDC, LD, FBe, OH, Jz\l, HS. 
Dit broedseizoen kwamen hier 2 paar Bergeenden tot broeden en een 
waarschijnlijk broedgeval van de Slobeend, 's Uinters valt vooral 
de aanwezigheid van de Kleine zwanen op, er zijn 32 wnm. verspreid 
over 5 maanden, voor het aantalsverloop zie figuur. De onregel
matigheid in de aantallen is het gevolg van uitwisseling tussen 
dit gebied en de polders van Uitkerke, Zuienkerke, Houtave, 
Nieuwmunster en waarschijnlijk ook het Zwin.
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Fig. : Aantal sverloop van de Kleine zuaan in de Moeren te 
Meetkerke, winter T 82— f S3 .
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Man 16.12 tot 27.02 verbleven 3 Knobbelzwanen in het weidegebied 
van de Moeren. Ze werden éénmaal in Speien gezien op 27.11, dus 
nog voor ze in de Moeren zaten.
Zes maal werden Dodaarzen waargenomen, meestal in de gekanaliseer
de beken rond de Uesternieuueweg en Costernieuweweg maar vooral 
aan de bemalingsvijver aan Nieuwege. De hoogste aantallen werden 
waargenomen op 13.11 : 9 ex. en op 14.02 : 5 ex..
Dit jaar zijn er 6 trekwaarnemingen van Pijlstaart : 16.10 : 25 
ex. ZU, 24.10 : 20 ex. ZU, 30.11 : m. tp, 06.03 : 2 m. tp,
19.03 : 5 ex. overvliegend, 05.05 : 16 ex. overvliegend.
De volgende soorten werden hier verder nog aangetroffen :
Bergeend (2 ex. op 30.10 en 3 ex. op 20.12), Smient, Slobeend, 
Krakeend (m. en 2 u. op 03.03), Zomertaling (4 m. 09.05) en slechts 
1 wnm. van Meerkoet. De Uilde eend bereikte zijn hoogtepunt op
14.02 : 235 ex., het maximumaantal van de Uintertaling bedroeg 
44 ex. in januari.
Noemenswaardig zijn de unm. van Aalscholvers : 22. 1C : 41 ex. ZU,
06.11 : 70 ex. ZU en op 26.12 1 rondvliegend ex. (MS,HDB).

Put Meetkerke
Op deze kleine zandwinningsput wordt de laatste jaren niet veel 
meer waargenomen, we beschikken toch over 27 tellingen. Maximaal 
verbleven 33 Uilde eenden en 16 Meerkoeten (in februari).
Zeldzamere bezoekers waren : Dodaars (1 X), Fuut (.4 X, 1 tot 3 ex. 
Grote zaagbek (1 w. op 11.12), Smient (4 X), Uintertaling (1 X), 
Kuifeend (2 X), Tafeleend (3 X), Bergeend (2 X), Pijlstaart (1 X), 
Nonnetje (w. op 26 en 27.02), Knobbelzwaan ( 3 X 3  ad.) en Kleine 
zwaan (3 X ) .

Speien
Het weidegebied gelegen tussen de expressweg en de Lage Moere 
is niet zo'n interessant watervogelgebied, het is wel gekend 
voor zijn ganzen die er 's winters foerageren.

)
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In november zijn er maximaal 9D Uilde eenden geteld. Op 14.11 
werden 2 ad. Kleine zwanen gezien en twee weken later 3 ad. 
Knobbelzwanen. Er heeft waarschijnlijk een koppel Slobeenden 
gebroed, jongen zijn nooit gezien. Minstens 2, maar waarschijn
lijk 5 koppels Bergeenden hebben er gebroed.
Uintertalingen zijn vooral in het najaar aanwezig, op 15.02 
waren er 49 ex. aanwezig. Op 15.11 werden 6 Aalscholvers gezien 
die naar het ZU trokken.

Put van Sint-Pieters
De put werd terug vrij regelmatig geteld van september tot eind 
maart. De belangrijkste soorten zijn nog steeds de Dodaars, 
Tafeleend en Meerkoet. Kuifeenden komen steeds regelmatiger voor. 
Dodaarzen zijn heel het jaar aanwezig op de put. Dit jaar was 
er een broedgeval tussen de schaarse begroeiing van de vijver.
De 3 jongen van dit broedgeval waren tot ruim 3 maand na het 
verlaten van het nest nog herkenbaar aan hun mooie koptekening. 
Ieder jaar opnieuw pleisteren in oktober en november de meeste 
Dodaarzen, het max. bedroeg voor dit najaar 85 ex. dit is 22 ex. 
meer dan vorig najaar.
De Tafeleenden verblijven hier enkel 's winters, de eerste 
vogels kwamen in oktober aan. Tegen december bereikte deze soort 
zijn hoogtepunt, dit jaar met " slechts " 216 ex. (1 0G m.
116 w.). Bij strenge en aanhoudende vorst vriest de put geheel 
dicht. Zelfs ais er nog een zekere wateroppervlakte ijsvrij is 
trekken de Tafeleenden weg. Na zo'n periode herstellen ze zich 
blijkbaar niet ten volle ! Ue noteren in januari en februari 
zeer lage gemiddelden.
De Meerkoet was deze winter terug op normaal peil met een maximum 
van 157 ex. in februari. Vorige winter waren hier 849 ex. aanwezig 
op 19.01.T82- Het aantalsverloop wijkt sterk af van dit van andere 
pleisterende watervogels. In februari verblijven de meeste ex. 
op de put. Dit jaar was er ook een broedgeval, de 3 jongen werden 
pas in augustus gezien. Van een tweede koppel werden geen jongen 
waargenomen.
Naast deze soorten zijn er nog verschillende andere soorten vast
gesteld, Uilde eend en Kuifeend komen hier regelmatig. De Uilde 
eend kende een zeer onregelmatig aantalsverloop. Het maximum 
aantal van de Kuifeend bedroeg 61 ex. op 15.02.
Een juv. m. Toppereend overwinterde, een ad. m. pleisterde 
tijdelijk in november. Zeldzamer waren Bergeend, Slobeend, 
Uintertaling, Pijlstaart, Smient, Brilduiker en Fuut. Bijzonder 
was een (zeer tam) w. Krooneend op 09.09.

Parkvijver AZ Sint-Oan te Sint-Pieters
Deze vijver werd 21 X geteld, het aantal Meerkoeten uerd het best 
bijgehouden. Alle tellingen gebeurden tussen 10.09 en 14.02.
De eerste Meerkoeten verschenen hier vermoedelijk eind augustus, 
in december en januari werden de hoogste aantallen genoteerd 
resp. 50 en 49 ex. Het aantal Uilde eenden schommelt nogal, 
maximaal 65 ex.. Naar gewoonte zijn er wnm. van Knobbelzwanen 
die hier tijdens de winter af en toe komen : 1 2 . 0 1 : 2 ex.,
29.01 : 1 ex., 02.02 : 3 ex.. Slechts éénmaal een paartje Tafel
eenden (05.01), ook dit is bijzonder weinig vooral met de vaste 
overwinteringsplaats in de onmiddellijke omgeving op de put van 
Si nt-Pieters.
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Blijkbaar weet niet iedereen dat de aldaar overwinterende 
Meerkoeten zich in meerdere groepen rond de vijver verspreiden. 
Spijtig ! Te zien aan de aantallen van Uilde eend en Meerkoet 
is deze vijver van een meer dan middelmatige betekenis, voor 
beide soorten resp. maximaal 1128 en 256 ex.. Het aantalsverloop 
van de Uilde eend vertoont erg grote sprongen en er is maar 
weinig mee aan te vangen : het absoluut maximum valt in 
december, een koudepiek voor februari zoals die op het Vijverhof 
merkbaar uas uerd hier niet gekonstateerd. Er is echter uel een 
toename van het aantal Meerkoeten in deze periode.
Tabel : maxima per decade; uitgezonderd voor Uilde eend en 

Meerkoet, voor deze soorten werd een gemiddelde per 
decade berekend.

DD FU 51 KE

CKT 1 1
z 7 1
3

NOU 1 1
2 4 3
3 1 7

DEC 1
2 1 1
3 3 2

DAN 1 1
2 
3

FEB 1
2
3 3

CIA A 1 
2 
3

APR 1

Lae van Loppem
Deze oudere zandwinningsput is in zachtere winters eerder on
interessant, sterke rekreatie en de nabijheid van de put van 
Zevenkerke liggen hier aan de basis van. Uit de 7 tellingen 
van LVR onthouden we ais maxima voor de Uilde eend en Meerkoet 
resp. 37 en 36 ex. (26.02), verder werd 1 X een Tafeleend en 
een Fuut gezien.

Fribona Oostkamp
Tabel : gemiddelde per decade.

In zachtere winters is deze put eveneens van 
minder belang. Bovendien bestaat de indruk dat 
deze put het de laatste jaren steeds minder 
goed gaat doen terwijl de put van Zevenkerke 
en het Vijverhof blijkbaar belangrijker worden. 
Normaal is er een sterke uitwisseling met deze 
2 laatst genoemde vijvers, maar daarvan was 
deze winter helemaal geen sprake.
Er was een broedgeval van de Fuut, eind '83 is 
men begonnen met de oeverbegroeiing weg ts halen 
wat toekomstige broedgevallen van deze soort 
wel eens in het gedrang zou kunnen brengen. 
Zeldzamer waren : Uintertaling 4 X, Smient 1 X, 
Zomertaling 1 X.
Teller : PK 34 X.

UE NK

SEP 1
2 6
3 5

OKT 1 B
2 4
3 12 2

NOU 1 3 5 3
2 35 6
3 111 6

DEC 1 108 7
2 98 8
3 7 0 a

DAN 1 73 9
2 27 9
3 56 1 D

FEB 1 52 11
2 115 12
3 84 8

NA A 1 31 7
2 12 3
3 24 2

UT UE TE QE T0 BD NK
2 5 5 2 1 46
6 4 7 2 2 58

7 2 0 2 3 6 5
1 6 1 0 4 10 ' 2 9 7
3 3 7 2 4 3 1 1'11

9 5 4 6 9 1 1 5 3
1 6 7 7 9 11 1 1 121
1 4 0 0 12 11 1 1 16

4 0 0 3 2 1 126

1 3 6 9 11 11 1 2 2 6
3 9 4 21 15 211

2 2 4 9 11 7 2 1 7
136 1 2 5 6
3 9 7 .12 7 50

35 2 3

Tellers :
FDR 4 X, FDS 5 X, SK,
PBo en BBo 11 X .

De vijver is van bijko
mend belang voor Dodaars, 
Uintertaling, Toppereend, 
Krakeend, Kuifeend en 
Tafeleend. Er zijn alleen
staande wnm. van Bergeend 
en Uitoogeend.
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Spoorueqput Steenbruqqe - 5int-Mic hi el s
Tabel ; ge

FU UE

SEP 1
2
3 9 62

DKT 1 9 57
2 9 61
3 9 32

NOV 1
2 6 50
3 S 53

DEC 1
2 5 65
3 2 90

JAN 1
2 2 16B
3

FEB 1 4 166
2 4 162
3 4 34

MAA 1 4 2B
2 3 21
3 5 0

APR 1
2 12 6

Hier hebben 3 koppels Fuut gebroed (met 9 juv. in 
totaal). Ondanks de vorstgevoeligheid van de 
vijver is de Fuut nooit helemaal van de vijver 
verdwenen (ook wel door het feit dat het nauwelijks 
vroor). De Uilde eend was te zien in matige (max. 
172 ex.) en de Meerkoet in zeer kleine aantallen 
(max. 4 ex . ).
Tellers : SK 33 X, FDS, 3M, MP, RP.

Kleine vijvers Sint-Michiels
- putje Tillegembos : ̂ U J A d ^ e e n d  87 ex. op 15.11 (LVR), naar 

verluid ook in andere^in behoorlijke aantallen op en rond 
deze vijver te zien.

- put Novotel : we willen hier terug wijzen op het voorkomen van 
enkele gekweekte Smienten en andere exoten. Maximaal 19 Uilde 
eenden en 5 Meerkoeten (LVR).

Spoorweqputten Oostkamp
Deze smalle vijver die snel verstoord en vorstgevoeli g is, heeft 
een geringe betekenis voor pleisterende watervogels. Maxima voor 
Uilde eend vielen in december en februari met resp. 73 en 36 ex.. 
Het maximum voor de Meerkoet bedroeg 6 ex. in oktober, gedurende 
de rest van de winter verbleven er 3 à 4 ex..
Teller : SK 10 X.

Vijverhof Sint-Michiels
Uas deze vijver reeds in het telseizoen '81 — 182 het " best 
getelde gebied ", dan heeft het deze winter de titel met klank 
verlengd ; dit is volledig op naam te schrijven van SK met maar 
liefst 225 tellingen !
Tabel : maxima per decade; uitgezonderd voor Uilde eend en 

Meerkoet, voor deze soorten werd een gemiddelde per 
decade berekend.

DD FU SI KE UT UE SE TE QE FIK

AUG 3 5 139 4
SEP 3 5 226 1 4
OKT 1 5 1 3 5 3 17

2 4 439 1 2 0
3 5 43 3 1 28

NOU 1 1 7 17 387 2 1 2 4 2
2 2 1 1 397 2 1 50
3 1 4 1 D 3 5 0

DEC 1 1 1 5B3 1 3 1 5 5
2 1 1 1 2 7 9 5 1 57
3 1 2 4 64 6 1 1 6 5

DAN 1 1 1 1 4 9 0 68
2 2 4 0 4 1 6 66
3 4 4 4 5 2 5 66

FEB 1 2 1 317 5 66
2 1 1 4 8 4 1 4 64
3 2 1 2 3 8 5 64

PI A A 1 6 125 1 2 56
2 9 2 102 2 39
3 ID 66 19

APR 1 B 77 5
2 4 72 2 3
3 •4 46 2

De aantallen Uilde eend zijn 
zeker niet wat ze vorige 
winter geweest zijn (max. 823 
ex.), wat o.a. wel aan het 
zachte weer zal liggen. Voor 
een vijver die bekend is voor 
z'n sterke uitwisseling met 
putten in de buurt (Zevenkerke, 
Fribona, ...) maken de + dage
lijks genoteerde aantallen 
verrassend weinig rare sprong
en : is er meer uitwisseling 
ais er groter aantallen 
eenden in de streek verblijven ?
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Het effekt van de koudegolf in februari is merkbaar, iets uat 
niet te zien is bij de Meerkoet. Van deze laatste zijn de aantal
len eerder klein te noemen. De aanwezige Futen moesten ongeveer 
allemaal wijken voor de koude (de vijver lag voor 90 % dichtge
vroren) in februari, maar komen direkt na de koude weer sterk 
terug, zij het dan op dóórtrek. Verder waren er de volledige 
winter Uintertaling, Kuif-, Tafel- en Krakeend af en toe aanwezig 
in kleine aantallen. Aalscholver, Toppereend en Grote zaagbek 
werden 1 X waargenomen. Drie maal werden (ontsnapte ?)
Canadese ganzen opgemerkt. De kruising tussen Meerkoet en Water
hoen werd terug vastgesteld. Fuut en Meerkoet broedden.
Tellers : SK 225 X, GDP 1 X.

Kijkuit Beernem
Tabel : maxima per decade

UT UE

SEP 1
2
3 42

0KT 1
2 7 4 53
3 2 5 0 1 8 0

NOU 1 A 36
2 56 34
3 7 4 4 5

DEC 1
2 6 6 7 2
3

SAN 1 4
2 27
3 e 1 4

FEB 1 16 47
2 16 28
3 19 72

FIA A 1 5 32
2 19

Put Oedelem

Naast een zandwinningsput is hier ook een gedeel
te van het terrein (met ondiep water en biezen- 
vegetaties) dat een sterke aantrekkingskracht uit
oefent op vooral de Wintertaling (max. 250 ex.). 
Dergelijke aantallen werden in die omgeving nog 
maar zelden gezien. Voor de overige soorten is deze 
plaats eerder middelmatig : er waren wnm. van 
Slobeend (1 X), Kuifeend (2 X), Knobbelzwaan (3 X 
zelfde ex. eind januari), Bergeend (2 X) en 
Roodkeelduiker ( 1 ex. van 26.03 tot 10.04).

Deze vijver was 5 à 10 jaar terug één der belangrijkste van de 
regio. Uaarom deze de laatste jaren nauwelijks iets VDorstelt, 
daar heeft men het raden naar, maar we vermoeden dat het 
verhogen van de waterstand en het uitzetten van vis er iets mee 
te maken heeft. Slechts 1 telling : 27,02 : Uilde eend 37, Fuut 1, 
Meerkoet 17 (TDSU).

Vestingen Brugge
- Totaaltellingen : we beschikken over 5 totaaltellingen van de 

gehele vestingen, alle door HDB verricht. Het zijn telkens 
midmaandelijkse tellingen.
Tabel : resultaten van de midmaandelijkse tellingen.

DD UE TE BE FIK

1 6 . 1 0 1 3 3 6 1 20
1 4 . 1 1 1 6 1 2 63
1 8 . 1 2 16 57 1 0 3
1 9 . 0 1 1 1 7 2 4  1 1 37
1 2 . 0 2 1 5 0 7 1 29
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- l/an het Stil Ende hebben ue een nog veel beter beeld. Dit deel 
van de l/estingen uerd 23 X geteld door HDS, voor de duidelijk
heid uerden alle tellingen in de tabel verwerkt.

aantalsverloop van Wilde eend en Meerkoet.

Op het Stil Ende zijn de Uilde eenden het best 
vertegenwoordigd in november, terwijl het 
maximum voor de gehele l/estingen in januari 
valt. De Meerkoeten bereiken hun hoogtepunt in 
januari, vat overeenkomt met de rest van de 
l/estingen.

Tabel
UE f*l K

07  . 1 0 48 2
1 6 .  10 4 4 0 2
0 9 .  11 5 9 2 7
1 4 . 1 1 6 8 2  ' 10
1 7 .  11 5 1 4 IO
2 0 .  1 1 6 2 5 12
2 3 .  11 6 1 4 14
2 8 .  11 65D 10
01 . 12 6 4 0 15
0 4 . 1 2 6 0 2 17
0 7 . 1 2 53 2 21
1 1 . 1 2 4 0 5 19
1 5 . 1 2 4 7 3 19
1 8 . 1 2 522 24
0 6 . 0 1 2 0 0 42
1 2 . 0 1 44S 38
19 . 0 1 4 8 4 35
2 2 . 0 1 4 1 4 37
2 7 . 0 1 3 6 5 39
0 5 . 0 2 2 9 0 34
1 2 . 0 2 4 1 4 37
1 6 . 0 2 3 0 0 36
2 6 . 0 2 2 7 8 39

Roksem
Ook afgelopen winterhalfjaar behoorde de zanduinningsvijver 
" Hoge Dijken M te Roksem tot één van de interessantste 
watervogelgebieden van de regio.
Tabel : maximale aantallen per decade.

RD DD FU RT AS KZ BE Si KE UT UE PY ZT SE TE QE TO ZE BD

3 UL 1
2
3 7 6 1 17 11C 1 5 14 13

AUG 1 3 76 17 3 21 6 1 2 9 5
2*T 2 65 1 2 2 8 0 6 2 1 4

SEP
J
1
2 4 31 15 1 0 50 8 0
3 30 7 9 7 0 109 1 3

0KT 1 3 23 3 e 1 2 12 2 9 0 17 36
2 16 6 2 9 1 1 79 162 28 4 .2
3 14 9 0 5 12 1 9 60 21 8 13 16

NOV 1
2 30 1 3 6 39 5 2 2 4 0 2 3 1 0 25 2 9 23 1
3 35 1 4 5 27 0 0 2 5 5 2 5 0 0 2 1 5 21 3 4 2

DEC 1
2 31 9 12 7 6 0 3 5 5 5 2 2 2 5 5 182 6 2 46 4
3 41 21 15 6 0 0 1 4 0 2 2 4 6 5 237 127 119 6

3AN 1 31 2 0 2 0 141 3 4 4 8 2 2 6 0 1 151 84 9 6 4
2 37 13 5 97 0 4 0 5 1 8 60 121 106 75 3
3 58 15 2 217 2 3 3 6 2 2 3 0 23 2 130 10 2 11

FEB 1 46 5 A . 50 A 3
2 38 37 8 2 5 1 2 2 0 2 3 3 0 155 68 129 1 9
3 3 0 1002 11 26 42 0 13 89 132 1

MAA 1 1 0 393 2 2 4 49  5 83 51 72 10
2 1 2 0 1 1 141 2 21 1 7 4 7 3 2 3 51 9
3 1 20 0 7 61 11 39 6 0 10

APR 1 2 6 0 0 3D 18 15 9 0 6
2 1 2 4 4 2 12 3 4 13 1 5 8 2 5
3 4 4 O 6 1 3 119 4

MEI 1 8 3 31 1 2 25
2 5 21 2

0UN
J
1 5 25 0 2
2 7
3 6

MK

179
2 7 2
3 0 3

55
6 564
43
59

1 4 3
2 4 9

2 7 0
3 4 3
3 5 5
3 3 0
3 8 0
4 0 0
3 9 5
4 9 2fl
1 9 2

6 3
A
2 4
13

7
12

23
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De zomerpopulatie van de Tuut (max. 76 ex. op 3D.07) en de 
Meerkoet (max. 303 ex. op 17.08) waren andermaal uitschieters. 
Eveneens opmerkelijk zijn de 555 Lii ntertalingen op 11.12 en 
de late piek van Smient op 26.G2 met 1002 ex.. Het belangrijk
ste analenfeit is de oueruintering van een groep Aalscholvers, 
deze waren konstant aanwezig vanaf 1 1 . 1 1 tot de vorstinval in 
februari ; ais slaapplaats gebruikten ze de voormalige 
" Aalscholverkolonie " te Uestkerke. Zeldzamere gasten waren 
de Roodkeelduiker (van 09 tot 26.03) en de Roodhalsfuut (van 
11 tot 20 . 11 ) .

Put Ettelqem
Deze " laat ontdekte " zandwinningsvijver, gelegen op de uiterst 
westelijke grens van de regio, werd slechts in het voor- en 
najaar bezocht. Met zijn brede rietkragen, kleinere plasjes 
en uilgenopslag vormt deze een ideaal biotoop voor diverse vogel
soorten. Op 30,07 reeds 26 Wintertalingen en ook 1 m. Zomertaling. 
Broedgevallen van deze soorten worden niet onmogelijk geacht.
Pas in het voorjaar opnieuw bezocht. Zowel op 08 en 15.05 ais op 
08.G6 mi nimum 2 koppel Zomertaling aanwezig. Op D9.04 nog steeds 
51 Wintertalingen, l/erder 1 paartje Kuifeenden op D4.06 en 1 
paartje Slobeenden op 15.05. De Uilde eend, Bergeend en Meerkoet 
waren op de 6 voorjaarstellingen aanwezig. Het zijn er dan 
vermoedelijk ook broedvogels.
Tellers : OM 7 X, FDS 2 X, MP 1 X.

Polders Stalhille
Deze polders gelegen ten zuidwesten van het Kanaal Brugge- 
Oostende, worden erg onregelmatig en onnauwkeurig geteld. In 
totaal liggen 7 (gedeeltelijke) tellingen voor. Vooral de 
Uilde eend en de Uintertaling komen er vaak in aanzienlijke 
aantallen voor.
Tabel : 7 (gedeeltelijke) tellingen van de polders te Stalhille.

DD BE S I  ÚT UE SE

1 6 . 1 0  3 03
3 0 . 1 0  2
2 8 . 1 2  1 3 0  2 5 0
12.02 2 10 2 3 0
1 2 . 0 3  4 46  26
2 6 . 0 3  4 2 3  6 1
1 0 . 0 4  1 a

Put Snelleqem
De hoofdtroef van deze kleine zandwinningsvijver is ieder jaar 
opnieuw het koppel Fuut dat er tot broeden komt. l/erder noteerden 
we afgelopen winter opnieuw de Uilde eend, Kuifeend en Meerkoet, 
allen in zeer klein aantal.
Tellers : OM 7 X, LVR, MP, FDS, PH, FK.

Duvelsqat Sint-Andries
Klein maar beslist niet te verwaarlozen is deze lokatie die voor 
het eerst in het Jaarboek aangehaald wordt. Het Duvelsgat is een 
waterwinningsgebied met smalle en brede aangelegde kanalen.
De interessantste wnm. komen uit het voorjaar :
Uilde eend : max. 25 ex. op 13.03.
Uintertaling : 1 k. van 29.03 tot 16.04.
Zomertaling : m. van 29.03 tot 16.04, 3 ex. op 07.04.
Slobeend : 3 ex. op 29.03, 1 ex. op C7.D4.
Dodaars : 2 ex. tot 16.04 (mogelijks een broedgeval).
Meerkoet : 13 ex. op 09.04.
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RESULTATEN UATERVOGELTELL INGEN / I.U.R.B.
door Georges De Putter

labei A geeft de resultaten weer van de gekoördineerde water- 
vogeltellingen in '82/'B3.
Tabel B het aantal bezochte gebieden van de tuee laatste 
telseizoenen en tenslotte Tabel C met het totale aantalsverloop 
van de watervogels (ganzen niet inbegrepen).
Het winterweer van * S1 — 1 8 2 had zijn invloed op de aanwezige 
aantallen ; dit seizoen ( ’ S2 — T 83) was er amper sprake van winter 
hetgeen zich duidelijk weerspiegelde in de aantallen van 
sommige soorten. Ook moet gezegd worden dat dit jaar enkel de 
belangrijkste gebieden werden bezocht (zie Tabel 8 ).

Tabel A 16/17 13/14 18/19 1 5/16 12/13 12/13 16/17
ok t n o  V dec jan f eb maa apr

Roodkeelduiker — — - — 7 4 1
Parelduiker - 1 - _ - _ -

Dodaars 139 216 68 77 126 121 13
Fuut 58 38 10 47 1 53 80 70
Rood hal s fuut - - 2 2 - - -

Kuifduiker _ 1 - 1 - - -

Geoorde fuut 2 - - _ - - -

Aalscholver TD 9 4 0 13 66 2
Kuitaalschol ver - 1 - - - - -

Knobbel zwaan - 5 3 4 5 4 -

Kleine zwaan 25 13 1 6 23 4 - -

Casarca - 2 - - - - -

Bergeend 66 353 374 729 1 4 48 129
Smient 677 2341 2D1 6 2616 431 5 1 164 4
Krakeend 7 13 69 31 23 17 1
Ui ntertaling 1420 1209 221 107G 598 171 82
Uilde eend 6229 8988 7646 9798 5907 891 259
Pijlstaart 9 14 1 19 40 8 3
Zomertaling - - - - - 4 4
Slobeend 422 386 271 443 557 147 32
Tafeleend 199 351 269 235 142 79 6
Kuifeend 7 45 68 94 258 1 52 72
Toppereend - 4 - 1 2 4 -
Eider - - 6 6 14 19 4
Zwarte .zeeëend - _ - - 1 - -

Brilduiker 1 3 6 8 1 1 27 2
Nonnetje - - - - 17 1 8 -

Middelste zaagbek - 4 - - 1 1 8 1
Grote zaagbek - - - - 1 - -

Rosse stekelsteend - - 1 - - - -

Meerkoet 391 997 828 1012 1952 745 67
Totaal/telli ng 9662 14994 1 1879 16216 14171 3777 752

Tabel B
'81/ ' 82 41 48 39 58 55 44 14
'82/'83 1 5 33 19 18 31 28 12

Dit seizoen werden een kleiner aantal gebieden geteld dan bij 
vorige I.U.R.B.-tellingen, dit heeft ontegensprekelijk zijn 
weerslag op de aantallen. Interessante gebieden die nogal eens 
T! vergeten " worden zijn : Hoeke - Lapscheure - Oostkerke, 
een aantal vijvers te Knokke (Cloedt, Zegemeer, Dujardin,
Oude Vrede), de volledige kuststrook met uitzondering van de 
Voorhaven, de polders te BI ankenberge-Nieuwmunster-Zui enkerke, 
en zo zijn er nog verschillende. Misschien kan bij toekomstige 

28 tellingen ook eens speciaal op die gebieden gelet worden.



Tabel C
Totale aantallen okt nou dec jan feb maa apr
seizoen ,8l-,82 1165D 17788 30943 54500 14435 10012 1790
seizoen '82-,83 9662 14994 11879 16216 14171 3777 752

Al bij al was het toch een interessant seizoen, met een seizoen 
zonder echt winterweer te vergelijken.
Zo waren er van de vorstgevoeli ge soorten ais Slobeend en 
Krakeend tijdens januari en februari veel meer ex. in de regio 
aanwezig. De soorten die anderzijds gedurende vorstperiodes in 
groot aantal onze regio bezochten, bleven nu achterwege :
Smient, Nonnetje, Grote en Middelste zaagbek, Meerkoet, ...
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Meetkerke
Eerste unm. : 01.11 : 4 ex. (PvdB).
Gedurende de volledige uinter verbleven hier Kleine zuanen, 
maxima : 15.11 : 4 ad. 1 juv. (MS), 06,12 : 12 ad. 2 juv. bij 
Nieuuege (MS), 08.12 : 20 ad. 2 juv. bij Nieuuege (MS), 11.12 : 
21 ad. 3 juv. bij Nieuuege (MS), 16.12 : 25 ad. 1 juv.. Tussen 
eind december en eind januari schommelen de aantallen tussen 8 
en 21 ex.. Eind januari verblijft er een groep van 21 ad. 2 juv. 
(JM,LDC,TDF,3NM Brugge). Vanaf midden februari uorden het 23 ad. 
en 2 juv. (HDB,ADL,OM,LDq,1D ,TDF,MS). Op 02.03 nog 12 ad. 2 juv. 
(fis), 03.03 : 10 ad. 1 juv. (MaS), 05. 03 : 6 ad. (OM), 06.03 :
6 ad . (ONKI Brugge) .
jJi tkerk_e_-_Zjji_e nk_erk_e
Vanaf begin november geheel de uinter te zien in het gebied.
Op 07.11 al 15 ad. (FBe,MaP,3VG), en op 14.11 : 15 ad. en 12 ad. 
en 1 juv.. Tot eind december moeten in het gebied zo'n 20 à 25 
ex. verbleven hebben ; hun aantal nam dan af tot 15 à 20 ex..
In januari en februari zijn er te ueinig unm. (2) om een duide
lijk aantal s verloop te zien : 17.01 : 16 ad. 1 juv. (TOS),
27 .02 : 1 5 ad. 4 subad . ( FBe, MaP, 3VG, OM ) . Laatste unm. : 13.03 : 
4 ad. (FBe,MaP,3VG) .

A_c_hte_rhauen D_udzel_e-Z_ee_brug_ge_
Vastgesteld vanaf begin november (06.11 : 7 ad., PDM,G0)
tot februari. Maxima : 07.11 : 19 ad. 2 juv. (FDS,MS,MaS,PD),
22.11 : 5 ex. (GO), 28.11 : 5 ex. (MP,L L ,GDP), 12.12 : 4 ad.
(MS,MaS,GDP ) , 16.01 : 7 ex. overvliegend aan de put van
Distrigaz naar NU (SIMM Knokke-Heist) , 21 .02 : 27 ex. NO aan de 
Zeizatebruggen (PaL), mogelijks trekkers ?

JLo_ss_e uaarneiïii_ng_en_
Put van Vlissegem : 2 ex. op 06.11 (CR).
Sint-Pieters : 2 ad. N om I5u45 op 20.01 (MaS).
E5-brug Doornstraat Snellegem : 25 a d . overvliegend op 26.02 
(JM) .
Damse Vaart Oostkerke : 11 ad. ZU om 13u30 (TDSU).
Hoeke : 40 ex. overvliegend naar Lapscheure op 27.12 (BDC,LDC).

Oproep tot medeuerkinq
Dit jaar kwam geen enkel unm. binnen van een slaapplaats, zoals 
die van verleden jaar op de put van Meetkerke, Om meer gegevens 
hieromtremt te verzamelen, zouden de unm. in de toekomst 
gedetailleerder moeten doorgegeven uorden, met eventueel 
vermelding van trekrichting en uur + plaats ; bij unm. op putten 
vermelden ais deze hier s'avonds op het water komen slapen en 
het uur van aankomst.
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flantalsverloop en verspreiding 
(zie Tabel 1 en Figuur 1 en 2)
□p 27.10 ziet GBu zeer vroege Kolganzen in het Zwin (22 ex.).
In tegenstelling tot andere jaren waren ook in Damma reeds van 
in het begin Kolganzen aanwezig bij de Spitbergse Kleine riet- 
ganzen, die hier traditiegetrouw ais eersten aankomen.
Behalve de 9 Kleine rieten die op 30.10 even ter plaatse bleven 
(RoP) en daarna tijdelijk verdwenen, waren op 06 en 07.11 direkt 
al 79 Kleine riet- en 36 Kolganzen aanwezig.

Half november stegen de aantallen tot 410 Kleine rieten, waarvan 
er prompt in de volgende dagen beperkte groepjes hun favoriete 
gebied Speien (Sint-Pieters - Brugge) opzochten, zo'n 60 ex.
(CU). Uegens het zachte weer bleef tegen eind november de toename 
beperkt tot 110 Kol- en 1380 Kleine rietganzen. Deze laatsten 
wijken steeds frekwenter uit naar Speien, wat vooral in december 
een vaste gewoonte lijkt. Uanaf eind november volgt wat nacht
vorst tot begin december.

Dit brengt de verwachte aankomstgolf van Kolganzen, tot ruim 
2700 ex., tegelijk met een verdere toename tot 2430 Kleine 
rieten. Door diverse waarnemers werd tussen 02 en 05.12 een 
groep van 20 à 22 Brandganzen gezien, zowel in Damme als in 
Blankenberge ; 1 à 2 ex. bleven een tijd nadien nog aanwezig.
Deze toename van ganzen zorgt onmiddellijk voor de eerste uit- 
zwerming naar de polders van Blankenberge - Zuienkerke - 
Nieuwmunster - Uenduine, waar de aantallen in het begin nog wel 
onder de 1000 ex. zullen blijven. Ook in de polders van Dudzele - 
Ramskapelle worden okkasioneel 113 Kleine rieten gezien (05.12 
GDP) ; dit gebied zal deze winter nauwelijks door ganzen 
bezocht worden.

Half december volgt opnieuw een aantalsstijging, met 3800 
Kollen en ca. 3400 Kleine rieten in de regio, waar nog steeds 
het hoofdaksent op Damme ligt. Hier worden deze maand de 
plaatselijke maxima genoteerd van 2820 Kleine rietganzen 
op 18.12 en 4860 Kollen op 23.12. In de tweede decemberdecade 
kent Speien de " grote " dagen, met geregeld meer dan 2000 
Kleine rieten (EK,0U,MS,RoP). Nu komen ook de Rietganzen aan 
in de Zwinpolders (230 ex. op 18.12, GBu), waar ook ca. 450 
Kollen verblijven. Op deze datum valt de eerste sneeuw, gevolgd 
door vorst in de volgende dagen ; op 23.12 valt weer sneeuw 
maar daarna gevolgd door dooi. Uanaf deze periode nemen de 
Kolganzen toe tot meer dan 4000 ex.. De Kleine rieten trekken 
zich stilaan uit Damme terug (piaatskonkurrentie ?) en 1200 
à 2 000 ex. vestigen zich nu geregeld in het gebied bij 
Strooienhaan, samen met maximaal 200 Kollen. Uanaf 27.12 vooral 
groeien de ko neentraties van beide soorten in de Blankenbergse 
Polder en duiken hier ook de eerste Rietganzen op (MS,TS,Ma5,
DUG,MaP). Op 29.12 bereikt de Kleine rietgans haar winter- 
maximum met 4104 ex. in de gehele streek (GBu), deze piekdatum 
is normaal .
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3anuari zet in met helder vriesweer. Nu zijn zowat 58G0 Kollen 
en minder dan 30DD Kleine rieten in de regio aanwezig, verdeeld 
over Damme, Strooienhaan en Blankenberge - Nieuwmunster enz,. 
Geleidelijk neemt Damme echter in belang af, vooral voor de 
Kleine rietgans. Deze soort wordt al op 09.01 voor het laatst 
gezien' in Speien en zal zich voor de resterende weken vooral 
koncentreren in de Blankenbergse Polder (opnieuw tot 2800 à 
3800 ex.). l/anaf 11.01 zitten ook grotere groepen Kolganzen 
in de Zwinpolders (tot 1640 ex.), waar ze vaak op akkers 
vertoeven. Tussen 04 en 14.01 slapen zo'n 1800 à 2500 Kollen in 
het Zuinreservaat zelf (GBu).

Half januari brengt zachte, regenachtige dagen. Op 15.01 volgt 
de winterpiek van de Kolgans : 6210 ex. ; dit is wel een 
normale datum maar een relatief laag streektotaal. l/anaf deze 
periode worden de Rietganzen talrijker in de omgeving van 
Houtave - Nieuwmunster - l/lissegem, waar ze bij voorkeur op de 
uitgestrekte akkers verblijven (163 ex. op 15.01, EK). Ook 
1 Brandgans pleistert hier voor twee weken. Op 20.01 gebeurt 
in Uenduine - Blankenberge massale verstoring, wat tijdelijk de 
aantallen in Damme terug doet toenemen : 2560 Kollen en 300 
Kleine rieten op 23.01. Ook in Strooienhaan duiken ze plots, en 
voor het laatst weer op : 660 ganzen op 23.01. Ook gaan nu 
opnieuw zowat 2500 Kollen overnachten in het Zwin, typisch voor 
onrustige tijden, l/anaf 29.01 wordt de Blankenbergse Polder 
opnieuw normaal gebruikt. I\lu bereiken de Rietganzen een piek 
van 780 ex. in de Zwinpolders (20.01, GBu) ; hier verblijft 
ook 1 Rotgans van 11 tot 20.01.

l/oor februari geven de tellingen een nogal schommelende afname 
te zien, wat deels door vroege trekbewegingen kan beïnvloed 
zijn én door de relatief zachte winter. Vooral de Blankenbergse 
Polder blijft in trek, met nog ca. 30DC Kollen en 1000 Kleine 
rieten in de helft van deze maand. Op 12 en 16.02 zit hier een 
adulte Dwerggans (EK). Damme telt op 12.02 nog 770 Kol- en 110 
Kleine rietganzen ; de streektotalen zijn resp. 499D en 1180 
ex.. Vanaf deze datum volgt nog een late koudegolf (zonder 
sneeuw) tot 24.02. In deze tijd verblijven enkele Kleine rieten 
(tot 55 ex.) in de Lage floeren van fleetkerke. l/anaf 17.02 
nemen overal de aantallen zeer snel af. Cp 20.02 zitten de 
laatste ganzen in Damme : 27 Kleine rieten ; dit is een normale 
vertrekdatum. Dezelfde dag tellen we tevens de laatste belang
rijke groepen in de Blankenbergse Polder : 580 Kollen, 70 
Kleine rieten (de allerlaatste) en 110 Rietganzen. l/anaf half 
februari waren traditiegetrouw overal kleine groepjes Grauwe 
ganzen op doortrek of kortstondig pleisterend te zien. Vooral 
tussen 19.02 en 03.03 was er veel trek ND.

Eind februari en begin maart worden tijdelijk nog wat Kolganzen 
gesignaleerd in Oostkerke, Hoeke of Ramskapelle (TDS,GDP,EK), 
met 07.03 ais laatste waarnemingsdatum : 171 Kolganzen aan de 
Hoekevaart (TDS). Tot half maart is er nog frekwente terugtrek 
van Grauwe ganzen.
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Diskussie
Gok in deze winter werd bewezen dat dank zij een totaal jacht- 
verbod op ganzen een veel grotere spontane spreiding optreedt, 
zelfs al blijven de aantallen eerder gering. Bij deze terrein- 
wisselingen zijn zowel tijdelijke tradities ais verstoringsef- 
fekten van invloed.

Herder is nogmaals aangetoond dat in de Vlaamse kuststreek een 
viertal polderkomplexen van internationale betekenis zijn. fils 
norm hiervoor geldt de geregelde aanwezigheid van 1 % van een 
een watervogelpopulatie ; dit betekent hier 2G00 Kol-, 3D0 
Kleine riet-, 7G0 Riet-, of 400 Grauwe ganzen. Hieraan wordt 
voldaan door Damme, Speien en het complex Lage floeren- Strooi
enhaan, het complex Blankenberge - Zuienkerke - Nieuwmunster -
Uenduine en de Zwinpolders met het Zwin.
De koude winters van 1981/1982 en vooral 1978/1979 hebben 
bewezen dat deze gebieden een belangrijke rol kunnen spelen in
het tijdelijk opvangen van een groot deel der IVes teuropese
ganzenpopulaties. Dit is van wezenlijk belang voor hun overleving 
in situaties met extra-harde weersomstandigheden meer ten nooren 
van ons land. In normale seizoenen herbergt Vlaanderen ca. 5 % 
van de Kolganzen en 15 à 25 % van de Spitbergse Kleine rietgan
zen. Het name voor deze laatste soort is onze natuurbehouds- 
verantwocrdelijkheid voor de adekwate bescherming van de 
diverse pleisterplaatsen bijzonder groot.
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TABEL 1 : Tellingen van ganzen te Damme en in de Polders van Brugge-Oostkust ; 1982/83

KOLGANS KL. RIETGANS RIETGANS BRANDGANS GRAUWE GANS DIVERSE WAARNEMERS
Datum Damme Tot. Polders Damme Tot. Polders Tot, Polders Tot. Polders

27.X. - 22 - - GBu
30.X. - - 9 9 RoP
06.XI. 36 36 79 79 RoP
07.XI. 36 36 79 79 EK
15.XI. 108 108 410 41Q 1 RoP
20,XI. 65 65 490 490 3 EK
24.XI. 70 70 480 480 EK
27.XI. 100 100 933 933 MaS,MS
30.XI. 110 110 1380 1423 3 EK
05.XII. 2354 2724 2100 2430 3 20 (22,4.XII.TDS) 41 Û EK,(GDP)
12.XII. 315Û 3194 600 2840 EK,RoP
15.XII. 3785 3815 2360 3390 1 2 2 EK
18.XII. 2680 3245 2820 3230 230 1 120 EK,GBU,MaP
19 . XII. 3310 3325 1452 3552 EK
23.XII. 4860 5830 1120 3590 1 EK,JvG
27 . XII. 3445 4885 150 2875 180(26,I.,GBu) ËK
29.XII. 2500 3900 24 4104 GBu
31.XII. 3495 5095 690 3950 1 EK
01.1. 3200 5795 210 2865 22Q 1 EK
10.1. 2280 5780 110 3410 EK,JvG
11.1. 1315 5885 60 2691 221 9 1 Rotgans EK,GBü
15.1. 1856 6210 51 3176 163 1 20 EK(GDP)
18 .1. 2700 4800 250 3870 230 GBu
23.1. 2560 5400 300 1470 780 (20.1.GBu) 250 1 Rotg.(20.1) EK,JvG
29.1. 795 2360 135 1570 280(28.r.GBU) I 2 EK, (FDS )
05.11. 330 4580 80 900 75 1 Dwerggans EK
12,11. 770 4990 110 1180 EK
16.II. 430 2430 70 1122 1 1 Dwerggans EK
17.11. 300 1850 40 390 JvG
20.11. - 1180 27 302 193 140 1 Rotgans JvG, MS, MaS
27 . II - 34 - - 125 GDP, MaP
7.III. - 171 - - TDS
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BESPREKING SOORTEN
door Georges De Putter

ROODKEELDUIKER (Gavia stellata)

Er uerden dit jaar merkelijk meer Roodkeelduikers waargenomen, 
ook verbleven of pleisterden ze langer dan gewoonlijk op sommige 
plaatsen zoals aan het Insteekdok in de Achterhaven en te Beernem 
tot in april en op het Zegemeer te Knokke tot in maart.

_Acj2terha_veri Dudzei e/Ze_ebrug_g_e
De meeste vogels die hier waargenomen uerden pleisterden op het 
Insteekdok.
Oanuari : 1 ex. op 17.01, 3 ex. op 20.01 en 2 ex. op 24.01. 
Opmerkelijk zijn vooral de 5 ex. op 22.01 (TD5,LDo) en 23.01 (SP),
Februari : er zijn regelmatig 2 ex. aanwezig van 12.02 tot 27.02 
(TDS,GDP,SK,GÜ,PiV,LDc).
Maart : 1 ex. van 02 tot 06.03 ( TDS , GDP , GO , MaP ) .
April : 2 ex. op 04.04, verder regelmatig 1 ex. aanwezig tot
17.04 (TDS,GDP,GO,MaS,MS,LDe,BDC) .

Fili^sdök £n_B£u£e£i £nj<anaal_
Respektievelijk 2 ex. op 16.02 en tot 3 ex. op 20.02 (TDS,FB,BC, 
KDjFDS). Uitwisseling tussen de Achterhaven en dit gebied is 
zeer goed mogelijk.

H_et_ _Ze_g_eme_er_
Eén ex. met stookolie van 19.01 tot 15.02, en (waarschijnlijk) 
hetzelfde ex. van 04.03 tot 28.03 (TDS,PeL,PiV, en 3NM Knokke- 
Heist).

£o£teirrtj_es_
1 ex. ter plaatse op 16.03 (OUG).

^<-ist_Zeebr _ug£e_
1 ex. op 22.01 (TDS) en 5 à 6 ex. op zee (SP).

Beernem - ¿ijlt^Oisri s_
1 pleisterend ex. van 26.03 tot 10.04 (UIG).

Put van _Rok_sem_
Er verbleef slechts 1 ex. en dit van 05.03 tot 26.03, het kleine 
aantal wnm. voor zo een interessante put bewijst nogmaals dat de 
Roodkeelduiker vooral langs de kust zelf verblijft (Desmet 0., 
Oaarboek ’81-*82.). (MP, VUG Brugge, PDS)

_Het_ Zwi_n_
Twee wnm. van telkens 1 ex. op 30.01 en 17.02 (TDS).

PARELDUIKER (Gavia arctica)

Zoals steeds zijn er minder wnm. dan van de Roodkeelduiker. 
Opmerkelijk is wel de vroege wintergast op de Blauwe Toren. 
Gen meer traditionele waarnemingsplaats is het Zwin.

■üe¿ ¿wi_n_
1 ex. op 26.02 (PeL).

Bl _a u w_e_ T ore. n_
1 ex. van 10.11 tot 21.11 (MS,OM).
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Z_e_e brug_çj_e
Gp zee uerden verschillende unm. verricht, in vergelijking met de 
rest van de regio een opvallend hoog aantal !
1 ex. op 27.11 (SP), in december 1 unm. van 1 ex. op 29.12
(Uieleuaal 50 : 34) en in januari 3 unm. op 08, 23 en 30.01 
van resp. 2, 2, 1 en 1 ex. (Uieleuaal 50 : 34).

DUIKER SPEC. (Gavia spec.)

j}cjnt_erhav_e_n ^u_dze_le/_Ze_ebrug_ge 
1 overvliegend ex. op 29.01 T gO).

K_us_t_U_en_du_ine ^ 81 ank_enberig-e_
1 ex. ZU vliegend op 18.12 (PeL,PaL,MaP), 3 ex. ZU vliegend op
14.02 (PeL) en 2 ex. NO vliegend op 14.02 (OM). Het determineren 
van duikers in vlucht is zeer moeilijk, vooral ais deze op grote 
afstand voorbijvliegen.

DODAARS (Tachybaptus ruficollis)

H_et_ 3ui_n_
Ueinig gegevens omtremt het voorkomen van de Dodaars alhier, 
slechts 3 unm. in november met een max. van 10 ex. op 17.11.

D_e_V/re_de_
Slechts 1 unm. namelijk 1 ex. op 01.08.

Darase Vaart
1 ex. op 03.10 (TDS)

Hoek_e St_eeribakk_e_ri£
In het najaar vanaf oktober tot en met december regelmatig met
2 à 3 ex. aanuezig (TDSU). Voorjaar : op 25.07 nog 3 (2 juv.).

_Ho_ek_e J3ijni-ponaas_
Hier uerden meer ex. waargenomen dan vcrig jaar : 6 (2 juv.) op
11.07, 15 ex. op 17.10, 4 ex. op 13.12 en tenslotte ais laatste 
unm. 2 ex. op 13.05. Een lichte vooruitgang dus niettegenstaande 
een toenemende jachtdruk.

Hoekev_aart_
Tijdens het uinterhalfjaar uerden hier enkele unm. verricht, 
vermoedelijk verblijven hier steeds enkele ex. maar deze 
uorden niet altijd opgemerkt. In november 1 ex. op 09.11 met 
een max. van 5 ex. op 29.11. Van januari tot eind maart 4 unm. 
die meestal betrekking hebben op 1 ex., uitgezonderd 2 ex. 
op 29.03.

O^stjie^rk^ klei£utten_
Tuee zeer late voorjaarsunm. : 1 ex. op 23.05 en 2 ex. op 06.06
(TDSU) , mogelijks zijn deze vogels afkomstig van de nabijgelegen 
Eienbroekvaart of Hoekevaart waar dit jaar enkele paartjes nestel
den.

S_pLiikorn Bl ank_enber£e_
Van dit gebied beschikken ue over ueinig gegevens, nochtans ver
bleven de volledige uinter 3 à 5 ex. in de spuikom.
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KuatJJenduing, ^ BI .anjier̂ b̂ erciê
Hier uerden 11 ex. op 25.12 waargenomen; Dodaarsjes zijn bij ons 
eerder zeldzaam op zee, wel worden er tijdens de trekperiode 
soms trekkende ex. gesignaleerd.

\j_a_g_e_vuur£la_ss_e_n Z_u_ienk_erke_
Eveneens een gebied dat bijna niet werd bezocht, op 14.11 waren 
hier 7 ex. aanwezig (GDP). Nochtans moet deze put in de winterpe
riode interessant zijn voor de Dodaars aangezien er dan niet de 
minste vorm van rekre.atie is.

]/est_in£e_n Bru_gqe_
1 ex. op 19.01 (HDB) .

ne_etk_erk_e jout 
1 ex. op 15.10.

_Qe_et_ke_rke_ ljoeren_
Het blijkt nog steeds onmogelijk om een samenhangend geheel te 
verkrijgen van al deze sloten en grachten. Zeker is dat hier nog 
enkele ex. meer verblijven dan onderstaande gegevens doen uit
schijnen : 9 ex. op 13.11, telkens 1 ex. op 06, 18 en 20.01, in 
februari 5 en 2 ex. op resp. 14 en 18.02.

_Pi_rt _va_n j1ok_sem_
Elk jaar minder interessant voor deze soort ; de volgende gegevens 
werden voor deze put verzameld : 3 ex. op 01 en 03.08, het hoogste 
aantal werd waargenomen in september 4 ex. op 15.09, nog 3 ex. op
02.10. Slechts 1 wnm. in het voorjaar namelijk 1 ex. op 15.04.

Koude_
1 ex. op 11.12.

Put _vari jJli_s_sê ern
Op de broedperiode na wordt de Dodaars hier regelmatig waargenomen, 
om dit beter weer te geven zie onderstaande figuur.

i I i & &  I /nef I &¡!C I ^ I
Eig. : aantalsverloop, gemiddelde per decade.

De figuur leert ons dat de beste periode is van september tot 
en met november. Daarna krijgen we een langzame maar zekere 
daling van de aantallen tijdens de wintermaanden, in het voorjaar 
is terug een kleine heropflakkering van de aantallen te merken.



¥

JEx£ressu£g£ut 
5 ex. op 12.D1.

£ol_d_ers .Staljhill^
2 ex . op 3G.1□.

P_ut Z_e^enkerke_
Iets meer unm. dan vorig jaar ; max. 7 ex. op 17.1G en 4 ex. op
11.11.

Zuaa_nho_ek_ ilude_nbur£
1 ex. op 14 en 28.04.

_Sp_oo_ru_eg£ut_ S_t_eerib̂ rû ĝ
1 ex. op 29.12 en 06.03.

D ui u^ls 9,a t_
2 ex. op 09.04.

W_is_vijver van üa¿ eH^J.n—
1 e x . op 19.12.

V.ij.v.S.rÍl0.£. J¿Í£t^M_i c_hi.el s.
In het najaar aanwezig met telkens 1 ex. op 09, 10, 11,11 en 
23.12. In het voorjaar 2 ex. op 24.02 (SK).

£ut uan ¿in.t-P_ieite_rs_ .
Er zijn geen unm. tijdens de zomermaanden. Dit is vooral te wijten 
aan verstoring door surfers (vooral van maart tot september).
Eenmaal de rust hersteld, overtreft deze put steeds alle verwachting
en, namelijk een max. van 86 ex. op 15.11 tegenover een max. van 
64 ex. vorig jaar.
Indien de evolutie zich op deze wijze verder zet wordt deze put 
misschien wel één van de belangrijkste overwinterinsplaatsen 
voor deze soort in de regio.

óo

fig. : aantalsverloop, gemiddelde per decade.

ieller : MS.
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A_cjnter_ha_üe_n Dud_z_ele_/_Ze£br_u£ge_
Uanaf begin juli neemt het aantal pleisterende ex. geleidelijk toe 
tot eind augustus (max. 40). In september en oktober neemt het 
aantal ex. snel toe om een max. van 254 ex. te bereiken in oktober. 
Na oktober nemen de aantallen geleidelijk af, om een dieptepunt te 
bereiken van 20 à 30 ex. van december tot eind februari. In 
maart stijgt het aantal terug tot 100 ex., dit ten gevolge van de 
terugtrek. In april en mei verblijven nog slechts zeer ueinig 
ex. ter plaatse, resp- 13 en 1 ex..
De Achterhaven uas dit jaar het beste gebied voor de Dodaars van 
de gehele regio. Het blijft de vraag ais deze aantallen zo hoog 
zullen blijven ais de Achterhaven in gebruik zal genomen uorden.

Fig. : maximum aantal Dodaarzen per maand in de Achterhaven te 
Dudzele/Zeebrugge.
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Fig. : totaal aantalsverloop van de Dodaars in N.U .-Vlaanderen 
aan de hand van de mid-maandelijkse tellingen.

Uo

m

Aantal bezochte gebieden :
jul aug sep okt nov dec jan feb maa apr mei jun 

seizoen * 81-182 - 21 41 48 39 58 55 44 14 -
seizoen '82-'83 - 15. 33 19 1 8 31 28 12 -

FUUT (Podiceps cristatus)

Jdet_ j/ij_ verhop
Daar de Fuut er overal op vooruit gaat, loont het reeds de moeite 
om de unm. van plaatsen zoals het Vijverhof in een figuur om te 
zetten om het aantalsverloop beter te kunnen volgen.
Om een duidelijk beeld te krijgen van het aantalsverloop, uerd 
een gemiddelde per decade uitgerekend en vergelijken ue dit met
het boekjaar ’ 81 — * 8 2 .

yvJ* I I I áte I I I *

Fig. : aantalsverloop, gemiddelde per decade.
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Spijtig genoeg kunnen ue juli en augustus niet vergelijken bij 
gebrek aan tellingen. Vorig jaar noteerden ue voor de zomer
maanden een gemiddelde van 6 ex., uaar ue dit jaar slechts 
één telling beschikten, namelijk 2 ad. en 3 juv. op 22.08.
Deze figuur kon slechts tot stand komen dank zij de vele 
tellingen van SK, maar liefst 225 maal heeft hij het l/ijverhaf 
geteld !

Pu_t £ri_bona
Ook hier een lichte vooruitgang van het aantal ex. in het najaar, 
3 à 4 ex. in oktober en november. Vermelden ue ook nog het over
winteren van 2 ex. in december en januari, uelke vorig jaar
niet het geval uas. In februari en maart pleisterden 2 à 3 ex..

_Spo_orue_g£ut_ St_een_brug_ge_
Een belangrijke pleister- en broedplaats voor deze soort. Gezien 
de aantallen die er dit jaar voorkwamen, loonde het zeker de 
moeite om de unm. in een figuur te verwerken, dit aan de hand 
van 1 à 2 tellingen per decade. Het spreekt natuurlijk voor zich
dat de juv. eveneens in onze figuur zijn opgenomen.
Hierdoor werpt de lokale broedpopulatie met 10 tot 12 juv.
(27.06) natuurlijk veel gewicht in de schaal.
Van deze put onthouden we de volgende maxima : 15 ex. op 03.07,
14 ex. op 17.04 en 10 à 12 juv. op 29.06.

Fig. : aantalsverloop van de Fuut op spoorwegput te Steenbrugge. 

Rot<s_em_
Ook hier vallen de rekords ais vliegen, 76 ex. op 30.07 tegen
over 34 ex. op 25.07.'81, meer dan het dubbele.
Opmerkelijk zijn de overwinterende Futen in december, januari 
en februari, zelfs tot 58 ex. op 21.01 en 41 ex. op 31.12 ; 
vorig jaar verbleven in deze periode bijna geen ex. op de put 
(de put was toen eveneens ijsvrij).
Het voorjaar scoort verder nog max. 51 ex. op 05.03, 20 ex* op
19.03, 26 ex. op 09.04 en 8 ex. op 07.05.
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Fig. : aantalsverloop van de Fuut op de put van Roksem, gemid
deld aantal ex. per decade.

JHoe_k_e k_le_i£ut_t_en_Si1nti-DiOjnaa_s_
De soort is hier enkel aanwezig vanaf het voorjaar (februari), 
met ais laatste unm. in juli nl. 2 ex. op 27.D7. April en mei 
komen het beste uit de verf met max. 6 ex. op 23.05 en dan 
doorgaans 3 à 4 ex. aanwezig.

JHoeke, Steenbakk_e_rij
In het najaar 1 unm. van 2 ex. op 25.07. Gedurende maart tot
mei regelmatig 2 à 3 ex. aanwezig met ais uitschieter 5 ex. op
18.04 (TDSU).

A_cjnte_rh_ave_n Dudzele/Zeebr ug_ge_
- Insteekdok : samen met de put van Roksem de beste plaats uit

de regio. De beste maanden voor de soort situeren zich onge
twijfeld in het voorjaar met uitzonderlijke scores zoals 83 
ex. op 27.02 en 79 ex. op 03.03 (GDP). 30 à 50 Futen zijn 
doorgaans een normale verschijning tijdens de maanden janu
ari, februari, niaart, april en mei,, iets vorig jaar eveneens 
het geval was.
Voor het najaar beschikken we over gegevens die ons doen 
veronderstellen dat deze periode zeker niet te onderschatten 
is, bijv. : 30 ex. op 12.07, 28 ex. op 14.08, 28 ex. op
26.09, 37 ex. op 26.10, 49 ex. op 07.11 en 18 ex. op 23.12.

Fig. : aantalsverloop van de Fuut op het Insteekdok in de Achter
haven te Dudzel e/Zeebrugge, gemiddeld aantal ex. per decade.

45



- Put van Distrigaz : enkele mooie aantallen zoals 18 ex. op
02.11 en 12 ex. op 24.04, verder ook nog 1 ex. op 24,03 en
3 ex . op 26.09.

_B 1 a_ u u_e_ Tor_e n_
Voor september, oktober, november, december en februari stemt 
het aantalsverloop overeen met vorig jaar, 1 à 2 ex. gedurende 
deze maanden.
De lokale broedpopulatie.breidde zich ook hier gevoelig uit,
8 ad. en 4 juv. op 14.06, Wan half maart tot einde april is
de soort het best vertegenwoordigd met een gemiddelde van 6 ex.
en een maximum van 13 ex. op 30.04.
Daar deze put zeer rustig gelegen is mogen ue ons de komende 
jaren zeker aan grotere aantallen verwachten. De bestaande 
rietkraag ontwikkelt zich verder, dit zal zeker een gunstig 
broedbiotoop creëren voer de Fuut.

Spuik^om _Bl_ank_e_nbe_r_g_e_
1 ex. op 13.03.

_Fi_li£sdok £n_B£ud_e£Í£nkanaal_
Slechts een gegeven van dit in de winter nochtans interessante 
gebied, 3 ex. op 29.12. Er bestaat zonder twijfel een regel
matige uitwisseling met de Achterhaven, wat doet veronderstellen 
dat er hier meer Futen moeten foerageren.

Mo l.e£t£e_B_l a£k e_nb_e£g£
2 ex. op 13.02.

£utj£ £3£ M e et _k erke
Enkele losse wnm. : 1 ex. op 11.12, 3 ex. op 06,03 en 2 ex. op
03.04 en 16.05.

£ut_ va£ 3i.nt-Pi_etie£s__
Nog steeds niet in trek bij onze Futen. Te weinig natuurlijke 
bescherming (ontbreken van rietkraag) en te veel verstoring 
door surfen zijn daar zeker niet vreemd aan. Desondanks maakten 
enkele ex. een tussenlanding : 2 ex. op 12.09 en 1 ex. op 28.08,
20.03, 07.04 (MS).

_He_t Ze£emeer_
Enkel aanwezig in februari en mei met telkens 1 ex..

De_l/£e_d e_
4 ex. op 15.04.

Hei: Zw_in_
Zeer weinig gegevens i 3 ex. op 23.01 en 1 ex. op 20.02.
Sporadisch ook nog gesignaleerd in november met 2 à 3 ex..
Tenslotte nog 1 ex. op 26.12.

Put £a£ _Wl_is£e£em
Najaar : 3 à 4 ex. in juli en 1 ex. op 09.11.
Woorjaar : van maart tot mei regelmatig 1 à 2 ex. waargenomen.

E.x£res su£g£ut
1 ex. op 26.03 en 16.06, 2 ex. op 14 en 15.06 (FDS).

Zu£a£h£e}<
1 à 2 ex. in april.
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l_ac _vaß Lo£pem_
1 ex. op 12.03.

P_u_t van_ _Ze_vejnkerke_
1 ex. op 17.10, 02, 15 en 20.02.

Uis_vi_j.ve_r v_a_n jjal_e£ÍJin_S_eer_nem_
1 ex. op 13.03, ook noteren ue in deze periode een broedgeval ;
2 ex. op 17.03 (UI G).

£ut van 0e_de_lem 
1 ex. op 27.02.

J2° ¿ aIHP_ E ,£k _eg ®.m_
1 ex. op 16.10, 14.11 en 16.01.

K_ust_Zuijo — J<n£kke-Heis_t_
51 ex. op 20.02.

J<ust_Zee_brug_2ie_eri Voorjnavejn
Waarschijnlijk onderschat : 10 ex. op 12.02 en 4 ex. op 17.02
(GDP).
Kust_Uenduine z. ejnb_e_p_g_e_
2 ex. op 08.11, 4 ex. op 19.12 en 55 ex. op 12.01.

Fig. : totaal aantalsverloop van de Fuut in N .U.-Vlaanderen 
aan de hand van de mid-maandelijkse tellingen.

W>

Aantal bezochte gebieden :

jul aug sep okt nov dec jan feb maa apr mei jun
seizoen ,81-,B2 21 41 4B 39 58 55 44 14 -
seizoen !82-’83 - - - 15 33 19 18 31 28 12 -
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Ü e¿ ¿ui n_
1 ex. verbleef hier van 05.09 tot 03.10 (GBu, LDc,BDC,SK,MS,PK 
3NM Knokke-Heist).
l/erder noteren ue 2 ex. op 11.11, 1 ex. op 26.12 en 4 ex. op
10.05 (TDS).

_De_Vre_de_
1 ex. op 09.08 (TDS).

£u_t _va_n _\¿lis_sec¡_em
Op deze put pleisterden tijdens het voorjaar regelmatig Geoorde 
futen, de unm, in juni zijn interessant omdat dan zelden ex. 
bij ons waargenomen uorden.
April : 2 ex. op 20 en 22.04, 4 ex. op 24.04 (CR).
Mei : 2 ex. op 23.05 (CR).
Suni : 1 ex. van 03 tot 10.06 (CR).

£i l_Í£S_do_k
be noteren er het eerste ex. op 12.09, daarna 2 ex. op 16.10 en 
3 ex. op 31.10 en 03.11.
Tijdens het voorjaar 4 ex. op 14.05.

£cjnt_er_ha_vejn £u_dze_l_e/_Zee_b£U_g>g_e
De eerste vogels arriveren op 24.08 met 2 ex., reeds 3 ex. op
02.09 ; nadien uordt regelmatig 1 ex. gezien dat hier blijft tot
28.09 (LDC).
In oktober uorden 2 ex. gezien op 16.10 en 1 ex. op 24.10 (JNM 
Knokke-Heist).
In de eerste helft van november pleistert terug 1 ex. in het 
gebied (MS,FBe), op 07.11 een maximum van 3 ex. (FDS).
Pas op 08.02 uordt terug 1 ex. waargenomen (GDP), eveneens 1 ex. 
op 03.03 (GDP).
De meimaand is hier voor deze soort eerder spektaculeir te noemen, 
tot de 21 verblijven verschillende ex. op het Insteekdok. Tijdens 
deze periode uaren vrijwel dagelijks baltsende ex. te bewonderen, 
af en toe uerd zelfs met nestmateriaal naar een eilandje gesleurd 
(TDS), een broedgeval bleef echter uit. Het maximum aantal uas 
10 ex. op 05.05 en nog 6 ex. op 21.05., tussen deze data schommel
de het aantal pleisterende tussen 3 à 6 ex. (G0,TDF,3M).

AALSCHOLl/ER (Phalacrocorax carbo)

Najaarstrek
Deze kwam iets later op gang dan vorig jaar, ue noteren de eerste 
trekkers op 23.08 in de omgeving van het Zuin, namelijk 3 ex. U.
De volgende dag (24.08) een grotere groep met resp. 7 ex. LI en 
19 ex. U (MS). Ook op 25.08 wordt Aalschovertrek vastgesteld :
14 ex. ZU (Aves) en 27 ex. ZU (UVDB). In september worden aan 
het Zuin op 12.09 19 ex. U genoteerd en 2 ex. U op 20.09.
Aan de Fonteintjes te Blankenberge uordt eveneens ijverig geteld : 
1 ex. NO op 22.09 en 32 ex. ZU op 29.09 (JUG).
De maand oktober blijkt wederom met de grootste aantallen te gaan 
" vliegen ", aan het Zuin trekken op volgende data ex. voorbij :
01.10 : 15 ex. U, 16.10 : 32 ex. U, 19.10 : 19 ex. U en 1 ex. 0 
(TK), 22.10 : 60 ex. ZU, 24.10 : 32 ex. ZU en tenslotte nog
1 ex. U op 30 .10 (TK).
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Baven Brugge 43 ex. ZU op 06.10 (3D).
Oak boven de Meetkerkse Moeren uerden regelmatig trekkende ex. 
uaargenomen : 22.10 : 41 ex. ZU, 70 ex. op 06.11 en 6 ex. op
15.11. Nog enkele unm. in november aan de Fonteintjes : 4 ex.
ZU op 06.11, 1 ex. ZU op 20.11 en 28.12.
Een groep van 18 ex. trekt boven zee tussen Uenduine en Blanken
berge richting ZU op 28.12 en nog 1 ex. ZU op 17.10.
In totaal uerden 353 ex. uaargenomen die naar het ZU of U trokken, 
2 ex. naar 0 en enkele NO.

Vanwege de zachte ueersomstandigheden is de vorsttrek nihil :
37 ex. U op 18.02 te Roksem en 1 ex. NO op 21.01 aan het Zuin.

Voor1 aarstrek
Boven het Duvelsgat te Sint-Andries glijden op 13.03 de eerste 
64 ex. langzaam naar het NO (3N,MS ,SK,TDF,FDS). Te Zeebrugge 
aan het Insteekdok zien ue 21 ex. NO op 02.04 (GO), aan het Zuin
2 unm. : 4 ex. NO op 13.04 en 2 ex. NO op 22.04. Aan de 
Fonteintjes 17 ex. ZU op 17.04 en 3 ex. op 07.05.
De voorjaarstrek greep plaats tussen half maart en begin mei, 
met het hoogtepunt van de trek in april.

Bespreking pleisterplaatsen 
Put_ vari Roksem_
Door het zachte ueer bleven tijdens de uintermaanden januari en 
februari heel uat ex. aanuezig.
De eerste unm. gebeuren vanaf oktober met 3 ex. op 02.10, deze 
blijven ook in november ter plaatse , op 27.11 4 ex..
In december vertoeven regelmatig 4 à 9 ex. op de put met een 
uitschieter van 21 ex. op 31.12. Januari is nog beter : ge
middeld zijn 15 ex. aanuezig, maximaal 20 ex. op 02.01. Op
12.02 nog 15 ex. (MP), uaarna de aantallen plots verminderen :
10 ex. op 20.02 en op 25 en 26.02 is de soort zelfs afwezig.
Voor de laatste unm. tellen ue 1 ex. oo 12 en 13.03 en 4 ex. op
23.04.

Hejt Ui jver_ho_f 
1 ad. op 31.10 (SK) .

Put va_n \/li_s_se_2 em.
3 unm. : 2 ex. op 20.02, 3 ex. op 22.02 en 1 ex, op 16.04 (CR).

De_V/£e_de_
1 ex. op 24.04.

JHe_t Z.uin_
Daar waar er in de omgeving van het Zuin dit jaar de meeste 
trekkers uerden genoteerd, verbleef er ook een treffelijk aantal 
ex. van eind augustus tot eind april,
Van 22.08 tot 13.09 krijgen ue 6 à 10 ex. met maximum 14 ex. op
25.08. Deze aantallen vallen sterk terug tot 1 à 3 ex. gedurende 
oktober tot december.
Vanaf eind januari tot eind april 4 à 8 ex. met een maximum van 
9 ex. op 27.03. De laatste unm. dateert van 10.05 2 ex..

B_1 £ uuj e_ T ore n_
4 unm. : 1 ex. op 12 en 16.12, 2 juv. op 17.04 (GDP) en 17.05 
(MS) .
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ñ_c_htBr]iaj¿er2 _Dud_z_el_e/¿e_ebrug_g_e
In september aanwezig met 3 à 5 ex, en in oktober met 5 à 8 ex. 
op het Insteekdok. De eerste vogels worden gezien op 26.08 met 
4 ex. en 02.09 met 3 ex. waaronder het eerste juv., op 03.10 
zelfs 5 juv. en op 12.10 nog 3 juv,. November geeft nog 2 à 3 
ex. met ais maximum 4 ex. op 21.11 ; na de 2 ex. op 18.12 blijft 
de soort afwezig tot eind februari met voor het eerst terug 3 
ex. op 20.02 en 1 ex. op 10.03. Gedurende maart en mei meermaals 
1 pleisterend ex., laatste wnm. op 29.05.

_Fi_li£sdok_ £n_B£u_de£ijjnkariaial_
1 ex. op 20.02.

Put _va_n _Si _nt_̂ Pi_et_ers_
Gedurende dit jaar is duidelijk gebleken dat deze put dienst 
doet ais slaapplaats voor de vogels die tijdens de dag foerageren 
en pleisteren in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge, het zijn 
vooral de hoge bomen aan de rand van de vijver die een grote 
aantrekkinskracht uitoefenene op deze vogels. Van M5 en GDP kregen 
we de volgende gegevens betreffende deze slaapplaats :
14.09 : 5 juv. om 19u30, 1 5.09 : 5 juv. om 19u3G, 16.09 : 4 juv. 
om 19u20, 22.09 : 3 juv. om 07u30, 08.10 : 9 ex., 16.10 : 1 juv. 
om 17u15 ; de vogels zaten telkens in de bomen aan de rand van 
de vijver.
Nog enkele losse unm. : 1 ex. op 27.10, 1 ex. op 08.11, 2 ex. 
op 20.11, 1 ex. op 04.02, 20.04 en 22.05 (MS).
Het zou zeker interessant zijn deze plaats in de toekomst beter 
te volgen.

Ue danken de talloze waarnemers, bijzonderlijk Jz\1, PeL, PaL, MS, 
GBu, PS, TDS, MaP, MP, GO, Ol/G, LDc en de vele anderen.

KUIFflflLSC HOL VER (Phalacrocorax aristotelis)

Z_ wi_ n_
1 ad. op 28.11 (Uieleuaal 49 : 398).

^chterha_ven_ JDujj z^l^/^e^bruggjs
1 ex. pleisterend van 06.11 tot 14.11 (PD ,Pfl).

K_us_t_Uend_u_in_e ^  BIank_e_nber£e__
1 ex. en 1 juv. op 31.08.

Ku_s t_Z_e e_br_ug£e_
1 ad*7 op 27 .05 (0V/G, FBe) .

Oaarlijks worden van deze soort verschillende wnm. in de regio 
verricht, het verdient aanbeveling om in de toekomst bij elke 
wnm. de leeftijd van de waargenomen vogel te vermelden (juv., 
imm., ad.). Regelmatige tellingen van de kuststrook zouden 
waarschijnlijk een niet te onderschatten aantal wnm. opleveren 
(nota redaktie} .
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KNOBBELZUAAN (Cygnus olor)

¿chterhaven Dudzel^/Zeebjruc^gE:
Bijna het volledige jaar aanuezig, de meeste ex. verblijven in 
de omgeving van de " Palingpot " ; 2 ex. op 09.08, maximum 3 ex. 
op 05.09, 2 ex. op 12.09, ook in oktober aanuezig en op 20.02 
in deze omgeving.
Af en toe ook unm. aan het insteekdok : telkens 1 ex. op 10.10,
09.01 en 09.02.
Soms uorden ze ook uel op andere plaatsen in het gebied gezien, 
o.a. 3 ex. op 16.01 en 5 ex. op 13.02, 3 ad. op het 0T Zelzate- 
brug op 08.12.

PI o ere n_P1e ejt k_e rk e_
3 ex. aanuezig vanaf de 2 decade van december tot eind februari. 

Speien_Meetkerke_
3 ex. op 27.11 en eveneens 3 ex. van 07 tot 10.12 (GDP).

Put uan Me_etkerk_e
3 ex. pleisteren van 28.11 tot 06.12, het betreft hier dezelfde 
ex. die in de Hoeren verbleven.

AZ_S_i nt-3a_n
2 ex. op 12,01, 1 ex. op 29.01 en 3 ex. op 02.02,

Jje_t Ze£8meer_
1 ex. op 31.12. 3 ex. Er verschijnen 3 ex. op de plas in de 2e 
decade van februari en ze blijven er tot 26.02. Gedurende maart 
en april regelmatig 2 ex. aanuezig.

Hoek_e j<l_eÍ£ut_t_en_Si_nt_-Dojna_as_
Aanuezig vanaf de laatste decade van november met 5 ad. op 25.11 
en 3 ad. op 29.11. In december en januari slechts unm. van 1 à
2 ex.. Februari geeft slechts 1 unm. van 4 ad. en 1 juv. op
17.02. Uan maart tot eind juni regelmatig 1 à 2 ex. (TDSU).

Hoek_e _Steerib.akk_erii_2
Ook hier verblijven regelmatig Knobbelzuanen, 4 ad. op 09.11 
en 13.11, in januari maximum 5 ad. 2 juv., februari maximum 7 ex. 
met ais uitschieter 11 ex. op 15.02 (trekvogels die kuamen uit 
NO richting en hier landden). Daarna af en toe 1 à 2 ex. tot 
begin juni (TDSU).

K_1 e_i£ut te n_0ostkeirk e_
Dit kleine gebied is één van de beste plaatsen voor deze soort.
De zwanen verblijven meestal in de ondiepe kleiputten waar ze 
foerageren op de talrijke uaterplanten en soms zijn ze ook uel 
te zien op de aanpalende ueilanden (o.a. langs de Hoekevaart 
en de Eienbroekvaart, soms aan de terp Ter Doele). Omwille 
van het groot aantal unm. worden enkel de maxima/maand opgesomd : 
november : 4 ad. en 3 juv., december : 9 ad. en 1 juv., januari : 
8 ad. en 3 juv., februari : 11 ad. en 1 juv., nog 11 ad.op 20.04 
en 9 ad. op 09.05 (alle unm. TDSU). In juni uerd hier een ex. 
doodgevonden met ring, het ex. uas het vorig jaar geringd ais 
jong te Uestkapelle op de kleiputten van Dujardin door Dhr. fl.
Uan Parys (gevonden door TDSU).
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_Ho>ekiév_aairt_
2 ad. op 19.11 en 1 ad. op 23.05.

Zu_aa_nhoek_
3 ex. op 09.01 (OM).

P.ut vari _Ro_ksem_
1 ex. op 21.07 en 1 ex. op 12.03, maximum 4 ex. op. 15.04. 

Put .vari üli.3.sereni
7 ex. op 31. 1G, 1 ex. op 12.03 en 4 ex. op 15.04.

^eernemi ¿iPt^Ooris^
Telkens 1 ex. op 16 en 30.01 en 06.02.

CASARCA (Tadorna ferruginea)

1 ex. NO op 15.05 (JNM Knokke-Heist) , plaats ?
Op de mid-maandelijkse novembertelling 2 ex. in het Zuin (GBu).

BERGEEND (Tadorna tadorna)

Acjnt^rhav.eri ¡Dudze.l.e-.Zeebruĵ ge,
In juli nog vrij hoge aantallen door het hoge aantal juv. dat 
nog ter plaatse verblijft op verschillende plaatsen binnen 
het gebied, met ais voornaamste pleisterplaats het Insteekdok ; 
140 ex. op 03.07 en maximum 149 ex. op 18.07. Andere maxima zijn 
90 ex. op 08.08, 120 ex. op 02.09, 64 ex. op 12.10, 72 ex. op
14.11 en 6 ex. op 23.12. Het aantal pleisterende ex. bereikt dus 
zijn dieptepunt in december, net zoals in ,81-'B2. In januari 
is reeds een lichte toename vast te stellen met 39 ex. ap 11.01. 
In april en mei ais maxima resp. 134 en 115 ex..

/i\

‘/o

I I I I /n*y ! I ÿ**»-
Fig. : het aantalsverloop van de Bergeend in de Achterhaven teAchterhaven

Dudzele/Zeebrugg e , maximum per maand.
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M&etkerke. Moer.en^
2 ex. op 3G.10, talrijker tijdens het voorjaar : 9 ex. op 24.04,
1 ex. op 22.05 en 2 ad. en 2 juv. op 25.06.

Pje_etl<erk_e .Sp.g.i.sn_
Enkel unm. in het voorjaar : 2 ex. op 15.02, 1 ex. op 13.04 en 
10 ex. op 26.04 ; in mei 4 ex. op 23.05 en 1 k. met 3 juv. op 
23 .05.

Putje .vajj P1eetk_ e_rke
2 ex. op 23.12 en 9 ex. op 14.02.

_B 1 a_ u u_e_To re n_
2 ex. pleisterend van 17 tot 21.04 en 1 ex- op 17.05 en 14.06.

P_u_t uan _Sirit^P_ieters_
4 ex. op 01.11, 8 ex. op 20.11 en 1 k. van 15 tot 23.05.

_Tontei_ntie_s BIa_nkeüber£e_-_Z_ee_br_ug_g_e_
2 doortrekkers op 13.03.

Molentje_B^ankenberge 
4 ex. op 12.02 en 2 ex. op 13.03.

i e_u £ mjj n_s t er_
2 ex. op 13.03.

f<u£t_Z_eejorug£e_eri j^oorhaveri
12 ex. op 02.01, komt hier uel meer voor dan deze enige unm. doet 
uitschijnen.

De_\/red e_
Het hele jaar present, maxima per maand : 05.09 : 5 ex., 19.10 :
4 ex., 01.11 : 2 ex., 06.02 : 6 ex. en 16 ex. op 24.04.

_He_t Zu_in_
Het beste gebied voor deze soort uit de regio ! Vooral tijdens 
de uinter vertoeven hier veel ex., enkele maxima : 280 ex. op
15.11, 370 ex. op 12.12 en 680 ex. op 16.01.

0os_tk_erke kle.i£u_tte_n_
Het volledige voorjaar aanuezig met 5 à 10 ex., maximum 13 ex. 
op 09.02 en nog 6 ex. op 01.06.

_Hoek_e v_aa_rt_
Voorjaarsgast : 5 ex. op 09.02, 4 ex. op 07.03 en 1 k. met 8 juv. 
op 30.05.

Hoek_e k_lei£utte_n_Si_nt-_Doria_as_
Het volledige jaar aanuezig met in het najaar regelmatig 1 à 3 
ex., in het voorjaar hogere aantallen, meestal tussen 10 à 20 
ex, ; maxima in het voorjaar : 15 ex. op 09.02, 20 ex- op 20.03,
16 ex. op 18.G4 en 14.05, 1 k. met 6 juv. op 23.06.

JHoek^ _St_eejnb_akk_e_rij
Enkel in het voorjaar met 2 à 5 ex, maximum 7 ex. op 04.02 en
13.04.

Pol_der_s ¿talhi_ll_e
4 ex. pleisteren van 12 tot 26.03, nog 1 ex. op 10.04.
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Fig. : a a n t a l s v e r l o o p  van de Smient in de A c h t e r h a v e n  te Dudzele/
Zeebrugge, maxima per maand.

P_ut van _Sij2ti2,P_iet_eirs_
In december telkens 2 ex. op 04 en 14.12. In februari 5 ex, op
14.02 en 1 k. op 16.02.

Put van MeetJ^erJxe
1 u, op 12.12 en 2 m. en 1 u. op 26.12, 1 k. van 12 tot 28.02.

Ni _e uu mjj n  _s t er_
200 ex. op 14.11 en 83 ex. op 13.03.

De_\/r;e_de_
1 u . op 13.09.

K_us_t_Ze_e_br_ug_g_e_e_n yoo_rha_ve_n 
26 ex. op 20.02.

_Hoeke_ j3 teejnbakke^i^
1 ex. op 09.11 en 22 ex. op 04.02.
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De_Vrede_
1 ex. op 10.03.

¿ ui n_Maximum 11 ex. op D1.11, verdere gegevens ontbreken.

ü°lke^aa£t_
1 k. op 04.D4.

_Ho_ek_e kle_i_£_u_tt_en_5_i nt.-IDo_naa_s_
Aanuezig van begin december tot half februari, met een maximum 
van 8 ex. op 05.12 ; anders regelmatig 1 à 4 ex., laatste unm. :
2 k. op 17.02.

Hpek_e Stee_nbak_kerij_
14 ex. op 09.11 en 1 m. op 06.05.

Vij.verho^f
9 m. 8 u. op 06.11 en 1 m. op 14.11. In december pleistert 1 m. 
van 01 tot 14.12, en in januari en februari eveneens 1 m. van 
05 tot 08.01 en van 10 tot 20.02.

Zu_aa _nh£e_k
8 ex. op 21.11 en 1 m. op 28.04.

Put van _Ze_verikierj<e_
3, 1 en 2 ex. op resp. 11, 12 en 13.11. In december 1 m. van
18.12 tot 09.01, en voor februari 2 m. 1 u. van 20 tot 26.02.
Nog 1 unm. in maart namelijk 1 ex. op 13.03.

K_a_ud_e J<euk_en_
1 m. op 11.12.

Put j¿an, _Ro_ks_em_
De soort is hier overwinteraar en doortrekker
31.10. In november 2 u., december, januari en
1 à 2 ex. met een kleine uitschieter op 27.02
laatste unm. dateert van 12.03 : 1 k..

DlNTERTALING (Anas crecca)

De maxima lagen voor de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge en 
de put van Roksem wederom hoger dan vorig seizoen. Voor de 
polders ten noordwesten van Brugge blijven de gegevens schaars.

_flcjnterjiaveri Dudzel^e/Zee^bru£g_e
Oen eerste totaaltelling op 25.07 wees op de aanwezigheid van 
21 Uintertalingen. In augustus reiken de gegevens tot maximum 
161 ex. op 19.08. Het najaar komt zeer regelmatig over met naar 
schatting 900 à 1300 ex. in het gebied, enkele totaaltellingen 
bevestigen dit : 19.09 : 912 ex., 12.10 : 1338 ex. en 913 ex. 
op 14.11. Voor december hebben ue geen gegevens maar deze moeten 
eveneens rond dit aantal geschommeld hebben. Verder werden de 
volgende maxima genoteerd : 16.01 : 915 ex., 13.02 : 180 ex.,
03.03 : 53 ex.. Hetgeen zeker opmerkelijk is, is het aantal 
uaargenomen ex, in april en mei, maximum resp. 80 en 30 ex.
(TDS).

: 3 m . 2 u . op 
februari geven 
: 6 m . 5 w . De
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Fig. : het aantalsverloop van de Wintertaling op de put van
Roksem, maxima per maand.

ßoo

300

*áe. I

_Enke_lE_maxima _ui_t _av_eri_g_e _g_e_bi_ed_en_
£ut uan Vl£ss_e£e_m : 100 ex. op 22.02, £uvel_S£a_t : 2 ex._ op 16.04,
\/is.vi_jver va£ Hal_eui£n_: 3 ex. op 19.12, £eer£em ,Sii}t-3£ri_s_:
250 ex. op 31.10, £ri_b£n£ : 2 ex. op 16.02, _Sp£0_ru£g£ut _St_eej2~
_brug£e_: 4 ex. op 03.04, _Zuaa£h£e£ : 35 ex. op 18.02, £ut van
_Zev_e_nkerk_e_: 3 ex. op 28.11, P.ol.der^ S. taljhi l_l_e : 130 ex. op 28.12, 
£ut_ van F.tt_e_lgiem_: 51 ex. op 09.04, _het_ Zuin_: 75 ex. op 26.12 
en 180 ex. half december, J<le>i£utt_en_G£s_tke_rke_: 175 ex. op 09.11 + 
1 juniunm. van 1 m. op 01.06, JHoek_evaart_: 159 ex. op 09.02,
Damme : 30 ex. op 20.03, Hoe_ke_ _kl_ei£ut_t_en__3_in_t-_Don_a£s_: 100 ex.
op 11.02 en 1 m. op 06.06 !, Ho£ke. _St£e£bakkeri£  : 23 ex. op
15.02, £i£i£sd_ok £n_B£udw_ij£ka_naali : 6 ex. op 03.04, 0e_U_reide_:
151 ex. op 19.10, P1o_lB£tje_B_la£k£n_be£g£ : 23 ex. op 13.03,
Ni£uum_unst£r_: 45 ex. op 14.11, _Pol_d_er_s Ui,tk_erke_: 80 ex. op
24.10, £e_etk_er_k£ £ut : 1 u. op 11.11, BI auue_Tore.n_: 13 ex. op
26.12, £ut_ £ a £  S_i£t^_P£eite_rs_: -7 ex. op 15.02, £i£verho£ : 2 ex. 
op 11.12 en 24.02, £eet£erk£ £oe_ren_: 44 ex. op 11.01, Jjeeit^ 
ke£k_e S,P£Í£n_: 48 ex. op 15.02.

WILDE EEND (Anas platyrhynchos)
A c h t e rhav en  £u£z£l£/£ee.bru£g£
Hoor dit complex beschikken ue telkens over het maximum per 
maand (TDS). De maand juli uordt ingezet met 189 ex. op 18.07. 
Een eerste duidelijke toename manifesteert zich in augustus : 
4000 ex. op 04.08. Dit aantal zal niet zo veel meer veranderen 
in de volgende maanden : 2551 ex. op 14.09, 3440 ex. op 17,10, 
3553 ex. op 11.11, 2000 ex. op 18.12, januari : 4154 ex. op
16.01. Na januari dalen de aantallen sterk, en op 13.02 nog 
slechts 380 ex., maart en april geven nog hooguit 100 à 150 ex.. 
In mei nog slechts 40 ex. op 07.05 en in juni 80 ex. op 04.06. 
l/oor de grafische voorstelling van het aantalsverloop van de 
Wilde eend in dit gebied, zie figuur op de volgende bladzijde.
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Fig. : a a n t a l s verloop van de bilde eend in de Achterhaven te
Dudzele/Zeebrugge, maxima per maand.
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Put. va_n _Rok_s_em_
Juli uordt ingezet met maximum 132 ex. op 30.07, uaarna ue een 
langzame toename konstateren : 216 ex. op 03.08 en 280 ex. op
17.08. In september krijgen ue een uitschieter van 1050 ex. op
15.09. In oktober verblijven hier ongeveer 1000 ex., in 
november terug een toename tot 2310 ex. op 11.11, Het maximum 
aantal blijft rond de 2000 ex. schommelen gedurende december, 
januari en februari, ook deels door het ijsvrij blijven van de 
put. Vanaf maart een traditionele aantalsdaling : 495 ex. cp
05.03, 174 ex, op 12.03, 61 ex. op 26.03, 30 ex. op 10.04,
21 ex. op 05.05 en 25 ex. op 08.06.
Voor de grafische voorstelling van het aantalsverloop van de 
bilde eënd in dit ge'bied, zie figuur op de volgende bladzijde.

l7T!¿9¿e_V£Sitinige_n_
Zoals steeds ueer een interessant gebied met maximaal 1336 ex. 
op 16.10 en 1612 ex. op 14.11. Tot in februari krijgen ue een 
vrij gelijklopende curve, december : 1657 ex. op 18.12, 
januari:1724 ex. op 19.01 en februari : 1507 ex. op 12.02.
Het S.ti_l_E_nd_e blijft het drukst bezochte gedeelte van de 
Vestingen : max. 480 ex. op 07.10 en 682 ex. op 14.11.
December en januari resp. 640 en 484 ex. ais maximum. In 
februari noteren ue nog 414 ex. op 12.02.
Voor de grafische voorstelling van het aantalsverloop van de 
Uilde eend in dit gebied zie figuur op de volgende bladzijde.
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Fig. : aantalsverloop van de Uilde eand op de put van Roksem
maxima per maand.

r"

Fig. : aantalsverloop van de Uilde eend op de Brugse Vestingen,
maxima per maand.

_Vi¿verhop
Zoals elk jaar uerd de put zeer nauwkeurig geteld. Vanaf eind 
september verblijven er een 250 Uilde eenden op de plas. Dit 
aantal neemt geleidelijk toe in oktober : 297 ex. op 06.10,
359 ex. op 15.10 en 437 ex. op 21.10. Tijdens de wintermaanden 
bleven de aantallen vrij stabiel ; 400 à 500 ex. met een paar 
uitschieters : 823 ex. op 13.12, 522 ex. op 04.01 en 698 ex. 
op 21.02, Vanaf maart dalen de aantallen, voor maart en april 
ais maxima resp. 122 en 103 ex. en in mei en juni verblijven 
er 50 à 100 ex..
Voor de grafische voorstelling van het aantalsverloop van de 
Uilde eend op deze vijver, zie de figuur op de volgende 
bladzijde.
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Fig. : aantalsverloop van de Uilde eend op het Vijverhof te
Sint-Wichi el s, maxima per maand.

SûO
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P_u_t vari Zeve_nkerj<e_
Begin oktober pleiseren hier een 250 ex.. Een plotse stijging in 
de tueede decade van oktober levert 650 ex. op (17.10). Van 
november tot februari schommelen de aantallen rond de 440 ex. 
met een maximum van 870 ex. op 13.11 en 1059 ex. op 26.12.
In maart verblijven er een 120 ex. en voor april en mei 30 à 
50 ex..

Fig. : aantalsverloop van de Uilde eend op de put van Zevenkerke, 
maxima per maand.
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\ _
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£ut van £i£t£Pi_ et_ e_r s_
Regelmatig aanuezig in oktober en november met 2D à 30 ex..
Een toename vanaf december : 88 ex. op 11.12, 1D8 ex. op 29.12,
122 ex. op 12.02 en maximum 75 ex. op 02.03, daarna niets meer ; 
al bij al lage aantallen.

rie_etk_erk_e Hoer^n^
39 ex. op 15.11, 120 ex. op 04.01 en 235 ex. op 14.02.

[leet_kerk_e _5pe.ie.n_
90 ex. op 15.11.

£ e.e jouj:
Het ganse jaar sporadisch 10 à 20 ex. aanuezig.

_B l_a uu e_Tor £  n_
flax. 312 op 03.11, 124 ex. op 12.12, 183 ex. op 30.01 en 80 ex.
op 18.02.

JHi_er_v£lc[e_n de_maxima £ vJ.rÍ 9 £  £ e¿.^-£^£n_ :_
j¿a£ e £ uJ¿r£l_as_sejn : 3 ex. op 15.11, AZ_St_._23_an_: 65 ex. op 31.10, 
_Fo_nte_i_ntj_e_s : 160 ex. op 13.11, rio£ejnt£e_Bilarik_enbierig_e : 15 ex. 
op 12.02, ,5pui!<om BÍ ankenber¿e_: 10 ex. op 12.02, Ni e.uum_un_st_er_: 
30 ex. op 30.03, JJi.tkerke_: 46 ex. op 15.11, ^i^^sctok e_n_
_Bo_ud_eui_j_nk_an_aa_l : 40 ex. op 02.01, De_Vrede_: 200 ex. op 15.12, 
¿G£emeer_: 245 ex. op 12.02, ^os^tjíerk_e £l£Í££tten_: 30 ex. op 
09 .02, _Ho_ek_ev_aa_rt_: 76 ex. op 09.02, D_amme_ £e£d£n_: 91 ex. op
19.10, Ho_ek_e Si £ti£3£n£a£ : 32 ex. op 15.02, _Ho_eke _St£e_nb_akk_e_rI j_ : 
28 ex. op 15.02, ¿te_e_nb_ru£g_e £  P£oru£g£u£ : 172 ex. op 13.02, 
_2ua_a£h£el< : 252 ex. op 30.07, £Ol_d_er_s .Stal_hi_ll£ : 250 ex. op 
2 8.12, £ut. jl tt e l_gejnn_ : 53 ex. op 09.06, Pujt Sn£l_le£em : 2 ex. op 
0 5.11, £x£res_sueg£ut : 482 ex. op 13.11, K_o£d£ K_e£k_en_: 178 ex. 
op 11.12, Ele_er£emi £ijnfe-3£r£s_: 180 ex. op 31.10, £r£b£n£ : 140 
ex. op 27.11, £u_t v_a£ Vl_is£e£em : 20 ex, op 22.09, £ut_ N_o_vo£el_ : 
19 ex. op 18,12, £ut v/a£ .Oê del̂ eni : 17 ex. op 27.02, J3uveliS£at_ :
19 ex. op 11.04, £ut. Xil_l£g£m_bo_s : 87 ex. op 15.11, L_a£ van 
L_0£ P £ fti_: 37 ex. op 26.02, 0_o£tkia£p_s£O£rwe£put_: 73 ex. op 19.12, 
_\/i_sv_ijv_er _Beer£ern : 210 ex. op 19.12, £ut £a£ _Erk_e£em : 144 ex.
op 12.02.

Totaal aantalsverloop a.d.h.v. de mid-maandeli.jkse tellingen 
Het hoogste aantal uerd geteld in januari, net zoals vorig jaar. 
V/anaf oktober neemt het aantal pleisterende ex. in de regio 
toe, de mid-maandelijkse telling voor oktober geeft 6229 ex., 
ook in november zet het stijgende aantal zich verder met 8988 ex. 
op de mid-maandelijkse telling. In december oorden tijdens de 
telling maar 7646 ex. genoteerd, de aantallen nemen fors toe naar 
half januari om hun hoogtepunt te bereiken voor dit seizoen met 
9798 ex.. Na januari vallen de aantallen sterk terug, half februari 
nog 5907 ex.; op verdere tellingen tijdens het voorjaar worden 
de 1000 ex. niet meer bereikt.
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Tig. : totaal aantalsverloop van de Uilde eend in IM .U.-Vlaanderen
aan de hand van de mid-maandelijkse watervogeltellingen.

80CD

ino

tac

PIJLSTAART (Anas acuta)

A_cht_erha_ve_n Dud zei e/Zeebru^ge
Het eerste ex. werd gezien op 02.09, verder ook nog 1 ex. op
30.09, uat tamelijk laat is voor dit gebied. Zelfs voor oktober 
slechts éénmaal 9 ex. op 17.10. In november en december meestal
1 à 3 ex. met uitzondering van 26 ex. op 29.12. De hoogste aan
tallen worden vastgesteld in januari en februari : 30 ex. op
12.01, 15 ex. op 16.01, 34 ex. op 0B.02 en 30 ex. op 26.02.
De laatste unm. dateert van 08.03 met 2 ex..

_Fo_ntei rit j_es_
15 ex. op 16.10, trek ?

Ui t_ker]< e_
2 ex. op 28.11.

JMeê tk e_rk_s e^Moer; e_n
V/rij spectaculair uaren de aantallen die hier waargenomen werden : 
25 ex. op 16.10 en 20 ex. op 24.10. In het voorjaar 2 m. en 3 w. 
op 19.03 en 16 ex. op 05.05.

£ujt vari IMe_etk_erke_
1 k. op 27.02.
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Put .vari Sint-P_ie_ters_
Een groepje najaarstrekkers : 21 ex. ZU op 24.10 (EIS) , verder 1
w . op 16,02.

Ku^st^Z^e_brugc[e_eri j/o o_r hameri 
4 m . op 02 . 0 1 .

De_Vred_e_
1 ex. op 06 en 1 1 ,1 1 , 1 m. op 06.02.

K_ 1 j|i £ u_t t _e n_ 0 o_s t_k _e r_k e_
1 k. pleisterend van 14 tot 20.04.

_Hoek_e v_aa_rt_
2 ex. op 07.03.

Ho_ek_e ]<l£Í£utten_Si_nt-Donaas_
Enkele malen uaargenomen in december, 1 m . en 2 u. op 15.04.

Put v_a_n _Rol<ŝ em_
Nog steeds een zeldzame gast met enkele ex. in het voorjaar : 1 m. 
op 06.01 en 3 m. en 2 u . op 20.02.

He_t Zu_ln_
Normaal vallen hier de hoogste aantallen te noteren, dit jaar 
echter weinig gegevens hieromtremt. Uel was de soort hier 
vertegenwoordigt in augustus : 1 ex. op 08.08, verder 7 ex. op
19.10 en 16 ex. ZU op 17.10. November geeft ons 6 ex. op 14.11 
en 5 ex. op 15.11, verder nog 4 ex. op 16.01.

ZOflERTALING (Anas querquedula)

_Ac_ht_erha.veri _Dudz^el^e/^Ze^b^ru^g^
De soort voelt zich nog steeds aangetrokken tot dit gebied 
niettegenstaande de verstoring (havenwerken). Zo zien ue een 
groepje van 4 ex. op 12.08 op het Insteekdok en in de weiden 
vertoeven 6 ex. op 02.09 en 2 ex. op 12.09. Ais maximum 20 ex. 
op 26.09 op een opgaspoten terrein. In april en mei regelmatig 
aanwezig vanaf 13.04, een max. van 11 ex. op 04.06.

ne_etk_e_rk_se_lvl£e_reri 
4 m . op 09.05.

De_\Jrede_
Enkele voorjaarsgasten : 1 m. van 16.04 tot 25.04 en 1 k. op
27.04.

_Het_ Zu_in_
2 ex. op 15.08.

jjoe_k_e vaart_
Regelmatig gezien van half april tot half juni, max. 2 m. ap
25.04 en 06.06.
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K_l_ei£ut.t_e n_Oo_stk erlke_
Eerste vogels in juli gesignaleerd : 3 à 5 ex. op 11.07 en verder 
nog 7 ex. op 07.08. In het voorjaar eveneens goed vertegenwoordigt
met 2 ex. in april (pi ei steraars), 3 m. op 04.05, 1 m. op 01.05,
4 m. en 1 w. op 06.06.

Hoek_e kl_ei£utt en_S_i nt-Doriaas_
In de zomer 8 ex. op 11.07, 2 ex. op 27.07 en 3 ex. op 31.08.
In het voorjaar 1 à 2 ex. in april met maximaal 4 m. en 1 u. op
18.04. In mei en juni aanwezig met 1 à 2 ex..

JHoek_e ¿t£e£b£kj<eri£
5 ex. op 10.09, in het voorjaar regelmatig aanwezig met 1 à 3 ex.. 

Z_w_aa_nho_e_k
Maximaal 5 ex. op 31.07 en 3 m. 1 w. op 19.06.

£ut uan .EtteJ^gem^
In juli 1 m. op 30.07. In het voorjaar 2 k. op 08.05, 2 m. 1 u. 
op 15.05 en 2 m. 1 w. op 08.06.

£ut vari _Roksem_
1 ex. op 21.07, in augustus 1 ex. op 03.06 en 6 ex. op 17.08.

£o£t£amp_Fri_bo£a_
Een vroege wnm. : 3 m. op 13.03,

Duv_els£a_t ¿ij2t2.Ajnd_ri£s_
1 m. op 29.03, 1 m. 2 w. op 07.04 en 1 m. op 09.04 en 16.04.

Bij de Zomertaling werd deze maal niet altijd melding gemaakt 
van het aantal mannetjes en wijfjes, dit is ook niet altijd 
mogelijk bij ruiende vogels. In totaal werden 209 ex. waarge
nomen, van 96 ex. werd het geslacht genoteerd namelijk 
74 m. 22 u., dit geeft een verhouding van 77 % - 23 %.

SLOBEEND (Anas clypeata)

£chter_ha_ve_n £udz_ele_/_Ze_ebru£g_e
Reeds in juli noteren we hier een behoorlijk aantal : 123 ex. op
25.07, in augustus is er een gevoelige stijging van het aantal :
250 ex. op 08.08. Tot in februari krijgen we een aantal dat schom
melt tussen 300 sn 576 ex., wat merkelijk minder is dan vorig 
telseizoen (zie figuur op volgende bladzijde).
Het maximum werd bereikt op 29.12 : 576 ex., andere maxima waren :
16.09 : 289 ex., 17.10 : 422 ex., 21.11 : 300 ex., 16.01 : 360 ex.,
12.02 : 300 ex.. V/oor maart en april 20 à 50 ex., in mei nog 105 
ex. op 21.05 (zeer laat voor zo'n hoog aantal) en 30 ex. op 06.06.
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Fig. : aantalsverloop van de Slobeend in de Achterhauen te
Dudzele/Zeebrugge, maxima per maand.
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ü aü Rok_sem_
De eerste 5 ex. worden gemeld op 25.07 en voor augustus slechts 
2 ex., 80 à 1G0 in september. Door het zachte ueer noteren ue 
geen uitschieters ; oktober, november, december en januari 
geven ongeveer hetzelfde aantal : 2G0 à 250 ex.
lianaf februari is er een lichte daling van de aantallen uaar te 
nemen : 155 ex. op 12.02, 83 ex. op 05.03 en 34 ex. op 14.04.
In mei een unm. van 1 ex..

Fig. : aantalsverloop van de Slobeend op de put van Roksem, 
maxima per maand.

£ÜeJ.*'ÍSe.£.kie P1o_eren_
1 m. op 25.04 en 01.05.

_B 1 a_ u u e_ To r _e n_
Plax. 20 ex. op 18.02 en nog 1 k. op 03.03 en 1 m . op 17.03. 

Meetkerke, .Spei_en_
1 m. 2 u. óp 15.11 en 1 k. op 26.04.
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£i_rt yan j5i,nt-Pieters_
Regelmatig waargenomen van eind november tot begin maart met als 
maximum 5 m. 2 w. op 14.02, and rs 1 a 3 ex..

Oostkerke klei£u_tten_
In het voorjaar regelmatig aanwezig met max. 10 ex, op 09.02,
7 ex. op 07.03, 3 m. op 26.04 en 01.06.

_Ho_ekev_aart_
In november 1 ex. van 19 tot 29.11. In bet voorjaar is de soort 
talrijker (belangrijk broedgebied) : 41 ex. op 07.03, 8 m. 5 u. 
op 04.04 en 1 k. op 23.05 en 01.06.

Hoek_e ]<le.i£u£t_e n_5_i nt_-_Doriaas_
Vooral in het voorjaar aanwezig : maximaal 34 m. 20 w. op 12.02,
8 ex. op 27.03, 5 ex. op 25.04,en 1 ex. in mei en juni. Op 
29.05 1 w. met 3 donsjongen.

_Ho_ek_e £t£e£bakiker;iJi
In het najaar 10 ex. op 01.10 en 4 ex. op 09.11* In het voorjaar 
talrijker : 12 ex., op 15.02, 7 ex. op 17.03 en 1 ex. in mei.

Hei. j¿i.Íver_ho_f
2 w. op 06.11 en 1 m. van 07 tot 31.12, 1 m. op 05.03 en 1 k. op
16.04.

£ut_ v_a£ j/l^s^e^em
2 ex. op 05.11. In het voorjaar 5 à 10 ex. met maximaal 33 ex. 
op 05.03 en 14 ex. op 14.04, na april geen wnm. meer.

£n£ejle_m_axiima uit, d_e_o_ve_ri£e_ge_b_iederi
ñpl_e£itj.e_B_la_nke_nb_e_rg_e : 3 ex. op 13.03, £i£uwm_unste_r_: 20 ex. op
04.11, £il.i£Sido<k e_n_B£uduiJ£k_anaal_ : 24 ex. op 03.04, De_V£e_da_: 
23 ex. op 12.02, JHe_t 2_wi_n_: 73 ex. op 15.11, L_a£u_na_8_ea_ch_: 2 m .
1 w. op 28.11, _Ze£eme_er_: 3 m. 1 w. op 16.03, ^wa^jnhoe]^ : 14 ex. 
op 15.04, £ol,diers_ _Stal_hillê  : 3 ex. op 10.04, £u_t £ar¡ £t£e_lg_em_:
1 k. op 15.05, jKojjdje £e_uke_n_: 3 w. op 16.09, Beerriam _Si_nt̂ 0£r_i s_:
2 ex. op 06.03, D_uvel_s£at_ : 2 m. 1 w. op 29.03.

Totaal aantalsverloop a.d.h.v. de mid-maandelijkse tellingen 
Bij de oktobertelling wordt reeds een vrij hoog aantal gescoord,
namelijk 422 ex.. Dit aantal neemt af tot in december, dan ver
blijven nog 271 ex. in de regio ; het aantal Slobeenden neemt 
toe in januari (443 ex.) om zijn hoogtepunt te bereiken in 
februari met 557 ex., dit hoge aantal is waarschijnlijk het 
gevolg van de voorjaarstrek die in deze periode begint. In 
maart en april nemen de aantallen snel af.
Een vergelijking van de grafieken van de seizoenen ’81 — ’82 en
'82-f83 toont aan dat het aantalsverloop van beide seizoenen 
bijna niet vergelijken is en weinig gelijklopend is, op de 
sterke daling van de aantallen na de februaritelling na.
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Fig. : totaal aantalsverloop van de Slobeend in N.U.-Vlaanderen 
aan de hand van de mid-maandelijkse uatervogeltellingen.
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KROONEEND (Netta rufina)

Dit jaar zijn er unm. van deze toch wel zeldzame soort, toch
dient men er rekening mee te houden dat er ook wel ontsnapte
ex. uit waterwildkollekties kunnen waargenomen worden. In de 
regio zijn er verschillende kwekers van sieruatervogels, o.a. 
aan de put van Roksem.
1 w . op de put van Sint-Pieters op D9.09 (MS), 1 ui. werd gezien
op het Stil Ende te Brugge op 22.01 en 05.02 (HDB) en nog 1 w.
op 14.04 op de Zuaanhoek.

TAFELEEND (Aythya Ferina)

A_cht_erha_ve_n _Du¿z_el_e/Z_e_ebrujg_g_e
De vroegste vogels waren 7 ex. op het Instsekdok op 04.07, 
waar ue nog een tweede juliwaarneming noteren namelijk 31 ex. 
op 15.07. Gedurende het najaar is de Tafeleend frequent 
aanwezig , het maximum voor augustus bedraagt 38 ex. op de 
put van Distrigaz. In september 97 ex. op 04.09 en 71 ex. op
26.09. Hierna werd de soort talrijker vooral in oktober en 
november, 255 ex. op 06.10 en 178 ex. op 14.11.
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In december slechts 50 ex. op 27.12. Oanuari is terug een stuk 
beter met 219 ex. op 16.01, dit aantal stijgt verder tot 350 ex. 
op 12.02. Tot in de zomer blijven er Tafeleenden in het gebied : 
32 ex. op 02.03, 6 ex. op 11.04, 3 ex. op 21.05 en 18 ex. op 
11.06.
Fig. : hat aantalsverloop van de Tafeleend in de Achterhaven te 

Dudzele/Zeebrugge, maxima per maand.

See
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Oe_V_re_de_
De eerste vogels worden hier waargenomen in augustus : 5 ex. op
22.08. Daarna permanent aanwezig van november tot februari op 
deze kleiputten, hoogste aantallen : 8 m. 5 u. op 01.11, 25 ex. 
op 19.12, 22 ex. op 04.01 en 10 ex. op 06.02. De laatste vogels 
worden hier gezien op 15.02 : 2 w..

Put van _Ro_ks_em_
De soort uas dit boekjaar op de maand juni na, steeds aanwezig. 
In juli 12 ex. op 21.07 en 14 ex. op 30.07. Van augustus tot 
december maxima van : 9 ex. op 03.08, 13 m. 15 w. op 11.10, 21
ex. op 27.11 en 127 ex. op 28.12. Het grootste aantal wordt dit 
jaar in januari vast esteld : 130 ex. op 22.01.
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Bla_uue_Toren_
Ue kunnen hier nog steeds geen juist aantalsverloop geven, gewoon 
omdat deze put de laatste jaren te weinig bezocht wordt. Énkele 
tellingen geven wel een indruk van de hier vertoevende Tafels :
14 ex. op C3.11, 11 ex. op 16.12 en 3 ex. op 26.12. Een max. van 
34 ex. op 20.C1 en 30 ex. op 18.02. Ais laatste wnm. 1 k. op
20.03.

Fig. : aantalsverloop van de Tafeleend op de put van de Blauwe 
Toren, maxima per decade.

JiiifL

i
_He_t Ze£emeer_
Aanwezig vanaf oktober : 1 k. van 18.10 tot 26.10. Voor november 
max. 4 k. op 28.11. Daarna is de soort dagelijks aanwezig van 
begin december tot half maart, volgende maxima werden in deze 
periode opgetekend : 21 ex. op 18.12, 18 ex. op 08.01, 9 ex. op
02.02, 10 ex. op 03.03. Laatste vogels op 14.03 4 ex..
Fig. : aantalsverloop- "tfan de Tafeleend op het Zegemeer, 

maxima per maand.

mS'S 1 *7 1 ^
Hoeke_ kl_eijoutt_en_S_int-_Do_naas_
Eén zomerwaarneming : 1 w. op 31.08. Tot in november slechts
sporadisch aanwezig : 3 ex. op 01.10, 2 m. 1 w. op 25.11 en
1 m. 2 w. op 30.11. In december zijn er meer wnm. : o.a. 8 ex.
op 14.12 en 14 ex. op 30.12. In januari ontbreekt de soort 
hier. De voorjaarspiek komt er in februari met 33 ex. op 09.02, 
19 ex. op 07.03 en nog 19 ex. op 01.04. Het laatste ex. was 1 m,
dat pleisterde van 24 tot 27.04.
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£ut uan _Zeve£kerke_
In oktober maximaal 2 ex. op D2.1D en 17.10, november geeft 4 ex. 
op 11 en 13.11. In d e c e m b.e r is de soort iets regelmatiger aan
wezig met als maximum 9 é'x . op 24.12. Het laatste deel van de
winter en het voorjaar komt het sterkst uit de bus : 12 ex. op
06.01, 21 ex. op 18. C2, 12 ex. op 12.03 en ais laatste unm.
25 ex. op 16.03.

E_nk.el.e_max.ima ,in_anderie ¿ebi.ede.n_: £a£ £ a£ k°£P®.m_*  ̂!3 ex. op
26.02, E ut \/a_n Vli.ss.e£em. : 2 ex. op 20.02, 13.05, 06.11, 
j;x£ressu_eg£Ut : 2 ex. op 08.03, Uis.vi.jver v.a£ hla£leu.ij_n : 2 ex. 
op 19.12, £il.Í£sdo.k £n_B£U^e£ÍJLnka_naal_: 1 u. op 20.02, _Hoek_e 
^St^ejnb^ak^e^i: 32 ex. op 11.02, £1 £Í£utt_en_0_ost_kerke_: 1 w.
op 26.04, He_t _Uij.v.erho.f : 3 ex. op 07.12, AZ_St...=.3.an_: 2 ex. 
op 05.01, U.es.ti.n£e£ 8r_ug£e_: 1 u. op 19.01, £U_t uan £e_etkerk£ :
6 ex. op 26.02, £o£t£Í£tj.e£ : 2 ex. op 1 2 .0 2 .

O
Totaal aantalsverloop a.d.h.v. de mid-maandelijkse tellingen 
Tijdens de oktabertelling verbleven 199 ex. in de regio, de 
soort bereikte in november reeds zijn hoogtepunt met 351 ex., 
daarna volgt een gelijkmatige afname van het aantal pleister
ende vogels tot half april.

Fig. : totaal aantalsverloop van de Tafeleend in N.U .-Ulaanderen 
aan de hand van de mid-maandelijkse uatervogeltellingen.
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UITQQGEEND (Aythya nyroca)

Op 24.10 werd op de put van Zevenkerke 1 k. waargenomen door 
FDR .
Bijzonder is ook nog de melding van 1 w. Uitoogeend X Tafeleend 
(Aythya nyroca X Aythya ferina) op 12.11 te Zeebrugge (SP, 
Wielewaal 49 : 400).
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KUIFEEND (Aythya fuligula)

A^chterhav/ejn Dudz_el_e/Ze_ebrug_g_e
Reeds vanaf juli worden de eerste vogels waargenomen, maximaal 
44 ex. op 18.07 (waaronder veel juv. van broedgevallen in het 
gebied). De aantallen blijven het gehele najaar aan de lage kant, 
maxima : 17 ex. op 08.08, 43 ex. op 16.09, 79 ex. op 06.10, 65 
ex. op 11.11 en slechts 5 ex. op 12.12. De zachte winter brengt 
geen grote veranderingen teweeg in de aantallen ; ook voor 
januari en februari blijven ze aan de lage kant : 56 ex. op
16.01 en 56 ex. op 12.02. Haart geeft een lichte heropflakkering 
van de aantallen met 75 ex. op 02.03, maar daarna sterk afnemend 
met nog 39 ex. op 21.04, 20 ex. op 16.05 en 2 ex. op 06.06.

Fig. : aantalsverloop van de Kuifeend in de Achterhaven te
Dudzele/Zeebrugge, maxima per maand.

jiï'sl-A— —

_Ho_eke_ kl¿ijoutte^n_Si_nt-Dana_as_
De gegevens die ons voorliggen bewijzen nogmaals dat dit gebied 
eveneens een belangrijk overuinterings- en broedgebied is voor 
deze soort. In juli verbleef er 1 k. en 19 juv. op 21.07. In het 
najaar weinig talrijk : 2 à 8 ex. met ais uitschieter 25 ex. op
03.11. Het sterkst in het voorjaar vanaf februari : 27 ex. op
09.02 en 20.03, 20 ex. op 19.04, 18 ex. op 11.05 en 4 ad. en 
13 juv- op 23.06.

Put, van _Rok_s_em_
Deze put doet qua aantallen beter dan de Achterhaven, aangezien 
er hier gedurende een groot deel van het werkjaar regelmatig 
een 1 0 0-tal Kuifeenden vertoeven.
De periode juli-augustus-september is identiek aan vorig jaar :
2 à 13 ex.. De echte aantallen zien we pas vanaf oktober, met 
36 ex. op 10.10 en 16 ex. op 31.10. November geeft ongeveer 
hetzelfde beeld met 23 ex. op 11.11 en 34 ex. op 27.11. Vanaf 
december komen hogere aantallen voor : 119 ex. op 28.12,
102 ex. op 22.01, 132 ex. op 26.02, 72 ex. op 05.03, 158 ex. 
op 12.04 ! , 25 ex. op 27.05 en nog 1 k. op 08.06.
Het hoogste aantal wordt, hier zeer laat in het voorjaar 
vastgesteld op 12,04, vooraf viel reeds een kleinere piek te 
noteren op 26.02 (zie ook figuur op de volgende bladzijde).

76



fig : aantalsverloop van de Kuifeend op de put van Roksem,
maxima per decade.

\j— -,
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Pu_t vajn S.i£it-Piiejteris_
Zoals gewoonlijk ter plaatse vanaf oktober, 1 ui. op 09.10.
Daarna bijna dagelijks aanwezig tot in maart : 19 ex. op 2B.D3. 
Een meiuaarneming : 1 m. op 31.05.
Enkele maxima van dit seizoen : 3 ex. op 24.10, 29 ex. op 30.11, 
51 ex. op 29.12, 27 ex. op 27.01, 61 ex. op 15.02 en 61 ex. op
15.03.

Fig. : aantalsverloop van de Kuifeend op de put van Sint-Pieters, 
gemiddelde per decade.
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He_t _Vij_verbo_f
In de periode oktober tot en met december regelmatig 1 à 2 ex. 
aanwezig. In januari maximaal 6 ex. op 19.01 en dagelijks 
enkele ex. aanwezig van 13.01 tot 16.02.

P.ut v.aH Z_e _ve_nk_erj<e_
Uintergast van oktober tot maart, in het najaar max. 2 ex. op
17.10, 10 ex. op 11.11 en 9 ex. op 18.12. Het voorjaar ligt in 
dezelfde lijn : 11 ex. op 05.01, 15 ex. op 18.02, 7 ex. op
15.03 en 2 ex. die pleisteren van 03 tot 06.04.

77



_He_t Z_e£eme_er_
Bijna doorlopend aanuezig vanaf 28.11 (1 k.) tot in april, het 
laatste k. werd gezien op DB.04. Het gaat hier meestal om 
lage aantallen : 5 à 20 ex.. Enkele maxima : 12 ex. op 03.12,
19 ex. op 19,01, 24 ex. op 06.02 en 7 ex. op 08.G3.

Put van j/1 isse^em
In oktober 2 ex. op 17.10 en in november 2 ex. op 05.11 ; daarna 
enkel aanuezig. in het voorjaar : maximaal 10 ex. op 11.03, 2 ex. 
op 05.04 en 1 ex. op 15.05.

iEnjkeile_miaxiimia i_n_a_nder_e £e]oi£de_n_: £ut vari Snell̂ ejgern : 18 ex. op
12.02, 2u_aarihoe]< : 2 ex. op 14.04, ' .Sp£oru_egj3ut 5 teenbru^gje : 1
ex. op 23.12, Beernem _S_ijnt —_3_ox"_i_s__: 2 ex. op 14.11 en 13.02,
£i¿Í£$dok, e_n_8£u¿euí_j_nka_naal_: 3 ex. op 03.04, _Hoek_e £t£e£baj<keri
18 ex. op 11.02, _0ostk_erk_e £ 1 ei£Lrt t_en_: 6 ex* °P 06.04, £a£.ujoa_ 
_8 e_ac_h : 81 ex. op 28.11, _De_V_red_e_: 22 ex. op 24.12, AZ_S_int-_ 
.Dan. : regelmatig 1 ex. in december en januari, £e_st_I negeri _Brug£e_:
1 ex. op 16.10, Blauwe_Toren_: 8 ex. op 14.11, £utj_e Mejetkerke. :
6 ex. op 26.02.

Totaal aantalsverloop a.d.h.v. de mid-maandelijkse tellingen 
In oktober worden op de telling 7 ex. vastgesteld.
Het totaal aantal is afgenomen op de novembertelling, dan 
verblijven nog slechts 38 ex. in de regio. December en 
januari laten telkens hogere aantallen zien om een hoogte
punt van 258 ex. te bereiken, tijdens de februaritelling,
Daarna neemt het aantal ex. gelijkmatig af tot half april.

Fig. : totaal aantalsverloop van de Kuifeend in N .U.-Vlaanderen 
aan de hand van de mid-maandelijkse uatervogeltellingen.
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TOPPEREEND (Aythya marila)

Merkelijk minder ex. in de regio, vooral het Zuin waar de Toppers 
nochtans regelmatig worden waargenomen blijft ondermaats.

ü U,¿.n_
Eén enkele wnm. : 1 ex. op G3.10.

De_UrBde_
1 ex. op 27.02.

A_c_hter ha_ve_n Dudz_el e/2_e_eb_rU£g_e
Op de plas naast het Insteekdok pleisterden een ad. m. en 2 w. 
van 10.03 tot 24.03. Op het Insteekdok 1 k. op 17.03 (waar
schijnlijk vogels van op de plas naast het Insteekdok).

JHe_t Vijverhof 
1 m. 2 w. op 15.11 (SK).

Puj \/ajn R.a_ks_em_
1 w. op 12.02 en 1 k. op 14.04.

Put vajn Sijnt^Pjejers_
Gedurende vier opeenvolgende maanden ter plaatse (van november 
tot februari). Er wordt een eerste maal melding gemaakt van 1 w. 
op 07.11, op 11.11 een juv. m.. Dit w. en juv. m. wordt het laatst 
samen gezien op 0B.12, waarna het juv. m. alleen blijft op de put 
tot 21 .0 2 .

£u_t uan je_ve_nk_erke_
In het najaar 2 ex. op 13.11 en 1 ex. dat blijft pleisteren 
tot in de laatste decade van november. In december 1 ex. op
28.12, dit bleef ter plaatse tot 12.01. Tenslotte nog 1 ex. 
op 03.03.

EIDER (Somateria mollissima)

A_cht_erhave_n £ud_z_ele/Ze_ebruc¡_g_e
Ue noteren er de konstante aanwezigheid van 3 m. en 1 w. van 
12.02 tot 24,04 (MaS,GDP,FDR,EDS,TDS, 3NM Brugge). Verder nog
1 ex. op 04.08 (FU).

H_e_t Zuin_
Op de golfbrekers voor Knokke 16 ex. op 20.03 en 5 ex. op zee 
op 30.04 (PS,PiV ).

just_Zee_br_ug_ge_e_n j/oorhavejn
5 ex. op 28.08, 17 ex. op 08.09 en 26 ex. op 31.09 (PiV) langs 
de Uestelijke Havendam. Verder 21 ex. op 17.02 en 4 ex. op 02.01.

JEiji^sjo_k e_n B_oudeuijnkana_al_
2 w . op 1 2 .1 2 .

_Ha_veng_euj _Blanke_nberçie_ejn _kust_Uenjujne j^l£n)ieI!.t|ier_g_e_
Op 18 en 26.12 resp. 3 en 5 ex., op 12,02 : 10 ex. en 13.03 : 15 
ex . ,
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BRILDUIKER (Bucephala clangula)

.flc.hte.rhave.n Dud.ze.1 e./Zee. br ug.g e.
De eerste vogel wordt waarge
nomen in oktober op ID.ID :
1 w. en pleistert tot 17,10.
In november 3 y. van 02.11 
tot 14.11, daarna blijft het 
een hele tijd stil. Op 12.12 
is er 1 k.. Het voorjaar' 
scoort iets beter maar blijft 
ais gevolg van de zachte 
winter nog steeds onder alles.
Voor januari 3 w. op 02.01,
7 w. op 08.01, 4 w. op 12.01,
en 2 w, op 20.01. Februari
doet het beter met iets hogere 
aantallen : 1 m. 7 w. op
12.02, 4 m. 8 w. op 14.02 en
2 m. 15 w. op 27.02. De eerste 
decade van maart geeft nog ais 
maximum 2 m. 6 w. op 08.03 ; 
op 13.03 nog 1 m. 4 w.. De laatste wnm. gebeuren in april :
2 m. op 08.04 en 1 m. op 24.04.

Put. v.aj2 i e£s_
1 u. op 07 en 2 w. op 08,11, in februari 1 w. op 12.02, maart
1 w. pleistert van 02 tot 15.03.

Jjet .Zwi.n_
Vanaf 11.11 is er sprake van 2 w., toenemend tot 4 u. op 29.11 
en 8 w. op 05.12. Verder blijven de aantallen vrij stabiel :
4 w. op 26.12, 3 w. op 23.01, 5 w. op 17.02, 4 w. op 20.02 en
1 w . op 26.02.

Het, Z_e_g.ernee.r_
Hier pleistert langdurig 1 w., van 11.12 tot 13.03.

Put. van. Zeve_nke.rk.e_
1 w. verblijft hier van 18.12 tot 26.12 en nog 1 w. op 0 1 .0 2 .

Put v.aj2 _Rak.se.m_
Het eerste ex. is een m. op 20.11 en dan 1 k. op 27.11, In 
december, januari en februari zijn de aantallen aan de lage kant :
2 à 5 ex. met ais uitschieters 2 m. 9 w. op 30.01 en 1 m. 8 u. 
op 12.02. Haart is nog veruit de beste maand met gemiddeld bijna 
10 ex. aanwezig ; 3 m. 7 w. op 05.03, 2 m. 7 w. op 12.03, 2 m.
8 w. op 26.03. In april volgt een afname van het aantal pleis
terende ex. : 2 m. 4 w. op 10.04, 1 m. 4 w. op 14.04 en 1 m. 3 w. 
op 25.04. Daarna geen wnm. meer.

E.nk.el.e_ua.ar.ne.mi.ng.ejn uit. a.ndere_ge.bie.deri : B.lauue_Toren_: 1 w. op
22.12, _kust_Zui.n : 5 u. op 17.02, J<4st^Uendui.n.e ^ ¿1 ank.e_nber.ge_:
22 w. op 17.01, |<us.t_Ze.eb.rjjg£e_ejn jlogrhavejn : 7 w. op 0 2 . 0 1  en
5 ex. op 2 0 .0 2 , _De_Vr.ed.e_: 1 w. op 06.02, s_poorwe.g£ut. S_te.en.~_ 
bru.gg.e_: 1 u. op 18.02, .Ex.g.res.swe.g.gu.t : 1 w. op 06.11.

81



MIDDELSTE ZAAGBEK (Mergus serrator)

A c h terhaveri Dud. zei .e/ lee br ugg e.
Enkele unm. in juli en augustus van 2 u ., het betreft hier 
dezelfde 2 ex. die overzomerden in de Voorhaven.
De eerste nieuwe vogels worden gezien in november : 4 w. op
14.11. Daarna worden geen vogels meer gezien en moeten we wachten 
tot in februari (te wijten aan de zachte winter) ! De maxima in 
februari zijn : 5 ex. op 12.02, 4 m. 3 w, op 13.02 en 3 m. 2 u, 
op 27.02. In maart en april regelmatig een 2-tal ex. met 
uitzondering van 4 k . op 02.03. De laatste wnm. dateert van
17.04 : 1 m.. Er is ook nog een wnm. in juni : 1 w. op 30.06.

K.USt_Z.eejDr.ug.2.e_e.n _Voor.hav.en.
Overzomering van 2 w.. Gedurende februari en maart regelmatig 
1 k. (tot 17.03).
De overzomering van 2 w. is zeer bijzonder, in België werd 
nog maar enkele malen overzomering van ex. vastgesteld.

Het. Z.wi.n_
Opnieuw een w. in juli van 07 tot 29.07. De eerste uintergasten 
worden hier gezien op 28.11 met 19 ex., andere maxima zijn :
50 ex. op 09.01 en nog 2 m. op 17.02. De laatste wnm. gebeurt op
14.04 : 1 ex..

Van de Middelste zaagbek werden 168 ex- waargenomen en van 73 ex. 
werd het geslacht genoteerd : 31 m. - 42 w. of procentueel :
42.4 % m. - 57,6 % w..

GROTE ZAAGBEK (Mergus merganser)

Put j/ajn Roksem_
Zoals steeds aanwezig tijdens de wintermaanden, echter slechts 
1 wnm. in november : 2 w. op 27.11. Volgende maxima werden 
genoteerd : 4 w. op 28.12, 2 w. op 02.01 en 2 k. op 18.02 (tevens 
laatste wnm.).

jc.htjer.ha.ve.n Du jz.el.e/Z.ee.brug.ge.
Enkel in november aanwezig op het Insteekdok. De eerste wnm. 
gebeurt op 11.11 met 3 w., 4 w. op 14.11 en ais maximum 6 w. 
op 21.11, laatste wnm. 4 w. op 28.11.

Wa_arnemi.ng.e n_uit_a.nd.er.e _2.eb.ie.de.n_: _Hoek.e S_te.eriba.kk.er.iji. : 4 w. 
op 15.12, £ut. jvajn _Vl.1 s.se3.eTn : 1 w. op 26.02, .Vijverhoef : 1 w. 
op 0 1 .1 2 , £ut v.a_n Mee.tk.erke. : 1 w. op 1 1 .1 2 , .kust_Uend.uine - 
j31a.nke.nber.2e_: 2 m. op 14.02, kust Knokke-Heist : 1 u. op 
20. 02.

Er werden van de Grote zaagbek 53 ex. waargenomen en van allen 
werd het geslacht genoteerd : 3 m. - 50 w. of procentueel 
5,66 % m. - 94,34 % w.
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RD55E STEKELSTAARTEEND (Pxyura jmaicensis)

Dit jaar terug 1 wnm. van deze toch wel zeer zeldzame soort in 
de regio, 1 ex. op 13.12 in het Zwin te Knokke (GBu).
Dit is een Noordamerikaanse soort, die verwilderd voorkomt in 
Groot-Brittannië, meestal op zoetwaterplassen.

MEERKOET (Fulica atra)

Zoals met de meeste soorten het geval was in '82-'83 toonde ook 
de Meerkoet zich gevoelig voor de zachte winter, nergens werden 
abnormaal hoge aantallen gemeld (zie figuren). Ais we de resul
taten van de I.U.R .B .-tellingen vergelijken met die van vorig 
seizoen zijn de verschillen eveneens overduidelijk : het afge
lopen winterhalfjaar '82-'83 scoorde de soort bijvoorbeeld 
medio januari 1012 ex., daar waar er medio januari T 81 — * 82 
maar liefst 12041 ex. geteld werden !

Fig. : aantalsverloop van de Meerkoet op het Vijverhof, 
gemiddelde per decade.

so

Fig. : aantalsverloop van de Meerkoet op de vijver aan de 
Koude Keuken, gemiddelde per decade.

iac
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Fig. : aantalsverloop van de Meerkoet op de put van Zevenkerke,
gemiddelde per decade.
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Fig. : aantalsverloop van de Meerkoet op de put van de Blauue 
Toren, gemiddelde per decade.
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Fig. : aantalsverloop van de Meerkoet op de put van Roksem, 
gemiddelde per decade.
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Fig. : aantalsverloop van de Meerkoet op de put van Sint-Pieters,
gemiddelde per decade.
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Ter aanvulling de maxima uit enkele minder bezochte gebieden : 
£ut uan 0 edel, e m : 17 ex. op 27 .02, visvi,j£e_r jvajn _Hael_euijn :
16 ex. op 16.01, £p£ 0_rw.eg£Ut. _0 os_tk_arnp_: 6 ex. op 1 1 .1 0 ,
0,o_stkamp_-_£_rke_g_em_: 10 ex. op 16.01-, Duvel_S£a_t : 13 ex. op
19.04, L̂ a_c van Lo£pem_: 36 ex. op 26.02, £ut Nouotel : 5 ex. 
op 18.12, £ut £S£ V.li.s¿ e3.eül * 6 e x ' °P 16*04, _Ex£r£SS_u_eg£ut : 
119 ex. op 1 2 .0 1 ,£ut v_a£ Sne_ll_e£eni : 8 ex. op 1 2 .0 2 , jout £a£
_Etj:e_lgem_: 16 ex. op 15.04, Zu£a£h£ek_ : 43 ex. op 18.02, 
c_ht£rj2a_ve£ _Dud_z£l e_/Z_e_eb_ru£g£ : 450 ex. op 02.09, ,Si£S£l£

Mei_b£s_vij_vers_ : 1 ex. op 27.02, JHo£kie St£en_b£kj<e£i£ : 29 ex. 
op 18.01, j¿0£k£ l<le_i£ut_t£n_5£nti-_Do£a_as_: 54 ex. op 14.02,
_H o£k e_v aa _rt_ : 17 ex. op 15.02, Damm£ : 40 ex. op 22.12, 
kl£Í£ut>t£n_0£s_tkerj<e_: 13 ex. op 06.06, Ze£emeer_: 146 ex. op
12.02, D.û ard,! n_ : 2 ex. op 15.11, Z_uin_: 210 ex. op 12.12, 
_De_Vrede_; 124 ex. op 09.01, £il.i£s_doJ< : 220 ex. op 02.01, 
f!̂ Ilri,®.u.Ë.t.Er_ : 42 ex. op 15.01, Fcmteijntj_e£ : 11 ex. op 12.09, 
A_Z_St_.^0£n_: 50 ex. op 30.12, .St_il_E£d£ : 42 ex. op 01.01, 
\/e_sti_n£e£ ¿í‘ü9£e_: "*37 ex. op 19.01, jou_t van Mee_tke£k£ :
16 ex, op 27.02, £ut_ Di_stri£a_z : 227 ex. op 02.01, Mo_eren_ 
JMeetlierke, : 1 ex. op 27.10.
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Fig. : totaal aantalsverloop van de Meerkoet in N .U .-l/laanderen 
aan de hand van de mid-maandelijkse watervogel tellingen.

DANKUOQRD

Langs deze willen ue iedereen danken voor zijn inzet. Het is 
teveel uerk om de talloze waarnemers te vermelden, maar enkele 
hiervan zouden we toch willen vernoemen : o.a. Thierry De Schuyter 
(telde ongeveer 110 X de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge, een 
gebied van 16QG hectare !), Frank De Scheemaeker, Peter Sys,
Filip Vanhee, Michel en Mare Seys, Guido Burggraeve, Guido Orbie, 
Leo Declercq, Eckhart Kuyken, Thomas Defoort, John Van Gompel,
Gan Seys, Patrick Keirsebilck, Hans De Blauwe, Stefan Keereman, 
Aves, Uielewaal Brugge, en nog de vele, vele anderen ....

Bibliografie
Desmet B.. Jaarboek 1 S1 — 1 8 2. Verspreiding , aantalsverloop en 
geslachtsverhouding van watervogels in het Brugse en de Oostkust- 
polders.
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BROEDGEUALLEN UATERUOGELS 1983
door Thierry De Schuyter

D0DAAR5 (Tachybaptus ruficollis) 

Re_s ul taten_
AZ St.-Dan-putje 2 P- FDS, DIMM, MS,LUR
put St.-Pieters 1 p. ms
jagersput Lisseuege min. 1 P. ms
Fontei nt j es min. 3 P • DUG,FDS
Kaifduinen 1 P- TDS
Hoekevaart 1 P. TDSU
Eienbroekvaart 2 P- TDSU
Steenbakkerij Hoeke 3 P* TDSU,ns
Sijsele spoorwegbedding 1 P. TDSU
Damme stadswallen 1 P- KD
Bekegem put 3 P* FDS,LDq, e .a.
Zerkegem put 1 P- LUR
Zevenkerke put 1 P* IUR
Bulskampveld 3 p. UI G

Totaal aantal broedparen min. 24 P*

l/oor de regio konden dit seizoen zeker min. 24 p. vastgesteld 
worden. Dit jaar werden in een aantal nieuwe gebieden broedge- 
vallen vastgesteld, waarschijnlijk door het beter onderzoeken 
van de regio. In de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge werden 
dit jaar geen broedgevallen genoteerd, dit door een te lage 
waterstand in de gunstige biotopen. Uermoedelijk ligt het aan
tal broedparen nog iets hoger omdat Dodaarsjes broeden langs 
allerhande afwateringskanalen en soms op zeer kleine vijvers.

FUUT (Podiceps cristatus) 

Re_sultsite_n_
Blauwe Toren 4 P* MS,FDS,LDq
Steenbakkerij Hoeke 2 P- TDSU, SIMM, LD
Kleiputten St.-Donaas 2 P- TDSU,FDS
Expresswegput 1 P • LUR
Snellegem put 2 P- LUR
Uloetemveld vijvers 4 P*
Erkegem put 2 P- LDq
F ri bo na 2 P. LDq
Steenbrugge spoorwegput 6 P* SK
Uijverhof 2 P- SK
Beernem Uan Haelewijn 1 P. UI G

Totaal aantal broedparen 28 P •
Dit broedseizoen was een toename te zien van het aantal broed
paren van de Fuut, een toename van + 20 %.
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Een faroedpoging werd genoteerd op de spoorweg put te Oostkemp 
(SK) .
Op de Blauwe Toren hadden alle broedparen een tweede legsel 
waar jongen uit voort kwamen. Ook op spoorwegput te Steenbrugge 
werd van 2 p. een tweede legsel vastgesteld, van 1 p. zelfs 
een derde legsel waaruit 1 juv. werd grootgebracht (SK).

KNOBBELZUAAN (Cygnus olor)

Op de putten van Dujardin broedde dit jaar terug een k. met 
sukses. In de Steenbakkerij te Hoeke bauwde een paar een 
nest en werd een tijd gebroed, dit broedgeval mislukte.

GRAUWE GANS (Anser anser)

In de stadswallen te Damme, het Lievegeleed en de Hoekevaart 
kwamen terug Grauwe ganzen tot broeden. Voor het Lievegeleed 
en de Hoekevaart waren dit resp. 1 en 4 p.. In het Zwin en de 
direkte omgeving broeden enkele tientallen paren. De vogels 
die in de regio broeden zijn afkomstig van een herinplantings- 
poging in het Zwin.

CANADESE GANS (Branta canadensis)

Op de Uildenburgvijver te Uingene was 1 broedpaar aanwezig, 
op 18.05 zat nog T vogel te broeden. Uegens het privaat 
karakter van het domein is niet genoteerd ais het broedsel 
gelukt is (UIG).

BERGEEND (Tadorna tadorna)

De belangrijkste broedgebieden in de regio zijn het Zwin en 
omgeving en de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge, her en der 
in de polders broeden enkele paren. De volgende broedgevallen 
bereikten ons : het Zwin : 75 p. (GBu), Achterhaven : 28 p. (TD5), 
Uitkerke : 10 p. (JVG), Speien : 2 p. (MS); put St.-Pieters :
1 p., polders Blauwe Toren : 1 p. (MS), Hoeke : 7 p. (TDSU).
Het aantal broedgevallen van deze soort moet hoger liggen dan 
uit de ontvangen resultaten blijkt, Bergeenden broeden ook in 
klein aantal in enkele polders die minder bezocht worden.

UINTERTALING (Anas crecca)

1 p. verbleef van 29.03 tot eind juli '83 in het Duvelsqat 
te St.-Andries, op 29.07.'83 : 1 p. met 5 à 6 juv. (LVR). 
In het Bulskampveld werd dit jaar geen broedgeval vastge
steld (UIG).
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Z E E -  EN KUSTVOGELS



DUIKERS (Gaviidae)

In vergelijking met andere jaren werden toch relatief veel 
duikers gezien. In totaal werden 121 ex. naar ZU en 35 ex. 
naar NO waargenomen.

Duikers spec.
11.12 : 25 ex. ZU en 2 ex. NO
18.12 : 3 ex. ZU en 3 ex. NO
22.12 : 35 ex. ZU in 3u3G
28.12 : 4 ex. ZU en 2 ex. NO
08.01 : 52 ex. ZU en 25 ex. NO, een zeer hoog aantal en dit in

een tijd van 1u30 bij NU 7.
15.01 : 3 ex. ZU

De enige duiker die gedetermineerd werd, was een I Osduiker 
(Gavia immer) die op 11.12 hoog boven de branding naar ZU trok 
Van deze duiker was de donkere halsband nog duidelijk zicht
baar.

FUTEN (Podicipidae)

FUUT (Podiceps cristatus)

De Fuut werd net zoals de duikers veel waargenomen in december
1 1 . 12 10 ex . ZU, 2 ex . NO, 4 ex . TP
18. 1 2 15 ex . ZU, 3 ex . NO, 1 ex . TP
2 2 .12 24 ex. ZU
28 .1 2 8 ex . ZU, 5 ex . NO, 2 ex . TP
08 .01 10 ex . ZU, 2 ex. NO, 6 ex . TP
15. 01 1 ex . NO

R00DHALSFUUT (Podiceps grisegena)

De Roodhalsfuut die mits enige ervaring toch wel te determi
neren is in vlucht, werd slechts 2 maal waargenomen : 22.09 : 
1 ex. NO en 18.12 : 1 ex. ZU..

KUIFDUIKER (Podiceps auritus) of GEOORDE FUUT (Podiceps 

ni qri coi1 is)

Beide soorten zijn in vlucht vanop enige afstand moeilijk te 
onderscheiden en werden slechts enkele malen gezien : 1 1 . 1 2 : 
1 ex. ZU, 18.12 : 2 ex. ZU, 22.12 : 1 ex. ZU en 1 ex. NO.

STORMVOGELS (Procellariidae)

NOORDSE STORMVOGEL (Fulmarus glacialis)

Elk jaar zijn er van deze nochtans algemene zeevogel weinig 
wnm., hoe dit precies komt is mij niet duidelijk. Traditie
getrouw krijgen we in augustus enkele wnm. bij mooi weer, op
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de volgende data werd deze soort waargenomen : 03.08 : 1 ex ZU
24.D8 : 1 ex. ZU (JS,MS), 28.12 : 1 ex. ZU. ' ’

GRAUUE PIJLSTORNUOGEL (Puffinus griseus)

Dit jaar slechts een gering aantal wnm. eind september en begin 
oktober, een vroege wnm. in augustus.
14.08 : 1 ex. ZU te Zeebrugge (TDS), 21.09 : 1 ex. ZU, 07.10 :
3 en 4 ex. ZU te Zeebrugge (PeL).

NOORDSE PI JLSTORNl/OGEL (Puffinus puffinus)

Jaarlijks zijn er van deze soort meer wnm. dan van de Grauwe 
pijIstormvogel, de meeste wnm. gebeuren bij U- en NU-wind.
21.09 : 1 ex. ZU, 22.09 : 7 ex. ZU en 3 ex. ND, 07.10 : 5 ex.
ZU te Zeebrugge in 2u (TDS), 3 ex. ZU en 1 ex. NO, 2 ex. ZU
en 1 ex. NO te Zeebrugge (PeL), 18.12 : 1 ex. ZU (late wnm. !).

STORMVQGELTJES (Hydrobatidae)

S T O R n U O G E L T J E  SPEC.
Twee wnm. 07.10 : 1 ex. ZU en 22.12 : 1 ex. ZU (late wnm.). 

WAAL STORMl/QGELTJE (Oceanodroma leucorhoa)

Slechts 1 wnm. van 1 ex. op 07.10.
Beide soorten stormvogeltjes worden meestal bij storm waarge
nomen in het najaar.

JAN VAN GENTEN (Sulidae)

JAN VAN GENT (Sula bassana)

Oktober blijkt de beste maand te zijn voor het waarnemen van 
trek van deze soort, met ais topdag 07.10 toen een voor de regio 
zeer hoog aantal werd waargenomen.
24.07 
22.09 
04. 10 
07 . 10

ex
ex
ex
ex
ex

09
23

1 0 
1 0

14.11

3 
6 
1

37 
1

75 ex 
58 ex ,

6 ex 
1 ex , 
1 ex ,

te Zeebrugge (VUGO) 

(TDS)

(MP', DC)

(2 ad . 1 juv.) ZU 
(2 ad. 4 juv.) ZU 
(1 juv.) NO aan de Zwinbunker 
(10 ad. 5 imm. 22 juv.) ZU 
(1 ad.) NO
(21 ad. 54 juv.) ZU te Zeebrugge (TDS)
ZU te Zeebrugge (PeL) (andere uren geteld dan 
TDS)
( 6 j uv .) NO 
( 1 imm.) ZU
(1 juv.) ZU boven de polders bij Nieuwmunster !
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I

1 1 .. 1 2 : 7 ex . (6 ad . 1 imm ,.) ZU
1 ex . (1 juv.) NO

.)2 2 .. 1 2 : 3 ex . ( 2 ad . 1 imm . ZU
28 ., 1 2 : 6 e x . (5 ad . 1 imm ,■ ) zu

1 ex . (1 imm.) NO
08 .,01 : 2 e x . ( 2 ad. ) ZU

AALSCH0LVER5 (Phalacrocoracidae)

AALSCHOLVER (Phalacrocorax carbo)

Door het pover aantal teluren werd zeer weinig trek van deze soort 
vastgesteld, slechts op 7 teldagen waargenomen : 14.08 : 8 ex. ZU 
7 ex. NO te Zeebrugge (TDS), 15.08 : 3 ZU te Zeebrugge (TDS),
29.08 : 6 ex. ZU, 30.09 : 1 ex. NO, 18.12 : 3 ex. ZU, 22.12 : 1 ex. 
ZU, 08.01 : 2 ex. ZU.

KUIFAALSCH0LVER (Phalacrocorax aristotelis)

Dit seizoen twee w n m . van ex. op trek boven zee : ??.0B : 1 juv.
ZU en 11.12 : 1 ad. ZU ; beide ex. vlogen juist boven de branding 
en konden zo gemakkelijk gedetermineerd uorden.

EENDEN (Anatidae)

ROTGANS (Branta bernicla)

Van de ganzenfamilie uerd enkel de Rotgans waargenomen en dit 
in -redelijke aantallen ; het hoogste aantal werd gezien op
23.10 toen 265 ex. voorbijtrokken in 1u30. Op 28.12 vlogen 
89 ex. naar NO, terugtrek ?
De volgende wnm. werden genoteerd : 30.09 : 3 ex. ZU, 07.10 :
21 ex. ZU, 09.10 : 24 ex. ZU 2 ex. NO, 23.10 : 265 ex. ZU,
28.12 : 89 ex. NO, 08.01 : 2 ex. NO. Het grootste aantal trekkers
werd gezien in oktober.

BERGEEND (Tadorna tadorna)

Enkele wnm., wordt beslist vaker boven zee gezien dan blijkt 
uit de wnm.. 22.09 : 14 ex. ZU, 30.09 : 1 ex., 11.12 : 6 ex.
15.01 : 3 ex..

SMIENT (Anas penelope)

Vooral onder invloed van vorstinvallen gaan Smienten op trek en 
worden dan vaak boven zee waargenomen, kleine groepjes pleisteren 
soms gedurende verschillende dagen op zee. 30.09 : 40 ex. ZU en 
23 ex. NO, 23.10 : 6 ex. ZU en 4 ex. NG, 11.12 : 80 ex. NO,
18.12 : 13 ex. ZU en 132 ex. NO. Opvallend veel NO gerichte trek
dit seizoen.



WINTERTALING (Anas crecca)

Van eind september tot begin januari uerden af en toe kleine 
groepjes trekkende Wintertalingen gezien, volgende unm, uerden 
genoteerd : 30.G9 : 3 ex. ZU 2 ex. NO, 07,10 : 6 ex, ZU, 09.10 : 
14 ex. ZU 1 ex. NO, 18.12 : 7 ex. NO, 08.01 : 5 ex. NO.

WILDE EEND (Anas platyrhynchos)

Slechts enkele unm. : 30.09 : 5 ex. ZU 1 u. NO, 09.10 : 1 k. NO,
18.12 : 1 k. ZU.

PIJLSTAART (Anas acuta)

Drie unm., de meeste trekuaarnemingen boven zee gebeuren normaal 
in de periode eind september tot half november. Op 21.09 : 1 m. 
ZU, 30.09 : 30 ex. ZU, 28.12 : 6 ex. NO.

TAFELEEND (Aythya ferina)

Tuee unm., 23.10 : 3 ex. ZU en 1 m. NO.

KUIFEEND (Aythya fuligula)

Een unm.,. 23.10 : 3 ex.. Deze en vorige soort uorden meestal 
maar bij plotselinge vorst waargenomen op trek boven zee.

EIDER (Somateria mollissima)

De meeste trekkers uerden opgemerkt in de laatste decade van 
september (93,6 % van het totaal !). In het totaal uerden 63 ex. 
waargenomen, hiervan waren 27 % m .. 40 ex. trokken naar het 
ZU en 23 ex. naar NO. Enkele malen verbleven ook vogels ter 
plaatse, deze maakten deel uit van een groepje van 10 ex. dat 
overwinterde nabij het staketsel te Blankenberge.
20.09 : 2 m. 11 u. ZU, 21.09 : 2 m. 5 u. ZU en 6 m. 16 u. NO,
22.09 : 5 m. 12 u. ZU, 07.10 : 1 u. NO, 23.10 : 1 m. ZU,
11.12 : 1 u. ZU, 22.12 : 1 m. ZU.

ZUflRTE ZEEËEND (Welanitta nigra)

Deze soort uardt regelmatig waargenomen van half augustus tot 
half januari met een kleine piek in de eerste decade van 
oktober en duidelijk hoogtepunt in de tueede helft van december. 
In totaal uerden 1252 ex. waargenomen, hiervan vlogen 1167 ex. 
naar ZU en 85 ex. naar NO. In de eerste decade van oktober 
uerden 233 ex. (209 ex. ZU en 24 ex. NO) waargenomen en in de 
tueede helft van december 864 ex. (819 ex. ZU en 45 ex. NO), 
dit is voor deze periodes resp. 18,61 en 69 % van het totaal 
aantal. Goede dagen waren : 07.10 : 174 ex. ZU en 15 ex. NO,
10.12 : 504 ex. ZU en 30 ex. NO (in 3 uur), 22.12 : 289 ex. ZU 
en 11 ex. NO (in 3u3G).
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GROTE ZEEËEND (Melanitta fusca)

Deze soort is heel uat zeldzamer dan de Zwarte zeeëend, ook dit 
jaar slechts enkele wnm. : 07.10 : 2 ex. NO, 18.12 : 1 m . ZU,
22.12 : 1 m. ZU, 28.12 : 3 u. ZU.

MIDDELSTE ZAAGBEK (Mergus serrator)

Drie unm., 30.D9 : 4 u. NO, 18.12 : 1 u. ZU, 28.12 : 3 m. 1 u.
ZU. De septemberuaarneming is een vrij vroege unm. voor
trekkende ex..

SDHDLEK5TER5 (Haematopodidae)

SCHOLEKSTER (Haematopus ostralegus)

Tuee unm. in augustus, 23.08 : 56 ex. ZU (3S,MS) en 24.08 :
200 ex. ZU.

KLUTEN' (Recurvirostridae)

KLUUT (Recurvirostra avosetta)

23.10 : 61 ex. ZU.

PLEVIEREN (Charadriidae)

ZILVERPLEVIER (Pluvialis squatarola)

Tuee unm., 07.10 : 160 ex. ZU (hoog aantal voor de regio) en
08.01 : 4 ex. ZU.

5TRANDL0PER5 (Scolopacidae)

DRIETEENSTRANDLOPER (Calidris alba)

25.08 : 2 ex. ZU.

REGENUULP (Numenius phaeopus)

24.08 : 3 ex. ZU (MS,JS).

UULP (Numenius arquata)

24.08 : 4 e x . ZU (MS,OS).
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JAGERS (Stercorariidae)

MIDDELSTE JAGER (Stercorarius pomarinus)

Buiten de normale trend van elk trekteljaar uerd de Middelste 
jager nu evenveel gedetermineerd ais de Kleine jager. Deze 
toch zeldzamere soort uerd 25 maal met zekerheid vastgesteld 
met ais klap op de vuurpijl de 20 ex. op 09.10 uaarbij niet 
minder dan 15 ex. in één groep voorbijtrokken ! De zeldzamere 
donkere fase uerd 2 maal gezien.
12.09 
07 .10 
09 . 10

18
28

12
12

08.01

1 ex. ZU te Knokke (GO)
1 ex. (LF) ^
3 ex. (2 ex. LF 1 ex. DF) ZU achteraf terug naar NO
17 ex. (LF) NO waarvan 16 ex. in één groep voorbij

trokken bij U 5 à 7. Eigenaardig was dat er die
dag ook NO trek uas (alhoewel de westerstorm)
van 6 juv. Jan van Genten, 4 Kleine jagers en 
een 12-tal miki ' s .

1 ex. (juv.) te Zeebrugge (Uielewaal 50 : 38)
2 ex. (1 ex. DF 1 juv.) ZU 
1 ex. te Zeebrugge (SP)

December- en januariwaarnemingen zijn zeldzaam.

KLEINE JAGER (Stercorarius parasiticus)

Uerd 24 maal getermineerd waarvan meestal de juv., de donkere 
fase en lichte fase van elkaar onderscheiden werden.

ZU

14.10 : 12 ex. in één groep ZU en om 16u30 alle NO aan het Zwin
(TK)

08.01 : 1 ex. (juv.) ZU, een late wnm.

KLEINSTE JAGER (Stercorarius longicaudus)

Op 15.10 werd 1 ad. met verlengde staartpennen waargenomen 
op trek naar het ZU boven zee te Knokke door PiV.
Deze soort blijft uiterst zeldzaam in de regio.

21.08 : 1 ex. (DF) ZU aan het Zwin (TK)
23.08 : 1 ex. (DF) ZU " 1! " (TK)
11.09 : 1 e x . ter plaatse voor Cadzand (TK)
22.09 : 4 ex . (1 ex. LF 2 ex . DF 1 ex. j uv.
0 9 .10 : 1 ex. (LF) ZU

4 ex. ( juv.) NO

GROTE JAGER (Stercorarius skua) 

De Grote jager werd dit jaar niet
van eind augustus tot begin januari.
31 .08 1 ex . ZU te Blankenberge (PaL
08 .09 1 ex. TP voor Blankenberge
21 .09 1 ex. NO
22.09 1 ex . ZU
07 . 10 1 ex. ZU te Zeebrugge
09 .10 2 ex . ZU

1 ex. NO
22.12 1 ex . NO
08.01 1 ex . te Zeebrugge (SP)
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MIKI . (Middelste, Kleine of Kleinste .jager)

Jagers determineren is niet steeds een eenvoudige zaak, soms 
vliegen ze te ver om met zekerheid te determineren of gaat het 
om moeilijk op soort te bepalen juvenielen. Elk jaar wordt in 
feite slechts een klein percentage van de waargenomen Dagers 
gedetermineerd, dit jaar uerd 30 % met zekerheid op soort 
gedetermineerd. Alhoewel het geringe aantal teluren werden 
toch 142 ex. gezien, een aantal dat zeker niet slecht is voor 
zo'n gering aantal uren. In december waren er vrij veel late

TP voor Blankenberge (DS,MS)
wnm. 
23.08 : 1 ex.
24.08 : 2 ex.
25.08 : 1 ex.
29 .08 : 3 ex.
30.08 : 1 ex.
08.09 : 5 ex.
20. 09 : 1 ex.
21 .09 : 8 ex.
22.09 : 26 ex .

30.09 : 5 ex.
07. 10 : 5 ex.
09. 1 0 : 4 ex .

23. 10 : 4 ex.
24. 10 : 1 ex.

11.12 : 27 ex.
18.12 : 12 ex.

1 ex.
08.01 : 2 ex.

ZU 
ZU 
ZU
ZU en 1 ex 
ZU
(LF) NO 
(1 ex. L F) 
(2 ex. LF 
LF) NO 
(3 ex.
(1 ex .

(D S,MS)

NO

ZU en 2 
en 2 ex.

ex. ( 1 ex. DF) NO 
DF) en 9 juv. ZU, 2 ex. (1 ex.

DF) ZU
DF 2 juv.) ZU, 4 ex (3 ex. DF) NO 

ZU, 12 ex. (2 ex. LF 2 ex. DF 1 juv.) NO 
opmerkelijke NO-trek bij westerstorm 
(2 ex. LF 1 ex. DF)
(juv.) TP op de put van Sint-Pieters, ongeveer 
14 km van de kust (MS) !!!

ZU, hoog aantal voor december 
(6 juv.) ZU 
(juv.) ZU 
(1 juv.) ZU

MEEUUEN (Laridae)

ZUARTKOPMEEUU (Larus melanocephalus)

07.10 : 1 subad. ZU te Zeebrugge (PeL,TDS)

DUERGMEEUU (Larus minutus)

Vooral van juli tot begin oktober blijven in het havengebied van 
Zeebrugge en de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge groepjes Dwerg- 
meeuwen pleisteren, deze gaan foerageren op zee en volgen veel 
schepen die de haven in— en uitvaren. Deze groep foeragerende 
vogels kan soms meer dan 200 ex. bedragen, door het vele heen 
en weer vliegen boven zee van de foeragerende vogels is het 
moeilijk de werkelijke trekvogels te onderscheiden van de 
pleisteraars. Alleen de gegevens van december en januari geven 
een goed beeld van de trek in deze twee maanden, andere gegevens 
slaan meestal op minder dan 20 ex..
18.12 : 29 ex. ZU
28.12 : 22 ex. ZU
07.01 : meer dan 100 ex. per uur ZU aan het Zwin (TK)
08.01 : 85 ex. ZU in anderhalf uur
Voor januari toch hoge aantallen, langs de kust pleisterden 
op verschillende plaatsen groepjes in deze periode.
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VORKSTAARTFIEEUU (Larus sabini)

Twee wnm. in december : 1 ex. en 1 subad. ZU bij NU 7 op 11.12 
en 1 ex. ZU bij UNU 6 op 22.12.

DRIETEENNEEUU (Rissa tridactyla)

Deze echte zeemeeuw was enkel talrijk te zien tijdens de 
december- en januaristormen, toen pleisterden ook veel vogels 
langs de kust. De belangrijkste aantallen uerden vastgesteld op
11.12 : 113 ad. 41 juv. ZU, 28.12 : + 1500 ex. ZU in 3u3D,
□8.D1 : + 2000 ZU in 1u30. De laatste tuee aantallen zijn onge
woon hoog, de zware stormen en de daarbij gepaard gaande koude 
zullen daar zeker niet vreemd aan zijn.

STERNS (Sternidae)

LftCHSTERN (Gelochelidon nilotica)

Op 10.08 2 ex. ZU aan het Zwin (DV/,GBu).

GROTE STERN (Sterna sandvicensis)

Van half augustus tot eind oktober uerden regelmatig ex. op trek 
genoteerd, meestal ging het om enkele ex.. De belangrijkste 
aantallen waren : 22.08 : 40 ex. ZU in 10 min aan het Zwin (TK),
30.09 : 40 ex. ZU, 15.10 : 4 ex. ZU aan het Zwin (TK). Het laat
ste ex. uerd gezien op 27.10 naar ZU aan het Zwin (TK).

DQUGALLS STERN (Sterna dougallii)

Op 02.08 vlogen 2 juv. naar ZU aan de pier te Blankenberge 
(PeL,Pai).

VI SDI E F (Sterna hirundo) en/of NOORDSE STERN (Sterna arctica)

Het verschil tussen beide soorten is niet steeds even duidelijk 
boven zee, dus worden beide soorten samen besproken. De meeste 
zeetrektellers gebruiken de afkorting VINO voor Visdief en/of 
Noordse stern. De soort werd niet altijd genoteerd, de belangrijkste 
gegevens zijn : 14.08 : 247 ex. ZU in 3u30 te Zeebrugge (TDS),
22.08 : 436 ex. ZU in 3u30 te Zeebrugge (TDS,FB), 22.09 : 190 ex.
ZU in 4u30, 30.09 : 350 ex. ZU in 1u30, 07.10 : 6 ex. ZU in 2u30.

DUERG5TERN (Sterna albifrons)

De belangrijkste trekperiode voor deze soort situeert zich van 
half juli tot half september, in augustus wordt meestal de 
meeste trek vastgesteld. De volgende wnm. uerden verricht :
12.08 : 2 ex. ZU, 27.08 : 13 ex. ZU, 31.08 : 3 ex., alle wnm. 
aan het Zwin ( TK ) ; 23.08 : 1 ex. ZU (JS,MS).

ZUARTE STERN (Chlidonias niger)

Van augustus tot begin oktober trekken Zwarte sterns door in 
de regio, buiten deze periode van de najaarstrek worden ook 
wel eens ex. gezien. De belangrijkste gegevens zijn : 14.08 :
6 ex. ZU, 15.08 : 22 ex. ZU (TDS) ; 22.08 : 178 ex. ZU (TDS,FB),
07.10 : 2 ex. ZU (TDS), alle wnm. te Zeebrugge.
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B R O E D G F V A L LEN V A N  MEELIUEN EN STERNS
door Thierry De Schuyter

ZUARTKOPMEEUU (Larus melanocephalus)

ln het natuurreservaat het Zuin te Knokke 1 p.. Het eerste ex. 
betrof een ad. In de kolonie op 28.02 (TDS). Door verscheidene 
uaarnemers uerden 2 p. uaargenomen in en rond het Zuin. Ook dit 
jaar uerd hier verscheidene malen een imm. opgemerkt.
Uaarnemers : GBu, TDS, FK, UNM Brugge, JNN Knokke-Heist, DH, PeL, 

PaL, KR, e .a ..

KOKFIEEUU (Larus ridibundus)

In het Zuin broedden ca. 5000 p.. Voor het eerste uerden ook 
braedgevallen buiten het Zuin genoteerd in de regio, nl. in de 
Achterhaven te Dudzeie/Zeebrugge broedden 20 p. op een eilandje 
in het Insteekdok (TD5,FB). De gegevens van het Zuin zijn af
komstig van GBu.

STORMMEEUU (Larus canus)

Sinds enige jaren is deze soort een jaarlijkse broedvogel in het 
Zuin, dit jaar uaren 2 p. aanwezig (GBu). Meestal broeden de 
Stormmeeuuen aan de rand van de Kokmeeuuenkolonies.

ZILVERMEEUU (Larus argentatus)

Het Zuin is de enige broedplaats van de Zilvermeeuw Ín België, 
dit jaar uaren hier 12 p. aanwezig (GBu).

DOUGALLS STERN (Sterna dougallii)

Ook dit jaar werd terug een broedgeval genoteerd van deze toch 
wel zeer zeldzame soort. Het betrof een gemengd paar Visdief - 
Dougalls stern. De broedende vogel uerd ontdekt in mei door 
GO, GBu en TDS.

VISDIEF (Sterna hirundo)

In het Zuin waren dit jaar 320 p. aanwezig, dit aantal blijft zo 
hoog dankzij de beheersuerken die hier jaarlijks uitgevoerd worden 
ten voordele van deze soort (GBu). In de Achterhaven uas op een 
eilandje in het Insteekdok een kolonie van 75 p., dit is de enige 
serieuze broedkolonie buiten het Zuin (TDS,FB). Bijzonder uas het 
broedgeval van een paar in de Uitkerkse polder (3VG).

NOORDSE STERN (Sterna paradisae)

Dit jaar werd in het Zuin, net zoals vorig jaar, terug 1 p. 
vastgesteld. Dit was het enige broedpaar in België (gegevens 
GBu) .
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STOOKOLIE SLACHTOFFERTELLINGEN TIJDENS DE [WINTER T82-Tñ^

door 3. lían Gompel

Tijdens de winter '82-,83 spoelden weer heel wat stookolieslacht- 
offers aan op onze kust, vele ervan nog levend. Van de Oostkust 
(Knokke tot Oostende) zijn een groter aantal tellingen beschikbaar 
dan van de Liestkust, waardoor het gevonden aantal vogels er ook. 
dichter het uerkelijke aantal zal benaderen. In het totaal ont
vingen ue voor de Oostkust 2B tellingen, de meeste van deeltra- 
jekten van 5 à 10 km. In het totaal uerden hierop 637 vogels 
gevonden, samen met de 295 van de Uestkust en de 329 ex. die 
levend uerden binnengebracht in de opvangcentra van Nieuwpoort, 
Blankenberge en het Zuin, maakt dit een totaal van 1261 ex..
Het uerkelijke aantal voor deze winter schatten ue op minstens 
2300 ex.. Dit is dubbel zoveel ais het aantal dat normaal op onze 
kust aanspoelt, maar gelukkig toch een stuk minder dan de 4500 ex. 
van tuee winters terug. De meeste tellingen van de Oostkust uerden 
verricht door partikulieren : F. Beidts, F. Bogaert, T. De Schuyter, 
G. Orbie, G. Rappé, ñ . Peeters, 14. Pottier, 3. Wan Gompel. Werder 
waren er ook tellingen van 3NN Blankenberge en 3NI4 Brugge en de 
BNK (Knokke).

Tot eind december spoelden weinig vogels aan. Wan 27.12 uerden 
plotseling tientallen nog levende Zeekoeten en Alken vol olie 
gevonden, terwijl er op de stranden ook dode ex. begonnen aan te 
spoelen, op 28.12 bijv. 4 à 5 ex. per km. Werscheidene Zeekoeten 
zaten ook in de havens van Zeebrugge en Blankenberge. In de eerste 
helft van januari bleven nog verder kleine aantallen vogels aan
spoelen, vanaf 15-16,01 uas er dan een nieuwe piek, bijv. niet 
minder dan 36 nog levende ex. op 16.01 ! Dok de volgende dagen
bleef deze stroom aanhouden. Tientallen lagen er ook dood op het 
strand, vele nog levende ex. zaten op zee voor de kust. Opvallend 
uas dat ze alle met eenzelfde soort dikke brijige stookolie 
waren besmeurd, die zeer moeilijk te verwijderen was. De oorzaak 
werd kort daarop gevonden, toen een helikopter van de Zeemacht 
tuee kilometer grote vlekken ontdekte die langzaam voorbij onze kust 
dreven. Wan 18 tot 20.01 kwam er tot overmaat van ramp, dan nog 
een storm bij, wat een nieuwe golf van aanspoelende vogels ver
oorzaakte. Dit herhaalde zich nog eens begin februari. Ter 
illustratie : op 04.02 uerden tussen Blankenberge en Oostende 
85 vogels verwijderd, op 06.02 's morgens ueer 20 en ’s namid
dags nog eens 15 nieuwe ! Op 12.02 lagen er alweer meer dan 40, 
telkens op hetzelfde trajekt. Een groter percentage, bijna de 
helft., waren nu echter niet besmeurd met stookolie. Op 26.02 
werd de volledige kust geteld, ais onderdeel van de internatio
nale tellingen. Nog 188 vogels werden gevonden, duidelijk minder 
dan in januari en begin februari, wat tevens aantoont dat een 
eenmalige jaarlijkse telling onvoldoende is ais beeld van de 
werkelijke sterfte. Tenslotte spoelden er na de stormen eind 
maart en half april nog vogels aan, gelukkig echter nog slechts 
in gering aantal .
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In de onderstaande tabel gewen ue de totale aantallen (resp. 
getelde en totaal geschatte aantallen) per soort voor de 
Belgische kust :

soort aantal geteld % met 
stookolie

geschat totaal 
aantal

Zeekoet 669 02 1300
Alk 269 B 4 500
Papegaaiduiker 14 60
Kleine alk 5 40
Roodkeel- en 7 86 10
Parelduiker
Fuut 33 87 50
Zuarte zeeëend 13 70 20
Eider 8 40 1 2
Noordse stormvogel 6 50 1 0
Dan van Gent 6 100 1 0
Dri eteenmeeuu 143 65 200
Zilvermeeuw, Kleine 40 50 80
en Grote mantel-
meeuw.
Kokmeeuw en Storm- 32 40 60
meeuu
Andere 16 20 30

Totaal 1261 2300

Talrijkste groep uaren de fllkachtigen met 78 % wan het totaal 
aantal. Heer dan 60 % van de Alkachtigen uaren stookolieslacht- 
offers. Het grootste deel hiervan uaren Zeekoeten, vooral juv. 
vogels. Uit biometrische gegevens kunnen ue afleiden dat ca.
30 % tot de zuidelijke (Uria aalge albionis) en 70 % tot de 
noordelijke ondersoort (Uria aalge aalge) behoorde, 15 gebrilde 
ex. uerden ook gevonden, de gebrilde vorm komt vooral bij de 
noordelijke ondersoort voor. Bijzonder talrijk uas ook de Alk, 
uat voor deze soort veel ernstiger is, gezien de veel geringere 
populatieomvang van deze soort. Bovendien uaren de overgrote 
meerderheid ad. vogels. Tuee ex. met een Britse ring uerden ook 
gevonden : de ene uas ais nestjong geringd in Uales in 1977, de 
andere ais reeds voluassen vogel in een broedkolonie in Schot
land in 1979. Behalve 1 ex. behoorden alle gevonden Alken tot de 
zuidelijke ondersoort (Alca torda britannica). De noordelijke 
ondersoort (Alca torda torda) is aan onze kust zeer zeldzaam, 
er uerd er één gevonden te Nieuupoort. Verder uaren er bij de 
Alkachtigen nog 5 Kleine alken (hiervan 3 aan de Oostkust) en 
14 Papegaaiduikers (8 aan de Oostkust), vaar deze laatste 
betreft het voor ons land een uitzonderlijk hoog aantal.
Noordse stormvogels, Dan van Genten en Zee'éenden uaren minder 
talrijk dan voorgaande jaren. Vooral de Zuarte zeeëend uerd in 
de zestiger en begin zeventiger jaren veel talrijker aange
troffen .
Bij de duikers uaren er drie ex. aan de Oostkust : 2 Roodkeel- 
en 1 Parelduiker. Vrij talrijk uaren de Futen : 2/3 van de 33 
getelde ex. kwamen van de Oostkust. De Fuut schijnt de laatste 
jaren talrijk voor onze kust te overwinteren.
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Bij de meeuwen uas de Drieteenmeeuu de talrijkste soort : 65 % 
uas besmeurd met stookolie, 47 % uaren juvenielen. Vooral op 
18 januari, na de storm van de vorige dagen, vlogen ook honderden 
ex. over het strand en de duinen, Mark Peeters telde er bijv.
800 in de voormiddag tussen Blankenberge en Uenduine, er zaten 
er ook tientallen uitgeput in de havens. Van de andere meeuuen 
had minder dan de helft stookolie. Zilvermeeuwen waren talrijkst, 
in mindere mate ook Kokmeeuw en Stormmeeuu en Grote mantelmeeuu. 
Ook enkele Kleine mantels, 1 juv. Duergmeeuw en een Middelste 
jager uerden gevonden, beide laatsten aan de Uestkust.
Tot de " andere " soorten behoren de steltlopers (8 soorten), 
zelfs hier hadden er verschillende stookolie.
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Uft A RN Emi N GEN VAN PLEISTERENDE P1EEUUEN, STERNS E I\1 ftLKEN

door Thierry De Schuyter

I nl ei di nq
In de vorige Jaarboeken zijn weinig gegevens verwerkt over 
pleisterende meeuwen, sterns en alken. Vooral de meeuwen en de 
sterns werden een beetje stiefmoederlijk behandeld, en meestal 
wordt slechts aandacht geschonken aan de zeldzamere soorten.
Dit artikel wil een aanzet geven tot het beter volgen van een 
aantal soorten, die in de regio periodiek soms talrijk voor
komen maar elders soms vrij zeldzaam zijn. Goede kansen om 
gegevens over deze soorten te verzamelen laten wij in de regio 
onbenut. Het is niet de bedoeling in dit artikel alle soorten 
meeuwen, sterns en alken te bespreken die in de regio in deze 
periode werden opgemerkt.

Bespreking soorten

ZUARTKOPMEEUU (Larus melanocephalus)

Buiten de vogels die verbleven in en rond de omgeving van de 
kolonies in het Zwin, uerden ook verschillende wnm. verricht 
buiten de direkte omgeving van het Zwin. In het najaar werd 
1 ex. gezien in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge op 11.D9 
(GD,GBu). Een zeer vroege wnm. werd opgetekend te Uenduine : 
op 18.02 : 1 ad. in winterkleed (LDq,ID). De meeste wnm. komen 
echter uit het voorjaar, vermoedelijk betreft het ex. die. 
vanuit het Zwin in de polders gaan foerageren. Zo werden in de 
vorige jaren verschillende malen ex. gezien in het gebied van 
Hoeke-Lapscheure die samen met Kokmeeuwen foerageerden op 
weiland. Gp 01.05 : 2 subad. in de Achterhaven (DNM Knokke- 
Heist), op 06.05 : 2 subad. aan het Lievegeleed (TDSü), op
16.05 : 2 subad. in de Blankenbergse polder (FBe) en op 03.06 :
1 ad. aan de kleiputten van Sint-Donaas te Hoeke. In de direkte 
omgeving van het Zuin werden ex. opgemerkt in de Zwinbosjes, 
de aanpalende polders en het Zuiveringsstation (04.05 : 1 subad. 
(PS)) .

DUERGnEEUU (Larus minutus)

Vooral in het najaar pleisteren veel ex. in de regio, met ais 
belangrijkste pleisterplaats de Achterhaven te Dudzele/Zee
brugge en de Voorhaven te Zeebrugge-Heist en de aanpalende 
kuststrook te Heist en te Zeebrugge en Blankenberge.
In het Zwin zijn er enkele wnm. van meestal enkele ex. in de 
periode juli-augustus-september, eerste unm. op 10.07 : 2 ad. 
(TDS). Het havengebied van Heist-Zeebrugge-Dudzele mag gerust 
de belangrijkste Belgische pleisterplaats genoemd worden, het 
is jammer dat tot op heden slechts zeer weinig systematische 
tellingen werden verricht, in de zeventiger jaren werden hier 
tot 1200 ex. geteld (TDS), een zeer hoog aantal. Jaarlijks 
overzomeren hier enkele imm.. In de nu volgende opsomming 
worden de belangrijkste gegevens weergegeven : 03.07 : 6 ad.,
08.07 : 56 ad. 3 imm., 18.07 : 50 ad., 31.07 : 318 ad. 6 juv.,
01.08 : 588 ex., 11,08 : 544 ex., na half augustus dalen de 
aantallen sterk omdat het opspuitterrein waar de vogels op 
zaten werd drooggelegd, een hondertal ex. bleven in het gebied 
tot eind september (alle gegevens TD5).
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Uit de tellingen blijkt dat de eerste ad. ex. reeds begin juli 
aankomen, de aantallen blijven tot in de 2 decade van juli vrij 
klein. Eind juli en begin augustus nemen de aantallen sterk toe 
om een maximum te bereiken op 01.08 met 588 ex.. Tot half augus
tus bleven de aantallen vrij hoog. Een sterke stijging van het 
aantal pleisterende vogels uerd vastgesteld tussen de tellingen
31.07 en 01.08, op 01.08 uaren niet minder dan 254 ex. meer 
aanwezig !. Sterke trek in deze periode ? Uit de schaarse zee- 
trekgegevens uorden ue in elk niet veel uijzer, in deze periode 
uordt zelden geteld. Op 14.08 en 22.08 uerden resp. 56 en- 48 ex. 
opgemerkt te Zeebrugge die naar ZU trokken, dit telkens in 3u30 
(FBjTDS). Toch moet er ook voor half augustus veel trek zijn 
ais ue de forse stijging van het aantal pleisteraars zien eind 
juli begin augustus. De eerste juv. uorden meestal gezien in de 
laatste decade van juli, dit jaar op 31.07. De vogels die hier 
pleisteren foerageren in de Achterhaven en in de Voorhaven en 
langs de aanpalende kuststrook, de vogels volgen meestal de 
schepen die de haven in- en uitvaren en hebben een voorkeur voor 
vissersboten en baggerschepen (vooral ais opgezogen slib en zand 
geloosd uordt). Soms rusten de vogels in Voorhaven ook uel eens 
op het strand, dit tot tegen Blankenberge.
Tijdens de december en januaris tormén uerden veel trekvogels 
opgemerkt, dit bracht mee dat langs de volledige kuststrook her 
en der ex. uerden opgemerkt. Uinteruaarnemingen zijn eerder 
zeldzaam.
Het voorjaar is meestal iets kalmer wat trek van Duergmeeuuen 
en pleisterende vogels betreft. Vooral in de tueede helft van 
april en in mei uerden op verschillende plaatsen langs de kust 
ex. gesignaleerd. In juni verbleef terug een groepje imm. vogels 
in de Achterhaven, o.a. 20 ex. op 16.06 (LD), ook op het nabije 
0T Brugge 4 ex. op 05.06 (LD).

GEELPOOTFIEEUU (Larus cachinnans)

Dit jaar zijn er 6 unm., toch komt de Ge elpootmeeuu meer voor 
in de regio dan de meesten denken. Het volstaat in augustus 
met het goed bekijken van de pleisterende meeuuen langs de 
kuststrook en je hebt een redelijke kans van deze soort te 
zien. De volgende unm., alle uit het najaar, uerden genoteerd : 
30,G7 : 1 ad. in het Zuin (DS,PeS), 06 .08 : 1 ad. te Zeebrugge 
(OVG), 08.08 : 1 ad. te Zeebrugge (TDS), 02.09 : 1 ex. op het 
strand te Blankenberge (Map), 19.09 : 1 ad. op het strand te 
Blankenberge-Zeebrugge (OVG), 28.09 : 1 ad. op het strand te 
Blankenberge-Zeebrugge (MaP).

GROTE BURGEMEESTER (Larus hyperboreus)

Op het strand te Blankenberge overuinterde een ad., deze vogel 
uas aanwezig van 27.09 tot 14.04 (3VG,MaP). Op 13.04 uerd 1 juv. 
voor de Fonteintjes gezien. In het Zuin 1 juv. op 30.01 (TDS). 
Opmerkelijk uas een juv. op 02.12 dat foerageerde in weiland 
tussen de ganzen te Damme (ongeveer 10 km van de kust)(TDSU).
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GROTE STERN (Sterna s anüvicensi s )

Van begin juli tot half september verbleuen enkele ex. in het 
Zuin (TD5,DW) » maximum 12 ex. op 03.CB (D V) . Op 12.09 uerd 1 ex. 
gezien voor de Fonteintjes (3NM) . Op 05.06 verbleven 4 ex. in 
het Zuin (TK,TDS). Op strand worden af en toe enkele ex. 
opgemerkt, lang niet alle unm. uorden genoteerd en doorgegeven.

UI SDI E F (Sterna hirundo)

In het najaar pleisteren op tuee plaatsen veel ex., in het Zuin 
en de Uoorhaven te Zeebrugge/Heist. In het Zuin pleisteren tot 
eind september ex., de hoogste aantallen (tot 300 ex. en soms 
meer) uorden vastgesteld in juli en begin augustus. In de Uoor
haven pleisteren in augustus tot 250 ex., deze vogels foerageren 
vooral in het havengebied. Na het broedseizoen uorden ook ex. 
opgemerkt buiten de broedgebieden en de kuststrook, o.a. langs de 
Damse Vaart, in het gebied van Hoeke-Lapscheure-Oostkerke, ...
De eerste ex, uorden meestal in de eerste helft van april gezien, 
vooral langs de kuststrook, ook uel eens een stuk in het binnen
land. Op 22.06 uerden 2 ex. gezien te Meetkerke (PUB).

NOORDSE STERN (Sterna paradisae)

Slechts drie unm. bereikten ons, de determinatieproblemen tussen 
Noordse stern en Visdief zullen daar zeker niet vreemd aan zijn.
05.08 : 2 ex. in het Zuin (GBu,BDC), 12.08 : 1 ex. in het Zuin 
(DV), 01.08 : 1 ex. te Zeebrugge (GO).

DWERGSTERN (Sterna albifrons)

Deze soort uordt vooral in de omgeving van het Zuin waargenomen, 
uaar soms gedurende een langere periode ex. pleisteren. Van 03 
tot 15.08 uerden door DV regelmatig ex. waargenomen, meestal 2 à 
5 ex., maximaal 7 ex. op 14.08. In het voorjaar op 09 en 10.05 
telkens 2 ex. in het Zuin (TDS). Deze soort broedde vroeger in 
het Zuin, recent uerden een aantal beheersuerken uitgevoerd om 
een geschikt broedbiotoop te scheppen voer deze■soort, mogelijks 
kan deze soort in de komende jaren terug tot de broedvogels in 
de regio gerekend uorden.
Te Zeebrugge uerden op het strand af en toe enkele ex. opgemerkt 
van half juli tot half augustus, een zeer late unm. uerd gepu
bliceerd in de Wielewaal 49 : 405 : 03.10 : 1 ex. te Zeebrugge.

ZWARTE STERN (Chlidonias niger)

Van half juli tot in oktober uerden ex. vastgesteld in de regio.
De aantallen blijven her en der beperkt tot enkele ex. tot begin 
oktober, het is zeer eigenaardig dat zó laat nog zo veel ex. 
gezien uorden. Begin oktober pleistert te Zeebrugge een groepje : 
op 03.10 : 40 ex. (TDS), op 04.10 : 85 ex. ! (SP). Late unm. 
uorden hier genoteerd op 17.10 : 1 ex. (3VG,TDS). Op 16.10 : 1 ex. 
op de put van St.-Pieters (MS).
Alle voorjaarsunm. komen uit de eerste decade van mei, drie 
gegevens liggen voor : 03.05 : 3 ex. te Snellegem (MP),
07.05 : 32 ex. ! op de put van Roksem (OM), 08.05 : 4 ex. te 
Roksem (MP,RP).
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ZEEKOE! (Uria aalge)

Voor de kust verbleuen in de periode half december - half februari 
verschillende Zeekoeten, meestal stookolieslachtoffers. Deze ex. 
verbleven vooral op plaatsen uaar ze enige beschutting vonden 
tegen het stormueer. De volgende gegevens bereikten ons :
□p 18.12 : 1 ex. besmeurd met olie spoelt aan op het strand te 
Blankenberge, 2B.12 : 2 ex. te Blankenberge, 17.01 : 1 ex. te
Zeebrugge, 05.en 06.02 : resp. 7 en 11 ex. in de Flarinebasis te 
Zeebrugge (FB), 12.02 : 1 ex. in de haven te Zeebrugge, 14 02 :
1 ex. in de flarinebasis te Zeebrugge (EB).
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DESPENDIET (Pernis apivorus)
door Barbara De Coninck

Inleidi nq
Dat de Uespendief in de Brugse regio een trouwe doortrekker is, 
zowel, op voorjaarstrek ais in staalblauwe augustus- en september- 
luchten ; dat deze prachtvogel er nu ook bijna jaarlijks ais 
pleisteraar (op dóórtrek) en zelfs ais broedvogel mag uorden 
opgetekend, dit zijn (gelukkig !) maar al te goed gekende feiten. 
Maar dat het én in het najaar '82 én in het voorjaar ’83 zo droevig 
zou zijn met de despendiefwaarnemingen, dat is nieuw. Uant inderdaad 
de cijfers liegen er niet om : tegenover de precies geteld 222 ex. 
(100 unm.)die in vorige periode werden waargenomen steken de 24 
beschikbare waarnemingen (met een totaal van 32 ex.) uit de 
huidige periode schril af. Allicht zullen de weersomstandigheden 
de waarnemers behoorlijk wat moeilijkheden bezorgd hebben, en 
vlogen vele trekkers of te hoog, of boven het wolkendek, dat hier 
ook van zij, in elk geval was ook het gelukkige toeval (een niet 
te onderschatten faktor) niet aan onze zijde. Hopelijk worden het 
najaar '83 en het voorjaar ’84 weerom goede seizoenen.
Najaarstrek '82
In 1982 was het op 11 juli dat TDS de eerste, (vroege !) 
trekwaarneming binnenhaalde : 1 ex. nabij het Zwin te Knokke.
Helaas was het met deze wnm. ook zowat alles wat de julitrek 
betrof, eerst op 31.07 werden de volgende ex. gezien (KD,EK).
Zoals steeds bereikten de meeste waarnemingen d o s  terug in de 
augustusmaand : 10 van de 19 waargenomen herfsttrekkers werden 
toen in de notaboekjes ingeschreven. Bij een blik op de herfsttrek 
in vorige jaren kan precies hetzelfde fenomeen uorden vastgesteld : 
ook toen werden precies in augustus de maxima-aantallen gebracht ; 
respektievelijk 26 van de 45 (voor 1980) en 38 van de 70 (voor 1981) 
toenmalige herfsttrekkers vlogen toen telkens in augustus dus, de 
kijker in. Uoor de (véél te schaarse !) septemberuaarnemingen 
verwijzen we naar de verduidelijkende grafiek 1. Ónmogelijk hier 
een woord aan toe te voegen, vermits de aantallen geenszins op 
peil zijn en bijgevolg zeker niet representatief voor het doortrek- 
verloop in deze periode. Noteren we nog dat het op 2 oktober was 
dat OKI de allerlaatste Uespendief zuidwaarts zag trekken. Toch 
maar uitkijken wat het in '83 zal worden !

Grafiek 1
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ZUARTE UOUU (gilvus migrans)
door Luc Vían Rie

Inleiding
De Zuarte uouu is nog altijd een eerder schaarse doortrekker in 
onze regio. In vergelijking met voorgaande jaren is er geen stij
ging merkbaar, uel is er sprake van een nagenoeg konstant aantal 
uaarnemingen. Het doortrekpatroon van de Zuarte uouu vertoont 
+ een ellips dit uii zeggen : in het najaar trekken er zeer ueinig 
Zuarte uouuen over het uesten van ons land, de dóórtrek is eerder 
gekoncentreerd over het oosten van ons land en vooral over Duits
land ; teruijl in het voorjaar een groter percentage over onze 
regio trekt.

Najaarstrek '82
Wat betreft de najaarstrek is augustus de beste periode om doortrek 
van deze soort uaar te nemen. Dit najaar vielen alle uaarnemingen 
in augustus.
12.08 Zuin/Knokke 1 (GBu)
28.08 Lindeveld/Beernem 1 (EK)

Voorjaarstrek '83
Teruijl in voorgaande jaren de voorjaarstrek vooral gekoncentreerd 
uas in de 2 decade van mei, passeerde het gros van de Zuarte 
uouuen reeds in april. Dit uekt uel enige veruondering op, daar 
ook de literatuurbronnen de maand mei aangeven ais de beste maand 
voor dóórtrek van de Zuarte uouu. Dit jaar uas mei gekenmerkt door 
zeer slecht ueer. In 1981 uaren er 2 maart- en 2 apriluaarnemingen, 
in 1982 slechts 1 apriluaarneming en in 1983 niet minder dan 10 
apriluaarnemingen en slechts 4 meiuaarnemingen.
05. 04 Beernem 1 NO 1 8u1 0 (UI G )
1 1 . 04 Fleetkerkse IToeren 1 NO 1 luOO (LDC)

Coppietersbos Sint-Andries 1 Z 1 1uG2 (FDS)
16. 04 Zuinbosjes/Knokke 1 TP

MaS )17.04 Internationale dijk Zuin 1 NO 08u40 (ns,
Zuinbosjes 1 NO 1 4u 1 4 (LDC, BDC )

18.04 Sint-Donaas/Hoeke 1 NO 1 1u50- 1 2u00 (TD5U)
26.04 Ryckevelde/Sijsele 1 NO 1 1 u45- 1 2uQ0 (TD5U)
28 .04 Heetkerke 1 NO (JUS)
29 .04 Telpost bossen Sint-Andries 1 NO 11uC2 (33)
01 .05 Zuinbosjes 1 TP
04.05 Uit te Holenstr. Sint-Hichiels 1 NN0 1 4u30 (LUR )
07.05 F onteintjes/Zeebrugge 1 NO 07u1 0 (HaP)
17.05 Telpost bossen Sint-Andries 1 NO 1 1 u30 (LUR)

h ti it m 1 NO 1 2u55 (LUR)
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RODE UOUU (Milvus milvus)
door Hans De Blauue

Dit jaar uerden 25 unm. verricht betreffende 27 ex., ook buiten 
de trekperioden uerden Rode uouuen gezien.

Najaarstrek '82
In het najaar ligt de doortrekroute over Oost-Selgië en Uest- 
Duitsland, vandaar de ueinige doortrekkers in de regio.
29.09 : 1 ex. Bloemendale Sint-Andries ZG 15u11 MaS

Uinteruaarneminqen
Dit jaar zijn er een opvallend groot aantal uinteruaarnemingen in 
vergelijking met vorige jaarboeken. Minstens 2 ex. verbleven korte 
tijd pleisteren (Zuinbosjes/Knokke en Zevenkerke), in het aanpalen
de Uest-Zeeuus-l/laanderen uerd al enkele malen overuintering vast-
gesteld.
07.11 1 ex . Uitkerke OVG
07. 1 1 1 ex . De Haan - Vlissegem (zelfde ex. ?) FV, B3
18.11 1 ex . ueg Dudzele - Brugge PaL
03. 12 1 ex . Zuinbosjes, slaaptrek FV, B0
05.12 1 ex . Zuinbosjes ter plaatse 15u00 ONM
22. 12 1 ex. put Zevenkerke 14u37 KT
23.12 1 ex . Zevenkerke, ter plaatse 1 4u1 1 SK , HK
10.01 1 ex. Sijsele/Donk, ter plaatse nadien TD5U

ueg in de richting van Nederland

Voorjaarstrek '83
De meeste Rode uouuen uorden langs de bossen ten ZZU van Brugge 
uaargenomen. De route splitst zich daar ; een aantal trekt over 
Sint-Pieters, de Achterhaven te Dudzele-Zeebrugge naar het Zuin, 
anderen volgen de Damse Vaart. Vermoedelijk loopt er een belang
rijke trekroute tussen Qostkamp en Beernem richting Aardenburg.
De eerste trekker uerd uaargenomen op 22.02 en de laatste op 11.06, 
de meeste dóórtrek uerd vastgesteld in april .
22.02 1 ex. Mariënhove 0 1 5u40 MaS
05.03 1 ex. Villa, Diksmuide Heirueg 

Si nt-A ndri es
NO 1 4u0 3--08 OM

18.03 1 ex . Uulgebroeken N NU ■'s avonds LVR
29.03 1 ex. Heideveldje Sint-Andries N 1 4u2Q LVR
10.04 1 ex. Achterhaven Dudzele/Zeebrugge NN0 16u 50 MS,FK,SK, 

LDq, ID
15.04 1 ex . Zuin GBu
1 6.04 3 ex . Si nt-Mi chi el s C 1 9uC0 GO
17.04 1 ex . Zuin GBu
18.04 1 ex . Zuin, Internationale dijk NO TDS
23.04 1 ex. Zuin GBu
25.04 1 ex . T illegem NO 1 3u30 LVR
25.04 1 ex. spoorueg voorbij Beernem ter plaatse OS
26 .04 1 ex. Ryckevelde, uaarschijnlijk deze soort NO TDSU
05.05 1 ex . bossen ten Z van E5 Sint-Andries N 1 9 u30 LVR
06.05 1 ex. Zuin GBu
08 .05 1 ex. Ui j nendale NO GO
1 1 .06 1 ex. Tillegem-expressueg N 1 1 u45 LVR
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BRUINE KIEKENDIEF (Circus aeruginosus)
door Frank De Scheemaeker

I nleidi nq
Ue verzamelden dit jaar 286 unm. betreffende 424 ex.. Zouel ais 
doortrekker en pleisteraar uas de Bruine kiekendief veel minder 
algemeen dan de vorige drie jaren. Tuee koppel broedden met 
succes. Vergelijking met de vorige jaarboeken uordt fel bemoei
lijkt door het feit dat door de inkrimping van de regiogrenzen 
de broedkoppels uit Uest-Zeeuus-Vlaanderen uegvallen, daar nam 
het aantal broedparen toe.

Najaarsuaarneminqen '82 
N_ a j.a_a r_s p_l e i_ s t, e r_ a_a rs
Ue noteerden naast de broedkoppels in 1982 zeker 6 overzomeraars. 
Het aantal uaarnemingen van pleisterende ex. liep terug tot 162, 
betreffende 279 ex.. Vooral het aantal ex. per unm. in de polders 
rond het Zuin en in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge liep fel 
terug. De overige polders uorden in het najaar te ueinig geteld
om een vergelijking met andere jaren te maken.

Zuin, Zuinbosjes, Dievegat, De Vrede, Costa, ueiden rond het Zuin : 
Hier overzomerden minimum 2 ex.. Tot eind juli hoogstens 1 à 2 ex. 
per unm.. Begin augustus toenemend : 3 à 4 ex. op 01.08, 3 ex. op 
08.08. Eind augustus verblijven minimum 5 ex. in de polders rond 
het Zuin. Ue beschikken slechts over 2 (onvolledige ?) slaapplaats
tellingen : op 26.08 2 juv, in de schorre van het Zuin en op 02.09 
3 ex. in de schorre van het Zuin en 1 u. in het Dievegat (TK). Tot 
half september 3 à 4 ex., op 21.09 nog steeds 2 u,. Daarna pas 
half oktober ueer opduikend : 2 juv. op 18.10 en 1 u./juv. op 22.10

In het totaal beschikken ue over 99 unm. betreffende 135 ex. (5 m.,
44 u., 40 juv., 9 im., 6 u./juv., 31 spec.). Heer dan 10 unm.
ontvingen ue van PS, TDS, PK, BDC. 1 à 10 unm. van TK, FB, TG,
HaP, Aves, BV, MS, OS, FDS, PGo, DV, YF, PeL, PaL en DH.

'Achterhaven Dudzele/Zeebrugge (in de vorige jaarboekvers!agen 
Ramskapelle geheten) : hier overzomerde 1 im.. Pas eind juli 2 ex. 
tijdens 1 unm.. Begin augustus toenemend : 4 ex. op 08.08, 5 ex. 
op 12.08. Tot half september verblijven een vijftal ex. in het 
gebied. Er zijn ueinig gegevens bekend omtremt de slaapplaats in 
het gebied, half septmber komen 3 ex. slapen. Laatste waarneming 
reeds op 26.09 : 3 ex..

'In het totaal liggen 51 unm. voor betreffende 112 ex. (19 m ., 20 u. 
32 juv., 11 im., 6 u./juv. en 24 spec.). Meer dan '5 unm. ontvingen 
ue van BDC, Aves, TDS en DNM-exkursies. 1 à 5 unm. van SK, TDF,
ON, PeL, OVG, 0D, GO, PDH, OVS, YF, 3SS, LD, HaP, HB, AA, FDS, OH.

Lisseuege : 1 unm. van 1 u. op 13,09 (OVG).

Polder Zuienkerke - Uitkerke : 2 à 3 ex. overzomerden. Slechts 4 
najaarsuaarnemingen ontvangen uit dit nochtans interessante gebied 
dat te ueinig bezocht uordt. Maximaal 4 ex. op 26.08 (MaP). 
Solitaire uijfjes uerden opgemerkt op 18.07, 23.08 en 03.09 (SK,KD)

Polder Vlissegem - Houtave : hier overzomerden min. 2 ex., verder 
beschikken ue over 4 augustus, 1 september en 1 oktober uaarneming 
(MS,OS en CR). Maximaal uerden 4 u./juv. uaargenomen op 07.08, 
de laatste vogel uerd op 24.10 vastgesteld.
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l/oorjaarsuaarneminqen '85 
U o □ r j_a a_r_s d£0 r t_r e k_k e_r s_
Het aantal voorjaarsuaarnemingen liep terug tot 53 ex. (43 unm.).
De eerste unm. geschiedde op 03.04 : u. NO aan 't Zuin (FDS), 
de laatste op 05.05 : 1 ex. I\l te Meetkerke (FDS). Het hoogtepunt
van de door ons uaargenomen trek viel ín de laatste decade van 
april. Maximaal 8 ex. op 24.04. Ook begin mei vielen nog enkele 
kleine pieken te noteren. Het abnormale slechte ueer in mei zal 
waarschijnlijk voor heel uat onopgemerkte 'trek gezorgd hebben.
De kuststreek vormde opnieuw de belangrijkste doortrekroute 
(Polder Blankenberge 11 ex., Fonteintjes 9 ex. en het Zuin 13 ex.). 
Ten zuiden van Brugge uerden 9 ex. opgemerkt, 1 à 3 ex. trokken 
te Hoeke, Roksem, Meetkerke en Dudzele door. Uaarnemers : MaP 15 ex.,
LUR 8 ex., TD5 7 ex., MS 
PeL, PS, 3M, DS en TDF.

5 ex . , FDS 5 ex . 1 à 3 ex . van

m . u . u/im. ex. im. Tot.
B1 decade april 2 2 3 1 8

2 decade april 3 3 2 8
3e decade april 4 1 12 2 19
1B decade mei 4 5 1 1C
02 decade mei 2 3 5
S3 decade mei 1 1
01 decade juni 1 1 2

Totalen 9 1 2 23 6 3 53

Tabel 2 : Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) voorjaars- 
doortrekkers per decade en leeftijd en/of geslacht.

\yo_or_2 aars_pl_e_i s jterra^rs
Ook het aantal voorjaarspleisteraars liep fel terug. In en rond 
het Zuin slechts 7 unm. betreffende 8 ex.. In de Achterhaven te 
Dudzele/Zeebrugge 6 unm. van meestal wijfjes. In Uestkapelle 
vertoefde in juni een m.. Uit Meetkerke, Houtave en Stalhille 
liggen 4 unm. voor, uit de BIankenbergse polder slechts 2.
In de omgeving van Vlissegem verbleef het volledige voorjaar 
1 koppel (12 unm.), mogelijks ging het hier om een broedpoging. 
Unm. van BDC, LDC, DH, PeL, TK, PS, HB, TD5, MS, MaS, GDP, MaP, 
FBe, GO, JM, MP, RP, FDS, SK, PF en CR.

Broedqevallen
In de zomer van ’83 noteerden ue tuee geslaagde broedgevallen 
in blok 2, op korte afstand van elkaar. 11 april, 8 mei, 4 juni 
en een tiental juliuaarnemingen liggen voor. Eind juli vlogen 
3 juv. uit bij het ene koppel (mond. med. TD5U,LD), half juli 
vloog 1 juv. uit bij het andere koppel (TDS,FD5).
Unm. van SK, DM, LDq, ID, MS, KT, 3S, MaS, TDS, LD en FD5.
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BLAUUE KIEKENDIEF (Circus cyaneus)
door Jan Seys

Inleidi nq
Dit winterhalfjaar uerden evenveel waarnemingen van de Blauwe 
kiekendief verricht als vorig jaar, namelijk 450 wnm. met een 
totaal van + 850 ex.. Die + 850 ex. kunnen we onderverdelen in :
+ 110 adulte m., 7 juv. m., + 700 u./juv., 13 juv. w. en nog een 
aantal ex. waarvan het geslacht en/of de leeftijd niet konden 
bepaald worden. Hierbij dient opgemerkt te uorden dat de determi
natie van juv. w. zeer moeilijk en ueinig objektief is (omwille 
van de treffende gelijkenis met volwassen vrouwtjes en de geringe 
verschillen die dan nog variabel zijn in duidelijkheid) en dus 
met de nodige kritische ingesteldheid dient bekeken te worden. 
Opmerkelijk is wel het hoge aantal ontvangen waarnemingen voor 
deze jaarboekperiode, in vergelijking met de vorige periode
- die sensationele aantallen opleverde door de strenge winter ! -
werden evenveel waarnemingen ontvangen !

Overwinterinqsqebieden
- Hoeke - Lapscheure - Oostkerke

In tegenstelling met vorige jaren werd hier minder nauwgezet 
gelet op de slaapplaats in het Lapscheuregat. Deze bleek slechts 
bezet door een klein aantal ex. gedurende een korte periode, 
op de volgende data werden hier ex. vastgesteld : 1 w./juv. op 01
(OSjMaS); 2 w./juv. op 12.01, 1 w./juv. op 14.01, 2 w./juv. op
18 en 19.01, 3 w./juv. op 21.01 en 1 w./juv. op 28.01, nadien 
werd deze slaapplaats door de kiekendieven verlaten (alle wnm. 
TDSU). Bovendien werd een tweede slaapplaats ontdekt te Hoeke,
deze bevond zich op een akker met 15 cm hoge vegetatie. Op deze
slaapplaats werden volgende aantallen vastgesteld : 1 w./juv op
28.01, 1 w./juv. op 03.02, 3 w./juv. op 04.02, 3 w./juv op 08.02,
2 w./juv. op 09.02, nadien werd de slaapplaats verlaten (alle
wnm. TDSU). Op beide slaapplaatsen waren dus maximaal 3 w./juv. 
aanwezig, tussen beide slaapplaatsen vond geen uitwisseling 
plaats dit werd gedurende deze periode verschillende malen 
gekontroleerd. Tijdens de dag werden verschillende malen m. en 
juv. m. waargenomen namelijk op 19.11, 15.12, 19.12, 12.01,
29.01, 03.02 en 04.02 werd telkens 1 ex. gezien. Aan het Lap
scheuregat werd door TDSU twee maal uaargenomen dat een juv. m. 
rond de slaapplaats kwam jagen samen met de w. die ter plaatse 
verbleven en in de schemering resoluut wegvloog in de richting 
van het Zwin. Maximaal werden overdag 2 u./juv. samen waargenomen 
en dit vanaf begin november tot begin april. Verschillende malen 
werd waargenomen dat een w./juv. 's morgens via het stort te 
Uestkapelle en de Cantelmolinie kwam jagen in Hoeke (TDSU), het 
betrof hier waarschijnlijk een ex. dat kwam van de slaapplaats 
van het Zwin.

0_pmerk_in^
In aansluiting met vorig gebied kunnen we de omgeving van Damme - 
Vivenkapelle - Moerkerke - Sijsele even belichten. Terwijl de 
vorige jaren bijna geen waarnemingen werden verricht in dit deel 
van de regio, waren er dit jaar voldoende (19) om te kunnen 
spreken van overwintering van 1 s 2 ex.. Dit mogen we volledig 
toeschrijven aan het feit dat de streek voortdurend werd bezocht 
door Thierry De Schuyter in opdracht van de Damse Uilenspiegel- 
vereniging (TDSU), meer dan de helft van de waarnemingen zijn 
dan ook van hem afkomstig. Dit wijst er nogmaals op hoe intensief 
bezoek van een bepaalde streek, heel wat nieuwe, voordien

119



ongekende zaken aan het licht kan brengen. Alle waarnemingen 
geschiedden tussen half november en eind februari. Drie maal 
uerden 2 ex. waargenomen namelijk op 01.12 (TDSU), 07.12 (HB) 
en 21.02 (HB). Slechts éénmaal werd een m. gezien namelijk 
op 16.01 aan de molen te Damme (TDSU en Ui elewaalafd . Eeklo).
Het was ook in de omgeving van deze plaats dat de heeft van de 
ex. werd waargenomen. De slaapplaats van deze ex. bevond zich 
in Lapscheure of Hoeke, hoewel ook slaaptrek werd opgemerkt 
naar de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge (mond. med. TDSU).

Zwi nstreek
Zowat 1/3 van de waarnemingen kwam uit deze streek. De eerste 
w. waren ter plaatse half oktober (12.10 w. Zuin (TK)) met onder
andere reeds 2 w. op 26.10 en 31.10. Eigenaardig genoeg werd de
volgende dag - 01.11 - op de slaapplaats slechts 1 w. gezien (PS),
hoewel overdag op verschillende plaatsen meerder w. werden waar
genomen ! De aantallen op deze slaapplaats bleven laag tot eind 
november : min. 3 w./juv. op 10.11 (TK), 2 u./juv. op 15.11 (PS),
4 w./juv. op 20.11 (PS). Op 27.11 telde PS 1 m. en 5 à 6 w./juv.
in de schorre van het Zwin ; maar op 04.12 kwamen maar 2 w./juv.
meer slapen en hoewel die dag een m. in de omgeving werd opgemerkt,
liet hij zich die avond niet zien op de slaapplaats. Deze en
andere wnm. wijzen erop dat een aantal ex. een andere slaapplaats 
moeten opgezocht hebben.
V/erdere slaapplaatstellingen in het Zwin leverden volgende gege
vens op :
09.12 : 10 à 15 w./juv. (TK) 25.02 : 5 w./juv. (PS)
11.12 : 3 u./juv. (PS) 05.03 : 1 m. + 7 à 9 w./juv. (PS)
18.12 : 1 m . + 5 w./juv. (PS) 13.03 : 7 à 8 w./juv. (PS)
22.12 : 1 m. + 9 u./juv. (TK) 20.03 : min. 4 u./juv. (PS)
07.01 : 1 m. + 9 à 11 w./juv. (TK) 29.03 : 4 à 5 w./juv. (PS)
20.01 : 1 m. + 5 w./juv. (TK)

Hierbij kunnen enkele opmerkingen uorden gemaakt. Vooreerst is 
het zo dat de aantallen opvallend schommelen en dit heeft te 
maken met de slaapplaatsuitwisseling tussen het Zwin en de 
omliggende kreken, maar ook met de uitgestrektheid van het 
gebied van waaruit de kiekendieven naar de slaapplaats komen, 
waardoor tellen vaak heel moeilijk is. Daarnaast is het ook 
opvallend dat slechts heel weinig m. werden waargenomen, namelijk 
maximaal 1 en dan nog lang niet op elke telling. Ook zijn de aan
tallen eind maart hoog te noemen voor die tijd van het jaar.
Uat de waarnemingen overdag betreft was er voortdurende aanwezig
heid vanaf half oktober tot half april (nog 1 w. op 16.04 (PS) 
en 1 w. op 18.04 (TDS)). Dit blijkt een jaarlijks terugkerend 
fenomeen te.zijn dat de kiekendieven over een lange periode ter 
plaatse aangetroffen kunnen worden in de Zwinstreek dan elders. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te maken met de aantrekkelijkheid 
van het gebied dat een grote diversiteit aan biotopen en grote 
voedselkoncentraties herbergt.
Vele van de waarnemingen gebeurden in de schorre van het Zuin, 
de aanpalende polders met kreken en ook in de weiden van de 
Zuinbosjes.
Jussen 12.12 en 09.01 was er ook een juv. m. aanwezig (in totaal
5 wnm.). -Door enkelen werd ook melding gemaakt van juv. w., 
uiteraard zijn deze aanwezig maar de determinatie blijft moeilijk.
In de Nieuwe Hazegraspolder werd 2 maal uaargenomen hoe ex. op 
slaaptrek in de richting van het Zwin verdwenen : op 08.01
4 à 5 w. en op 22.01 2 w. (PS).
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Meetkerke - Houtave - Uitkerke - Zuienkerke - Uenduine - De Haan 
Op de slaapplaats van vorig jaar (Klein Middelhof te Houtave - 
Ul issegem) uas het nu rustig geuorden. Zr uerd dan ook gezocht 
naar een nieuue slaapplaats. Met succes, want op grondgebied 
Zuienkerke meer bepaald aan het Groot Mariemont Hof, bleken 
eind november enkele kiekendieven te komen slapen (m. + 2 à 3 
u./juv. MS,MaS,SK,RU). Een week later op 04.12 uerd de slaap
plaats ’s morgens geteld en niet minder dan 7 ex, (2 m. 5 u./juv.) 
vlogen op, om vooral te verduijnen in de richting van Zuienkerke. 
De slaapplaats uas gevestigd op een akker met + 1 m hoge begroei
ing, met daarnaast een luzerneveld (hoogte begroeiing + 15 cm).
In wisselende aantallen uerd in beide vegetaties geroest.
Hier volgen de resultaten van de slaapplaatstellingen :

0 = telling van de slaapplaats 's morgens
A = telling van de slaapplaats 's avonds

0 04.12 7 ex . 2 m . , 5 w./juv. OS,MS,DD
0 11.12 10 ex . 2 m * , 8 w./juv. OS,MS,DD,MaS
fl 12.12 9 à 1 1 ex . 2 m . , 7 à 9 u./juv. FDS,TDF
A 18.12 14 ex . 3 m . , 1 juv. m., 6 u., 4 juv. 0UG,MP
A 19.12 17 ex. 4 m ., 13 w./juv. 0UG
ñ 21.12 14 ex. 3 m . , 11 u./juv. DUG,MP
0 22.12 7 ex . 2 m . , 5 w./juv. OS,MS
A 22.12 1 5 ex. 3 m. , 1 juv. m ., 11 u./juv. DUG,MP,DM
A 23. 12 14 ex. 3 m . , 11 w./juv. MP,DUG
A 27. 12 1 1 ex . 3 m . , 8 w./juv. OS,MS,MaS,DC,UR
0 29 .1 2 9 ex. 2 m ., 7 w./juv. OS,MS,MaS
A 29 . 12 6 ex . mi n . 1 m . , 5 w./juv. DD
A 30. 1 2 12 à 13 ex . 3 à 4 m . , 9 w ./juv. SK, KT
0 31.12 1 1 ex. 2 m . , 9 w./juv. MS,MaS
A 02.01 12 ex . 2 m . , 10 u./juv. MS,SK,KT,TDF
A 22 .01 2 ex . 2 w./juv. OS, MS
A 29.01 3 ex . 3 w./juv. DM,FDS,TDF
0 02.02 1 ex . 1 u./juv. TDF
A 17 .02 0 ex. OS,MS,DD,MaS
A 27 .02 9 à 10 ex. 2 m . , 7 à 8 w . / j uv . DM

Deze aantallen blijken nogal te variëren, mogelijks deels door 
onder- of overschatting, maar ook door het feit dat bij bepaalde 
weersomstandigheden ex. durven achterblijven in de jachtgebieden 
om daar alleen te overnachten. Ook doortrek speelt uiteraard 
een belangrijke rai.
Interessant op zich uas een mannetje dat een overgeplooide pen 
in zijn linkervleugel had, daardoor uas dit ex. zeer makkelijk 
herkenbaar, zelfs in de schemering. Dit m. uerd waargenomen op 
de tellingen van 22.12 en 27.12 (0S,MS,MaS) maar niet op 29.12,
22.01 en 02.02.. Ueelal kwam hij uit de richting van de Achter
haven te Dudzele/Zeebrugge gevlogen. De voorgaande tellingen 
gebeurden dus allemaal aan het Groot Mariemont Hof te Zuienkerke. 
Op 28-29.12 uerd de akker met de hoogste vegetatie ingeploegd 
zodat de kiekendieven zich verplaatsen naar het luzerneveld. Op
29.12 ’s morgens bleken zeker 1 m. en 1 u. van elders opgevlogen 
te zijn, de exakte plaats uas niet bekend. Op 22.01 kwamen 
maar 2 u./juv. naar de slaapplaats, mogelijks vanwege een luid- 
spelende radio vlakbij ! De overige ex. die rondvlogen in de 
omgeving (min. 1 m. en 4 u./juv.) verdwenen terug ergens op een 
niet gekende plaats ergens voor duisternis. Op 17.02 werd deze 
slaapplaats gezocht, met succes ; niet minder dan 3 m. en 9 u./juv, 
kwamen slapen in wintergraan langs de Blankenbergse dijk, op
02.03 nog 2 w./juv.. Tijdens de dag werden zowat overal waarnemin
gen verricht in het agrarisch gebied van Uitkerke, Zuienkerke,



GRAUUE KIEKENDIEF (Circus pyqarqus)
door Dan Seys

123

Na.j aar * 82
In de omgeving van het Zuin verbleef een juv. van 20 tot 23.08 
(GBu,PK,TDS,FS). Dit blijkt de laatste jaren steeds vaker te 
gebeuren, vermoedelijk betreft dit telkens jonge vogels die 
tijdens de trek een tijdje pleisteren in voedselrijke gebieden 
zoals het Zuin en dan verder trekken.

Voor deze periode ontvingen ue ook 2 unm. van u./juv. Grauue of
81auue kiekendief : 1 ex. op 04.07 ter plaatse in de Nieuwe 
Hazegraspolder en 1 ex. op 23.08 aan het Dievegat (unm. resp.
PS en Aves).

Voorjaar fB3
Voor dit voorjaar zijn de volgende waarnemingen voorhanden :
24.04 : 1 u./juv. Blankenberge 0 18u1Q MP

1 m. Zuinbosjes NO 16u17 PS, TDS,3Ni'l
1 u./juv. Internationale dijk Zwin NO PS

17.05 : 1 u./juv. Pereboom Sint Andries NO Ü9u45 LVR
23.05 : 1 u Sint-Donaas Hoeke NO-O 10u04 TDSU

Net zoals vorig jaar werd doortrek van de Grauue kiekendief 
vastgesteld van in de laatste decade van april tot in de laatste
decade van mei, met ais uitschieter 24.04 met 3 unm..

HAVIK (Accipiter gentilis)
door Luc Van Rie

De laatste tuee jaren kenmerkten zich door een aanzienlijke 
stijging van het aantal waarnemingen. Het aantal overwinteraars 
is in vergelijking met vorige winter van 1 tot 4 ex. gestegen.
De Zuinbosjes zijn een traditioneel overuinteringsgebied geworden, 
ais voornaamste redenen daarvoor kunnen de uitgebreide prooikeuze 
en de vele dekkingsmogelijkheden aangegeven worden. Vanaf eind 
oktober was een m. aanwezig, vanaf half januari verbleef hier een 
w.. Beide vogels waren aanwezig tot in april (BDC,LDC,GBu).
In de bossen te Sint-Andries verbleef een m. van half november 
tot half januari, af en toe kwam het m. *s avonds naar één van de 
prooivogelslaapplaatsen (LVR). le Speyen werd twee maal een m. 
waargenomen in december, mogelijks betrof dit hetzelfde ex. dat 
verbleef in de bossen te Sint-Andries (KT,MS).
Een vierde ex. pleisterde in de omgeving van het Vloetemveld te 
Zedelgem, de eerste unm. van dit u. gebeurde pas in januari.
Van dit ex . werd een vaste plukplaats gevonden, vooral kraai- 
achtigen en Houtduiven werden ais prooiresten gevonden. De laatste 
prooi uerd gevonden ap 02.G5 ! Éénmaal werd dit w. waargenomen 
boven Snellegem.
Naast deze overwinteringen zijn er sporadisch nog een aantal waar
nemingen gebeurd in andere gebieden, namelijk :
19.07 : 1 ex. Achterhaven Dudzele/Zeebrugge GO
10.08 : 1 ex. Varsenare RP
15.08 : 1 ex. Vagevuur Uingene NL
15.12 : 1 w. Ryckevelde Sijsele 13u10 TDSU
Opmerkelijk dit najaar zijn de 3 vroege najaarsuaarnemingen met 
ais bijzonderheid de zeer vroege waarneming op 19,07 voor onze 
streek .
Drie waarnemingen van ex. op trek werden ontvangen :
20.11 : 1 ex. Zuinbosjes Z G9u45 PS
13.12 : 1 juv. telpost bossen Sint-Andries Z LVR
05.03 : 1 m. " « " » NO dan DM

ter plaatse



SPERUER (Accipiter nisus)
door Leo Declercq

Inleidi nq
Het aantal gegevens dat tijdens dit werkjaar verzameld werd 
bedraagt minimum 670. De zachte winter heeft er hoogstwaarschijn
lijk voor gezorgd dat we voor het eerst sinds jaren minder 
Sperwers konden opschrijven ? Ue bespreken de binnengebrachte 
gegevens kronei agi s ch.

Overzomerinq *82
De toename van het aantal Sperwers laat zich op steeds meer 
gebieden voelen. Na een aantal overzDmeringen in de bossen ten 
zuiden van Brugge, nu ook één aan de kust. Een m. verbleef deze 
zomer in het duingebied van Uenduine - De Haan (3VG), een 
gedateerde wnm. : 10.07 : 1 m. (3VG) .

Najaarstrek ’82
In tegenstelling met voorgaande jaren bleef een echte doortrek- 
piek ditmaal uit tot eind oktober - half november : steeds de 
belangrijkste periode voor najaarstrek bij ons. Het maximum werd 
bereikt eind oktober. Tussen 22.10 en 02.11 werden 53 % van de 
najaarstrekkers genoteerd, in totaal passeerden 64 ex..

Tig. : Trekverloop van de Sperwer, najaar '82.
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Waarnemingen tijdens het winterhalfjaar '82-*83 
- Zuin en omgeving

Binnen het gebied Zuin - Knakke - Westkapelle - Sint-Anna-ter- 
Muiden werden tijdens de winter minstens 170 unm, verricht. We 
moeten daarbij vermelden dat 44 % van de gegevens afkomstig 
zijn van Peter Sys (PS). Niettegenstaande dit, werden toch iets 
minder Sperwers gesignaleerd in de Zwinstreek t.o.v. vorig 
winterhalfjaar.

Uiterste data : 19.09 : Zwinweiden : 1 w. (8DC,LDC)
17.04 : Internationale dijk : 1 k. (PIS)
23.04 : Zwin : 1 ex. (TDS)

In de loop van september wordt tweemaal een w. in de nabije 
omgeving van het Zwin gezien. Tijdens de eerste decade van 
oktober verandert er niets aan deze toestand (2 unm.). Pas op 
het einde van de maand lopen de aantallen plots zeer hoog op. 
Bij het Zwin worden dan 6 à 7 ex. waargenomen (KT,TR,BVP) en 
1 ex. aan de Vrede (KT) dit op 30.10. De volgende dagen 
blijven de Sperwers toenemen. Op 01.11, niet alleen een 
uitstekende trekdag, worden ter plaatse rond de Zuinbosjes 
8 à 10 ex. opgetekend (PS,LDC,FDS,BDC,MaP,ON) waaronder zeker 
1 m., en worden ook aan de Vrede, de Willem-Leopoldpolder, bij 
de Oosthoek en aan de Internationale Dijk 1 w. of ex. waarge
nomen (PS,PiV). Dit aantal blijft konstant tot 11.11 : Zwin-
bosjes : 8 à 10 ex. (2 m.) (PS). We geven nog de twee dagen
met maximale aantallen in de maand november :
15.11 : Zwinbosjes, De Vrede, Westkapelle, Graafjansdijk,

Nieuwe Hazegraspolder en Willem-Leopoldpolder :
10 à 11 ex. (PS,BVD).

20.11 : Zuinbosjes, Zwin en Nieuwe Hazegraspolder :
8 à 10 ex. (2 m .) (PS).

Tijdens de laatste decade van november lopen de aantallen wat
terug. Op 28.11 worden in de Zwinbosjes nog 4 à 5 ex. gezien
(PS) maar op andere plaatsen worden dan vrijwel geen Sperwers
waargenomen, met uitzondering van de Oude en de Nieuwe Haze
graspolder op 27.11 telkens 1 w. (PS). Begin december worden 
op diverse plaatsen samen nog 5 ex. genoteerd. Tijdens de rest 
van de maand ziet men 1 à 2 ex.. Opvallend is wel dat op 18.12 
aan het Hazegras en het Nederlands Zwin 1 m. wordt waargenomen 
(PS), dit is het enige m. tussen de vele wnm. van w. of ex..
Zo veronderstellen we dat er minimaal 3 Sperwers verblijven.
In deze toestand komt geen verandering meer. Alleen sporadisch 
worden nog 2 of 3 ex. gezien. De maxima zijn :
16.01 : Zwinbosjes : 1 m., 1 w., 1 ex. ( P 5 )
26.02 : Passageule Cadzand : 1 w. (PS)

Duinen Cadzand en Nederlands Zwin 1 m., 1 w, (PS)
13.03 : Zwinbosjes : 1 m., 1 - 2 w. (PS)
In maart en april is er regelmatig één vogel ter plaatse, het
is daarbij niet altijd vast te stellen in welke mate het om
trek gaat.
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- Polders Uitkerke - Zuienkerke - Nieuumunster 
23 unm., slechts 3 van Uitkerke zelf.
De meeste unm. gebeurden van november tot januari. De voor
naamste plaatsen zijn de Copsueg en de Klinkestraat . Meest 
worden 1 à 2 u. gezien, Verder uaren er nog de volgende 
interessante gegevens :
27.10 : Uitkerke 1 ex. (TDS)
31.10 : Nieuumunster 1 m. ( □S )

Klein Middelhof 1 juv. (05)
22.12 : Zuienkerke 2 ex. (MS,05)

Nieuumunster 1 m. (0 5)
27.12 : Kruiskalsijdebos Zuienkerke 4 ex. op slaaptrek (MS,MaS,

05)
02.03 : Klinkestraat 1 m. (MS), tevens laatste unm..

- Stalhille
4 unm., alle uit trekmaanden.
Van 01.11 tot 20.11 1 u. (TDF,PI,FDS,0M).
Laatste op 26.03 1 u. (FDS,TDF).

- Meetkerke - Houtave
29 unm., voornamelijk afkomstig van de Lage Moeren en Nieuuege. 
Uiterste data : 29.10 : Moeren 1 ex. (LDL)

28.03 : 1 ex. (OVS)
Op 31.10 zijn er 3 ex. (OW.M Brugge). Tijdens november worden 
regelmatig 2 u. gezien (MS). Op 28.11 een juv. m. (ONM). Ook in 
november 1 tot 2 u. (SK,M 5,HDB,OS,MaS). Maximaal uorden 3 ex. 
uaargenomen in januari op de 15 (TDF,MS,0ZV). Daarna telkens
1 ex. of u.. Op 27.02 te Nieuuege 1 m. (MS) en op 02.03 een 
onv. m . (MS).
In het Hagebos knarren opnieuu Speruers slapen, de unm. zijn 
echter beperkt tot één interessant gegeven namelijk op 11.12 
3 u . (LVR)

- Sloemendale - Speyen - Expressuegput - Put Sint-Pieters 
52 unm.
Uiterste data : 06.10 put Sint-Pieters 1 u. (MaS)

29.03 Pastorie- en Moerstraat 1 k. (FDS)
Op 06.11 uordt het grootste aantal genoteerd : op 5 verschil
lende plaatsen 1 ex. (LDC,FD5,MS).
Te Sloemendale en aan de put van Sint-Pieters uas er de volledige 
uinter een ex. aanwezig. Op andere plaatsen werden ook (soms met 
een minder gespreide uaarnemingstijd) verschillende malen een 
ex. gezien.
Overige unm, van m. : 11.11 put Sint-Pieters 1 (MS)

17.02 AZ Sint-0an 1 (MS)
11.12 Bloemendale 1 (LVR)

- Oabbeke
Enkele (4) geïsoleerde unm..
23.12 : Vuilnisbelt 1 ex. (FDR,SK)

brug E5 1 u. (FDR,SK)
01.01 : 1 u. (ON,TDF)
22.01 : 1 u. (OM)

- Put Roksem 
10 unm.
Uiterste data : 11.11 1 u. (FDS,OM,TDF)

20.02 1 u. (FDS,OM)
12.03 1 m. (FDS,OM,TDF)

Alleen op 16.01 2 ex. (FDS), overigens altijd een u.
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Vars enare
5 unm. van diverse plaatsen.
Uiterste data : 29.10 Zandstraat 1 u. (MaS)

25.02 Ransuilbos 1 u. (3M)
Alleen aan het Ransuilbos uerd tweemaal een Sperwer waargenomen 
namelijk ook nog op 27.01 1 w. (JM).
Op 24.10 werd een m. aan de Bunderhoek gezien (OM).

Vloetemveld Snellegem 
Minimum 8 unm..
Uiterste data : 24.10 1 ex. (MP,RP)

26.03 2 ex. (MP)
Marcel Pottier (MP) meldt de aanwezigheid van 2 ex. tijdens de 
voorbije winter.

Bossen te Sint-Andries 
Ongeveer 100 wnm..
Uiterste data : 19.G8 1 w. (jS,MS,FV)

24.04 2 w. (JS)
De laatste wnm. betekent het einde van de gegevens ter plaatse 
tijdens het winterhalfjaar.

Tijdens de laatste decade van augustus wordt tweemaal een w. 
waargenomen. In september blijft het bij een u». Op 15.10 zijn 
er voor het eerst mogelijks een tweetal vogels aanwezig 
(w., m. Tifias). Op 24.10 wordt een eerste duidelijke stijging 
van de aantallen vastgesteld : Zeeweg 1 ex. (3D)* grens Sint- 
Andries - Zedelgem : 1 ex. en 1 ex. zeilend (3D) en aan de 
Peereboom 2 m. (JS). Dat vanaf dan de trekkers en de pleister- 
aars aantalschattingen bemoeilijken hoeft weinig betoog.
De zeer hoge aantallen die eind oktober - begin november in de 
Zwinstreek genoteerd worden blijven hier uit. Ue ontvingen 
namelijk zeer weinig gegevens voor dit gebied uit deze periode. 
Zat iedereen toen in de polders ?
Ue overlopen de maximale aantallen per decade voor de rest van 
het winterhalfjaar (dagwaarnemingen).
November

December

1

Januari

dec. 
dec. 
dec. 
dec. 
dec . 
dec.

1 dec

geen gegevens
148 en 158 resp. 3 en 4 w. (3S,3M,LVR,JzV)
3Ge 3 w. (LVR)
geen gegevens
138 " Villa " 3 026 Peereboom min

w

Villa u 2 X 
1 m

Peereboom 1 w . 
" Villa " 2 m.

en 3 
3 w . 

1 ex .

m. (LVR)
(FDS)
(FDS)

Februari

Maart

April

dec.

dec . 
dec. 
dec . 
dec ,

dec, 
dec, 
dec. 
dec, 
dec 
dec ,

16 Peereboom 1

(JS,FV,PD) 
(LVR)
3 w. (LVR)

22
" Villa » 
1 m . en 3

w
1 m . 
à 4

en 1 ex. 
w. (LVR)

geen gegevens 
128 " Villa "
26 Beisbroek 1 ex

2 m en 3 w . 
(FDS)

Doornstraat 1 ex. (MaS) 
5 1 w. (JM), 2 ex. (MaS)
13e 3 à 4 ex. (JNM Brugge) 
20e en 29e resp. 1 à 3 ex. 
geen gegevens 
1 m . en 1 w . (MS)

(LVR)

(LD) en 1 k. (FDS)

24 2 w. (JS)
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Het aantal gegevens en de aantallen nemen sterk af na de laatste 
decade van januari. In maart worden dan opnieuw meer Sperwers 
gezien, dit onder invloed van de voorjaarstrek.

In onderstaande fig. werden de slaaptrekgegevens samengevat. 
Halverwege oktober zagen we de eerste Sperwer op de slaapplaats. 
Het duurde dan tot eind november voor we hogere aantallen 
konden vaststellen. Het maximum aantal werd bereikt begin 
januari. Vanaf eind januari zagen we de aantallen verminderen.
De meeste tellingen gebeuren nog steeds langs de Doornstraat.
Af en toe telt eens iemand de bossen rand de " Villa 11 .
Globaal werd er minder geteld dan vorig jaar.

Fig. : Maximale aantallen van Sperwers op slaaptrek : Doorn
straat en Peereboom Sint-Andries (r82-'83).

(Dpmerk^ng, : het maximum voor de derde decade van december was 
de 26 op de simultaantelling (Descheemaeker F., 1982.), 1 ex. 
op slaaptrek te Mariënhove werd hier ook opgenomen.

Sint-Michiels 
- Tillegem 

17 wnm.
Uiterste data 21.09 1 ex. 

07.03 1 ex.
(OS,PD)
(PD)

02.04 1 w. (PD)
Meestal werd telkens een w. waargenomen met uitzondering van 
de volgende wnm. : 22.01 2 w. (LVR), 22.12 en 12.02 1 m. (LVR) 
Een u. sliep regelmatig in een naaldbos.

- Vijverhof en omgeving
11 wnm,
Uiterste data : 31.10 2 ex. (SK)

17.02 1 w. (PD)
Op 27.11 werd een m. waargenomen (GO).

Sint-Michiels - Loppem 
17 wnm .
Uiterste data : 01.11 Bessendreef 1 ex. (RV)

18.02 park 1 ex. (SK)
Er overwintert hier 1 u. dat slaapt in een naaldbos van dit 
gebied ( L V R).
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Loppem - Zevenkerke 
8 unm.
Uiterste data : 13.11 1 u. (LVR)

12.02 1 u. en 1 m. (LVR)
Ock op 15.11 en 22.01 uerd een m. gezien (LVR). Op 30.11 en
29.12 2 u. in het gebied aanuezig (LVR).
Er is hier een slaapplaats : op 22.01 1 m. en 2 w., een u. 
kuam uit de richting van Tillegem. Alle gegevens van LVR.

Merkenvelde Zedelgem
4 unm,
Uiterste data : 29.12 1 u. (LVR)

13.02 1 ex. (LVR)
Een gebied dat zelden bezocht uordt.

Bossen te Oostkamp
- KrODnhove - Uulgebroeken : 16 unm., overuintering van 1 m. en

2 à 3 u. (LVR,PK,SK) .
- Gruuthuyse : 4 unm. van een u. (PK).
- Kaleshoek : 16 unm. van een u. (PK) .
- Breÿdels : 2 unm. van een u. (PK), deze vogels verblijven 

ook in zuidelijker gelegen aanpalende gebieden.
- Nieuuenhove : 3 unm. uaarvan tueemaal 1 m. (PK,LVR).
- Kampveld : 8 unm. van een u. (PK).
- Rooyveld : 9 unm. van een u. (PK), ook deze vogels verblijven

in zuidelijker gelegen delen van de regio.

Uarande Oostkamp
5 unm.
Uiterste data : 05.12 1 u. (LVR)

17.02 1 u. (LVR)
Op 04 en 11.02 2 u., de laatste maal bleven ze hier slapen.

Leiemeersen Oostkamp 
Minimum 4 pnm..
Uiterste data : 27.11 1 u. (KD)

16.03 1 m. (VUG Beernem)
Blijkbaar komen hier tijdens de uinter verscheidene Speruers 
foerageren. Regelmatig uerd een u. waargenomen (VUG Beernem).

Assebroekse Meersen
De Meersen uerden zouat vier maal minder bezocht dan vorig
jaar, dit laat zich dan ook goed gevoelen bij de uitwerking.
12 unm.
Uiterste data : 04,10 1 à 2 ex, (LD)

05.03 1 ex. (BC)
Vrijwel alle gegevens betroffen ex., alleen op 07.11 uerd
tueemaal een u. gezien (DIMM Brugge). Eenmaal een m. op 22.12
(LDq,ID) . Aansluitend op dit gebied hebben ue de streek van 
Oedelem en Ryckevelde, deze worden hierna behandeld bij de 
unm. van Groot-Damme.

Beernem
- Bulskampveld : Ue beschikken over 2 unm., beide uit de 

trektijd : 19.09 1 u./juv. (VUG Beernem)
02.04 1 m. (VUG Beernem)

- Zandwinning : 7 unm.
Uiter'ste data : 26. C9 1 u./juv. (VUG Beernem)

15.01 1 u. (VUG Beernem)
Telkens uerd een u./juv. waargenomen.
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- Uijnendale
3 unm. : 05.12 1 ex . (ND)

15.12 2 ex. (ND)
27 .02 2 ex . (ND)

Ue mogen gerust aannemen dat hier de gehele uinter meerdere
Sperwers verbleven.

- Groot-Damme (Damme - Hoeke - Lapscheure - Oostkerke - Moerkerke - 
V/ivekapelle)
- Damme 

15 unm.
Uiterste data : 16.10 1 u. en 1 m . (OiMM Brugge,OS)

15.02 1 u. (SK)
De meeste unm. betroffen solitaire ex., enkele malen werden
2 ex. vastgesteld : op 13, 19 en 21.11 (TDSU) en op 29.01 (GO). 
In dit uitgestrekte gebied, waarbij ook het Fort van Beieren 
gerekend uordt, overwinterden 2 à 3 Sperwers. De stadswallen, 
het Fort van Beieren, de weiden langs de Pijpeueg en de 
weiden achter de molen zijn de beste plaatsen in het gebied
om de soort waar te nemen.

- V/ivekapelle 
5 unm.
Uiterste data : 24.11 1 ex. (TDSU)

14.03 1 ex. (TDSU)
Telkens uerd.1 ex. waargenomen, op 03.12 1 m. (H B). Overwinter
ing van 1 ex. .

- Ryckevelde (Sijsele) - Ten Torre (Oedelem)
7 unm.
Uiterste data : 27.10 1 m. en 1 u. (LD)

16.03 1 ex. (TDSU)
In dit gebied gebied overwinteren waarschijnlijk meer Sperwers 
dan blijkt uit de diverse unm., meestal uerd 1 ex, waargenomen. 
Op 08.02 kwamen 3 ex. slapen in de bossen tegen Ten Torre 
(TDSU) .

- Sijsele Oude Spooruegbedding 
5 unm.
Uiterste data : 07.12 1 ex. (TDSU)

10.03 1 u. (TDSU)
Hier overwinterde een w. (4 unm. TDSU), dit u. ging ook jagen 
in het Drevenlandschap achter Donk.

- 2 afleidingskanalen van aan Zeizatebruggen tot aan Strooibrugge 
10 unm.
Uiterste data : 19.11 1 ex. (TDSU)

14.03 1 ex. (TDSU)
Het betrof telkens solitaire ex., op het volledige trajekt 
werden op 08.12 niet minder dan 4 verschillende ex. geteld ! 
Uangs de kanalen overwinterden waarschijnlijk 2 à 3 ex..

- Oostkerke
3 unm., dit gebied sluit aan bij de 2 afleidingskanalen en 
het gebied van Hoeke - Uapscheure. Op 14.11 1 ex. langs de 
Spiegelueg (AA), op 14.02 1 u. aan de Krinkeldijk (3S,PD) en 
op 20.02 1 ex. (SK) .

- Hoeke - Lapscheure
In dit uitgestrekte gebied liggen verschillende interessante 
gebieden waar regelmatig Sperwers worden waargenomen, deze 
zijn onder andere : Lievegeleed, Lapscheuregat, Kaleshoek, 
Kwabette- en Platte kreek, Steenbakkerij van Hoeke, Sint- 
Donaas en de Hoekevaart. De ex. die in dit gebied verblijven 
gaan meestal jagen in verschillende van deze gebieden.
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Fig. : *
Doortrekverloop 
van de Sperwer, n  
«□orjaar ' 83 .

■ft ■

Zomeruaarneminqen
In juni werden enkele opmerkelijk late Sperwers waargenomen, 
de geuen hier alle gegevens die ons bereikten :
07.06 : Bossen Sint-Andries 1 w. (LD)
19.06 : Bossen Sint-Andries 1 w. (BC,TDF,FK,GDP)

Samenvatti nq
In de zomer van '82 verbleef naast een ex. te Beernem (Jaarboek 3), 
ook een Sperwer (m.) in het kustgebied van Uenduine - De Haan.
De voornaamste periode van de najaarstrek situeert zich opnieuw 
eind oktober - half november. Het hoogtepunt kenden we van 22.10 
tot 02.11 toen 53 % van de najaarstrekkers passeerden.
Tijdens het winterhalfjaar liepen de aantallen hoog op tot 
december. In tegenstelling met andere jaren waren er daarna geen 
nieuwe toenames. LJint errus hes onder invloed van koude bleven
ditmaal uit. De zachte winter met vrij gelijkmatige, relatief
hoge temperatwur zorgde ervoor dat de winteraantallen vrij stabiel 
waren. Naar het voorjaar toe zagen we de Sperwers afnemen.
Tijdens het voorjaar was april de belangrijkste trekmaand. Half 
april bereikte de trek zijn hoogtepunt. De laatste ex. werden in 
juni waargenomen, juni-waarnemingen zijn eerder schaars in de 
regio en daardoor opmerkelijk.

Bibliografie
Descheemaeker F., 1982. Resultaten stootvogeltelling te Sint-
Andries op 26 december '82. Roerdomp 23 : 47 - 49.
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BUIZERD (Buteo buteo)
door Leo Declercq

Waarnemingen
Sinds 15 jaar neemt het aantal waarnemingen van de Buizerd 
toe in de regio, ook dit jaar uas er een lichte stijging van het 
aantal uaarnemingen t.o.v. vorig jaar namelijk 935 tegen 920 
vorig jaar. Door de chronologische uitwerking vervolgen ue hier 
op de broedgevallen en zomeruaarnemingen van '82.

Najaarstrek
Over 22 trekdagen noteerden we 32 wnm., goed voor 47 ex.. De 
topdag was 28.09 toen 9 ex. passeerden (LVR). Het hoogtepunt 
van de trek kunnen we eind september en half oktober situeren, 
het trekverloop vertoonde grote overeenkomst met '8Q-T81.
Voor de waarnemingsplaatsen geldt dezelfde opmerking ais voor
gaande jaren ; in de bossen wordt er regelmatig getrekteld, dit 
in tegenstelling tot de polders.

do

Sl 3

â

SL

CLuj 5<t|p
Fig. : Trekverloop van de Buizerd, najaar '82. Het aantal ex.

wordt grafisch weergegeven, het aantal dagen per decade 
dat (een) Buizerd(en) werd(en) gezien staat in het 
blokdiagram (cijfers).

Overwinteringen 
Zwin en omgeving
In een aantal polders rond het Zwin is de Buizerd elk jaar aan
wezig. De Zuinbosjes worden door een deel van de overwinteraars 
ais slaapplaats gebruikt. Op de volgende plaatsen waren er 
waarnemingskoncentraties.
- Zuinbosjes (77 unm.)

Ü6.10 : 1 ex. (PS)
15.04 : 1 ex. (PS)
Bij de dagwaarnemingen hebben ue nog steeds de kans op niet 
g especifi eerde avondtellingen. Willen de waarnemers daar in 
de toekomst goed op letten.
Van 19.10 (TDS) tot 08.01 (PS) worden regelmatig 2 tot 3 ex. 
gezien. Alleen op 25.11 wordt dat aantal overschreden nl. 5 ex 
(PiV). Slaaptrek ? Vanaf 30.01 wordt niet meer dan 1 ex. 
waargenomen (MS,MaS,HDB).
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De slaapplaats was bezet vanaf 06.10 (zie hoger). Van 07.11 
(PS) 3 ex., dit een laatste maal op 17.02 (3H,LiU) , Gp 06.03 
nog 1 ex. (PS) dat er bleef tot het einde (zie hoger).
Op onderstaande figuur zie je het aantalsverloop op de slaap
plaats. Soms daalt het aantal plots van 3 ex. naar 1 ex. en 
zijn er de volgende dag opnieuw 3 ex., soms slapen ex. in 
polderbosjes (o.a. omgeving Zuiveringsstation, Costa en 
Dievegat). Dergelijke abrupte veranderingen, die niet altijd 
aan een onvolledige telling te wijten zijn, uerden meest 
vermeden doordat het max./decade uerd weergegeven. Max. 4 ex 
op 16.01 en 13.02 (PS).

■u.

h-

I

i i i I i i

okt MxHr (hc JJLLO M -

Fig. : Max. per decade op de slaapplaats, - : er uerden geen 
uaarnemingen ontvangen, o : geen vogels meer op de 
slaapplaats.

Zuin - Internationale dijk naar Dievegat (16 unm.)
05.09 : 1 ex. (3zV,MS) trek ?
06.03 : 1 ex. (PS)
Op drie data werden 2 ex. gezien : 05.12 (OIMM-Brugge) aan het 
Dievegat, 05.02 (PS) in de weiden voor het Zuin en op 05.03 (PS) 
aan het Zuin.
In deze zone kunnen regelmatig 2 ex. verbleven hebben. Dat hier 
uitwisseling is met de aanpalende Zuinbosjes leidt geen twijfel.

De Vrede
06.11 : 1 ex .
12.12 : 1 ex. (LDc,BDc)
Opvallend minder gegevens dan vorig jaar. De Buizerd werd hier 
slechts sporadisch waargenomen, nooit meer dan 1 ex.. Liei is 
hier duidelijk uitwisseling met andere gebieden : Nieuwe 
Hazegraspolder en Graafjansdijk (P5).

Oude en Nieuwe Hazegraspolder (18 wnm.)
30.10 : 1 ex. (RU)
19.03 : 1 ex. (PS)
Alleen in januari waren er meerdere vogels, max. op 22.01 : 3 ex
(PS.), daarna opnieuu één Buizerd.

Uillem-Leopoldpolder (5 wnm.)
11.12 : 1 ex. vliegt naar Retranchement (PS)
20.03 : 1 ex. (PS)
Op 12 en 13.03 resp. 3 en 2 ex. (PS).
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- Damme (70 unm.)
16.10 : 1 ex. (35)
18.03 : 1 ex. (TDSU)
Half oktober verscheen de eerste Buizerd rond Damme, op 30.10 
uaren reeds 4 ex. aanwezig (KT). Begin december verblijven ^
5 ex. rond Damme verspreid over een gebied van ongeveer 12 km . 
Tot eind februari bleven deze 5 ex. aanwezig, in de eerste 
helft van maart trokken de meeste ex. weg en het laatste ex. 
uerd waargenomen op 18.03. Van begin november tot half januari 
hadden alle ex. een vaste roestplaats tijdens de dag zo verble
ven 2 ex. konstant in de weilanden langs de Pijpeueg, 2 ex. 
in de weilanden achter de molen te Damme (omgeving stadswallen) 
en de omgeving van het Fort van Beieren, en tenslotte 1 ex. 
in de omgeving van Bonem, de Branddijk en de Mass chers he ul e 
(dit ex. werd door de meeste waarnemers nooit opgemerkt omdat 
het verbleef buiten de omgeving van de traditionele ganzen
pleisterplaats). Na half januari waren de meeste ex. niet meer 
zo honkvast en werden her en der rond Damme waargenomen o.a. 
aan de Romboutswervedijk, het Nieuwenhove- en het Spijker- 
kasteel (aanpalende gebieden te Sint-Kruis), de polder tegen 
Dudzele. Ook voor half januari werden wel eens ex. gezien in 
deze gebieden.
Het kon ook wel eens gebeuren dat 3 of 4 ex. samen werden 
waargenomen op één plaats, dit was steeds te wijten aan 
uitwisseling tussen de verschillende aangrenzende gebieden.
Op 16.01 werden 5 ex. rond Damme waargenomen, namelijk 2 ex. 
aan de stadswallen en 3 ex. aan de Pijpeweg (TDSU en Uielewaal- 
afd. Eeklo).
Men vermoedde vroeger reeds dat er in de omgeving van Damme een 
slaapplaats aanwezig was, hierbij dacht men meestal aan de stads
wallen en het Fort van Beieren. Op 02.02 werd een poging onder
nomen om de juiste plaats van deze slaapplaats te bepalen, om 
17u5.1 vloog het ex. dat steeds verbleef aan de stadswallen over 
de Damse Vaart in de richting van Sint-Kruis. De volgende 
morgen werden 2 ex. waargenomen die uit het bos rond het 
Spijkerkasteel vlogen en doorvlogen naar het bosje langs de 
Pijpeweg, vandaar vertrok na enkele minuten een ex. naar de 
stadswallen. Meerdere malen kon dit in deze periode vastgesteld 
worden, er waren nooit meer dan 2 ex. aanwezig op deze slaap
plaats (alle gegevens hierover van TDSU).

- Oostkerke
08.12 : 1 ex. (TDSU)
14.03 : 1 ex. (TDSU)
Dit ex. verbleef vooral langs de 2 afleidingskanalen tussen de 
Groene Mandeling en de Zelzatebruggen, soms werd deze vogel ook 
waargenomen aan het Eienbroek en in de polder van Dudzele.
Het is ook vermoedelijk dit ex. dat af en toe eens wordt gezien 
in de Achterhaven van Dudzele/Zeebrugge. Langs de kanalen 
verblijven in deze periode veel Uaterhoentjes, deze vogels 
vormden dan ook het hoofdbestanddeel van de prooien van deze 
Bui zerd .
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- Hoeke - Lapscheure (15 unm.)
09.11 : 1 ex. (TDSU)
17.02 : 1 ex. (CJd.LV, FDR)
De meeste uaarnemingen gebeurden in de omgeving van de Steen
bakkerij te Hoeke, het Lievegeleed, het Lapscheuregat en 
Sint-Donaas. Op 09.11 uerd het eerste ex. uaargenomen aan het 
Lievegeleed, dit ex. bleef in de omgeving pleisteren tot half 
februari. Deze Buizerd had zijn slaapplaats in het bosje achter 
de Steenbakkerij te Hoeke. Een tueede ex. uerd uaargenomen van
12.01 tot 11.02 in het stuk polder tussen de Sint-Pietersdijk 
te Lapscheure en de Damse Waart (gedeelte Hoeke - Siphon).
In dit gebied varen maximaal 3 ex. aanuezig op 07.12 (ONfl).

- Af leidingskanalen Ploerkerke ( 8 unm.)
08.12 : 1 ex. (TDSU)
14.03 : 1 ex. (TDSU)
De Buizerd die in dit gebied verbleef gedurende de uinter uerd 
slechts enkele malen uaargenomen, het betrof steeds hetzelfde 
donkere ex.. Op 03 en 14.03 uerden hier telkens 3 ex. waarge
nomen, hier is zeker sprake van het tijdelijk pleisteren van 
trekvogels.

- Kasteel Altena floerkerke (4 unm.)
24.11 : 1 ex. (TDSU)
03.02 : 2 ex. (TDSU)
Wanaf half december verbleven hier 2 ex., deze verbleven steeds 
in het gebied achter het kasteel.

- Brezendedreef Sijsele-Donk ( 6 unm.)
28.12 : 1 ex. (TDSU)
14.03 : 1 ex. (TDSU)
Het gebied van Sijsele-Donk is in de streek beter gekend ais het 
,T Drevenlandschap ", dit biotoop is dan ook ideaal voor de 
Buizerd. Bijna steeds verbleef dit ex. in dezelfde bomenrij.
Op 11.01 varen hier 2 ex. aanuezig (TDSU).

- Oude spooruegbedding te Sijsele en omgeving ( 8 unm.)
10.11 : 1 ex. (TDSU)
03.03 : 2 ex. (TDSU)
Dit ex. had een vrij groot jachtgebied dat voornamelijk bestond 
uit de Oude spooruegbedding te Sijsele, het gebied langs de 
Doornstraat en de Stoofueg en de Ueldhoek.

- Ryckevelde
Dit bosgebied dat zich uitstrekt over Sijsele en Sint-Kruis 
wordt besproken op bladzijde 14^, hier overwinterden 2 ex..

- Oedelemberg
Dit gebied dat zich uitstrekt over Sijsele en Oedelem 
uordt besproken op bladzijde 143, hier overwinterde 1 ex. 
dat regelmatig uaargenomen uerd op grondgebied Sijsele.

- Overige uinteruaarnemingen (2 unm.)
17.10 : 1 ex. Oostkerke Krinkeldijk KT,SK
17.01 : 1 ex. Sijsele HB
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Besi ui_t
V oor het eerst uerd het volledige grondgebied van Groot-Damme 
geïnventariseerd op overwinterende Buizerden, dit leidde tot 
verrassende resultaten : niet minder dan 16 ex. brachten hier 
een gedeelte of de volledige winter door. Vergelijken met vorige 
Jaarboeken is bijna niet mogelijk omdat van vroegere jaren 
gegevens ontbreken over een groot gedeelte van deze gemeente, 
enkel voor Damme zelf kan vergeleken worden : hier pleisterden 
2 ex. meer dan vorige winter.

- flchterhaven Dudzele/Zeebrugge (4 wnm.)
27.12 : 1 ex. (JD)
10.03' : 1 ex. ( GDP )
Net ais andere jaren dus maar enkele waarnemingen.
Alleen in februari werd kort na elkaar een Buizerd waargenomen. 
Overwintering is hier uitgesloten gezien de veelvuldige bezoeken 
aan dit gebied (mogelijks betreft het hier het ex. dat de winter 
doorbracht langs de 2 afleidingskanalen te Oostkerke).

- Ueiden Lissewege (4 wnm.)
05.12 : 1 ex. (EE)
08.03 : 1 ex. (LD)
Ook hier wordt een Buizerd in februari tweemaal gezien. Het is 
mogelijk dat een ex. van de Blauwe Toren of Zuienkerke zijn 
wintergebied wat verplaatst heeft op dit ogenblik.

- Dudzele - Brugge - Blauwe Toren (8 wnm.)
05.12 : 1 ex. (OzV)
20.03 : 1 ex. (GDP)
24.04 : 1 ex. (GDP) trek ?
Regelmatig was hier 1 ex. te zien. De gegevens zijn wel wat minder
duidelijk dan vorig jaar. Ue denken -dat deze vogel regelmatig
uitweek naar Lissewege dat daar dichtbij ligt.

- Polders Uitkerke (7 wnm.)
16 . 1D : 2 ex. (DC)
23.12 : 3 ex. (DC)
Dit jaar kunnen we bij gebrek aan gegevens 
overuintering spreken. Toch moet tussen de 
1 ex. in het gebied verbleven hebben (DC), 
hier 2 Buizerden.

- Zuienkerke-Hagebos (24 wnm.)
07.11 : 1 ex. Zuienkerke (MaP)
13.03 : 2 ex. Hagebos (MaP)
Van 11.12 (LVR) zijn 2 à 3 ex. in dit gebied aanuezig. Een laatste 
maal 3 ex. op 30.12 (SK,KT). In januari werden vrijwel geen gege
vens verzameld. Daarna nog tweemaal 2 ex, 16.02 ; Zuienkerke (MaP) 
en 02.03 : weiden bij Hagebos (I4S).
Het Hagebos fungeert ais slaapplaats. Er wordt echter zelden 
geteld, op 11.12 : 2 à 3 ex. (LVR) en op 13.03 : 1 ex. (MaP). 
Overwintering van 2 à 3 Buizerden.

- Houtave (4 wnm.)
22.12 : 1 ex. Klein Middelhof (MS,MaS)
02.C3 : 2 ex. Oosternieuueueg-Nieuwege (MS)
Het gaat hier om waarnemingen die aansluiten bij andere traditio
nele wintergebieden.

niet meer van een 
2 uiterste wnm.-data 
Vorig jaar waren
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- Bossen te Sint-Andries (+ 130 unm.)
Tot dit behoren als voornaamste boscomplexen : De Peereboom,
Tudor, Beisbroek, Zevenkerke, de bossen ten zuiden van de E5 
en de bossen tussen Zevenkerke en Loppem.

Eind juli waren er nog 3 unm. tussen 25 en 29.07 van telkens 1 ex. 
(HDB,SK,35,ONM). Pas op 28.08 aan de Peereboom opnieuu 1 ex. (LDq, 
ID). In september liepen de aantallen vlug op tot 4 ex., 28.09 
(LVR) aan de " Villa . Van oktober zijn er ueinig gegevens ; 
op 17.10 : 5 ex. aan de Peereboom (PD), Sint-Anna-ter-Uoestijne 
en tuee ervan vliegen richting Tillegem.
In het gebied dat ue gemakkelijkheidshalve de " Villa " en Zeven
kerke noemen verbleven in november 9 à 11 Buizerden. Tussen de 
Lae van Loppem en de Torhoutse steenueg zaten nog 2 ex. (LVR).
In december bleef deze toestand behouden. Op de prooivogeltelling 
van 26.12 uerden 11 verschillende ex. genoteerd in de bossen van 
Sint-Andries en Zevenkerke (Descheemaeker P., 1983.). Ook in 
januari veranderde er ueinig (LVR). De laatste maxima die ue 
noteerden zijn :
" Villa " : Ü5.03 : 7 ex. (DM)
Beisbroek : 19. D3 : 2 ex. (OVINI)
Zevenkerke : 12.02 : 2 ex. (LVR)
Tussen Loppem en Zevenkerke : 12.02 : 2 ex. (LVR)
Peereboom en omgeving : 12.03 : 1 à 2 ex. (SK)
Een voorlopige laatste unm. op 20.03 : 1 ex, (LD )

Naast de dagunm. zijn er ook nog belangrijke gegevens van de 
verschillende slaapplaatsen. Ue zagen opnieuu vogels uit de 
polder die kuamen slapen. Ue behandelen eerst de ex. die overdag 
niet in het gebied verblijven.
Telpost Doornstraat, kasteel Van Calloen : de diverse tellingen 
uerden in onderstaand grafiekje geplaatst. Zonder ook maar één 
telling te moeten ueglaten krijgen ue een geleidelijke toename 
van oktober tot eind januari, daarna nemen de aantallen af. 
Wellicht komen er meer Buizerden naar de bossen ais het ueer in 
de relatief kale polder ongunstiger uordt. Het is immers genoeg
zaam bekend dat in grotere polders het Buizerdbestand toeneemt, 
uanneer er slaapbossen aanuezig zijn. Bescherming tegen koude 
en het daarmee gepaard gaand kleiner energieverbruik zullen daar 
niet vreemd aan zijn.

5

3

X

1

Pig. : Aantalsverloop : trek van Buizerden uit de polder over de 
Doornstraat, Sint-Andries. Uinterhalfjaar ’BZ-'SS.
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Telpost brug E5 Snellegem : ueinig tellingen deze winter. Het is 
niet volledig duidelijk waar de vogels precies vandaan kwamen 
Op 26.12 : 1 ex. naar Beisbroek en 2 ex. over de " Villa " ( 3 5  
FV,PD). dagelijks betreft het hier ex. die van Dabbeke en * 
omstreken komen ?

De vogels die ook overdag in de bossen vertoeven, hebben geen 
gemeenschappelijke slaapplaats. Soms slapen er enkele in hetzelf
de stuk bos, soms slapen ze in bosjes al dan niet ver van elkaar. 
Luk Van Rie (LVR) gaf de volgende slaapplaatsen door :
- tussen Loppem en Zevenkerke : 22.01 : 2 ex.
- bossen om en rond de ” Villa " : 13.11 : 5 à 7 ex.

22.12 : 6 à 9 ex.

De bossen rond Sint-Andries zijn erg belangrijk voor de Buizerd. 
Niet alleen verbleven hier de grootste aantallen voor de regio ; 
gedurende een lange periode pleisterden hier 11 à 13 ex., maar 
daarnaast heeft het gebied ook een interessante funktie ais
slaapplaats. Alleen aan de Doornstraat komen al maximaal 5 ex.
over. Afwisseling in het landschap, het geschikte voedsel en de 
nodige rust moeten hier van groot belang bij zijn.

Tillegem (7 wnm.)
Pas laat op het jaar werden hier de eerste Buizerden gezien. 
Mogelijks zijn het vogels uit andere gebieden die hun winterver- 
blijfplaats wijzigen, laatkomers zijn uiteraard niet uit te 
sluiten.
29.12 : 1 ex. (LVR)
12.D2 : 2 ex. (LVR)
Alleen op 19.01 (SK) werden nogmaals 2 ex. uaargenomen.
Nabij het kasteel was er een slaapplaats van 2 ex. (LVR), de duur 
werd niet gespecifieerd.

Uulgebroeken (23 wnm.)
De waarnemingen verricht tussen de Uulgebroeken en het Vijverhof 
werden hierbij opgenomen. Het is niet uit te sluiten dat de vogels 
van Tillegem ook in deze richting rondzwerven.
04.09 : 1 ex. Kerkebeek (GO) trek ?
20.11 : 1 ex. Uulgebroeken (LVR)
23.02 : 1 ex. Kerkebeek (GO)
10.03 : 1 ex. Uulgebroeken (LVR)
Overwintering van 1 ex..

Kroonhove (ongeveer 10 wnm.)
öovenstaande en dit gebied sluiten bij elkaar aan. Ze zouden ook 
samen besproken kunnen worden.
05.12 : 1 ex. (LVR)
29.01 : 1 ex. (LVR)
Overwintering van 1 ex..

Park van Loppem en Kaleshoek (19 wnm.)
14.11 : 1 e x . (PK)
24.01 : 1 ex. (LVR)
Overwintering van 1 ex..

Gruuthuse Oostkamp (7 unm.)
Data (6 ) zijn niet gegeven. Er is wel een late wnm. : 03.04 :
1 ex. afrit E5 (MS,MaS,FS)«
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- Warande Oostkamp (9 unm.)
22.11 : 1 ex. (LVR)
11.02 : 2 ex. (LVR)
Er overuinterden hier 2 ex., mogelijks is er uituisseling met 
Gruutbuse. Op 02 en 14.05 zag men telkens 1 ex., het uas niet uit 
te maken ais het hier trekkers betrof.

- Nieuuenhove Oostkamp (9 unm.)
Telkens uerd 1 ex. uaargenomen, oueruintering van 1 ex.. Data 
uerden niet gespecifieerd (alles PK).

- Kampveld en Rooiveld te Oostkamp (11 unm.)
Elf maal uerden 2 ex. vastgesteld. Alle uaarnemingen zijn afkom
stig van PK uitgezonderd 14.02 : 2 ex. (LDq,ID). Andere data 
uerden niet gespecifieerd. Overuintering van 2 ex..

- Breydels Oostkamp (3 unm.)
Drie unm. van telkens 1 ex. uaarvan de data niet nader bepaald 
uerden, alle gegevens PK.

- Assebroekse Heersen (19 unm.)
Nog niet half zoveel bezocht ais vorig jaar.
1 0 . 1 0  : 1 ex. (on)
26.02 : 4 à 5 ex. (3NH Brugge)
05.03 : 5 ex. (PH)
Vanaf 15.11 zijn er 3, mogelijks 5 ex. in de Heersen (BC,LDq,ID,
OH). Tot begin maart blijft dit aantal behouden. Half maart zijn 
er nog 2 à 3, de laatste vogel op 20.03 (PH) .

- Ryckevelde (14 unm.)
17.10 : 1 à 2 ex. (BC)
28.03 : 1 ex. (TDSU)
Van 25.11 (TDSU) tot 18.02 (BC) zijn er 2 ex. in dit gebied. Een 
late unm. op 22.04 : 2 ex. (AZ).
De Buizerden die in dit gebied verblijven gingen in de eerste 
helft van het uinterhalfjaar slapen in het kasteelpark van Ten 
Torre (Oedelem), in de tueede helft van het uinterhalfjaar 
kuamen deze meestal slapen in de bossen van het provinciaal 
domein Ryckevelde. Tijdens de dag verbleven deze vogels veel 
rond Ten Torre en het militair domein.

- Oedelemberg (5 unm.)
0 2 . 1 1 : 1 ex. (BC)
10.02 : 1 ex. (TDSU)
Zoals elk jaar opnieuu overuinterde hier 1 ex..

- Beernem - Uingene (ongeveer 23 unm.)
Een streek uaar ue nog geen goed overzicht van hebben.
- Sint-Pietersveld - Gulke Putten : 2 ex. overuinteren (VUG Beer

nem )
- Bulskampveld : overuintering van 1 ex. (OzV, VUG Beernem)
- Aanuijs : overuintering van 1 ex., volgens de uaarnemers het

zelfde ex. van vorig jaar (11 unm. VUG Beernem)
- Afrit E5 Beernem : overuintering van 1 ex. mogelijk (4 unm. PDS,

VUG Beernem)
- spoorueg en E5 Beernem : 16.11 : 1 ex. (LVR’)

17.02 : 3 ex. (LVR)
Vanaf 22,11 (LVR) uorden 2 ex. gezien, vanaf 11.01 : 3 ex.
(LVR). Wellicht gaat het hier om de vogels die in de Beelkens
of rond het kasteel Bloemendale overuinteren. Er uordt daar 
echter zelden op exkursie gegaan.
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- uaarnemingen yan tussenliggende en aanpalende gebieden
21 .08 
0 2 . 1 2
03.12
05.12
23.01
23.01
30.01

1 ex 
1 ex 
1 ex 
1 ex 
1 ex 
1 ex 
3 ex

Wildenburg (PK,ADB)
Bauuens (VUG Beernem)
Bauuens (VUG Beernem) 
Beverhoutsveld (VUG Beernem) 
Heirueg (VUG Beernem) 
Torenueg (VUG Beernem) 
Vagevuur (DIMM Brugge)

Sint-Doris-ten-Distel 
Overuintering van 2 ex (VUG Beernem). Geen data ontvangen,

Vloetemveld (min. 14 unm.)
24.10 : 3 ex. (HP,RP)
30.04 : 1 ex. {HP )
Qveruintering van 3 ex.. Snellegem vormt de overgangszone tussen 
Vloetemveld en de bossen van Sint-Andries. Overlappingen zijn 
hier dan ook niet uitgesloten. Het is erg nuttig om van unm. te 
Snellegem zoveel mogelijk bijkomende gegevens te noteren.
Unm. te Zerkegem en Bekegem kunnen ook vogels van Vloetemveld 
betreffen ?

Uijnendale (14 unm.)
Dankzij Noël Deseure beschikken ue voor het eerst over voldoende 
uintergegevens van dit bekend bos.
□5.12 : 2 ex. (ND)
□6.03 : 5 ex. (ND)
24.04 : 1 ex. (ND)
Er verbleven deze uinter 5 ex. in en rond Uijnendale waaronder 1 
licht ex.. De vogels maken zuerftochten naar de bossen in de 
omgeving, zo ondermeer naar het staatsbos te Koekelare.

Voor.j aarstrek
Op 18 dagen uerden 25 unm. verricht en dat leverde 45 Buizerden 
op. De belangrijkste trekdag uas 13.03 toen uerden 8 ex. gezien 
(3NH,FDS,LDq,HaS). Het meest vogels zijn voorbijgetrokken in de 
eerste 2 decaden van maart. Van dan tot begin mei kende de trek 
een gelijkmatig verloop. Begin mei nog 1 ex. op 04.05 (LVR).
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Fig . Voorjaarstrek *83, regio Brugge. Cijfers in de blokdia- 
grammen geven het aantal uaarnemingsdagen ueer.
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RUIGPOOTBUIZERD (Buteo laqopus)
Op 28 en 29.10 werd 1 ex. uaargenomen aan de Internationale 
dijk van het Zuin (TK). Op 15.11 1 ex. aan de Vrede (BV).

V^AREN^^^^andi^j^Jnali^etus^
Tïï^^T^^^p^n^c^^ün^^^T^'^^totaal 6 unm. verricht, 4 in het
najaar en 2 in het voorjaar. Er zijn slechts 2 unm 
afkomstig, beide zijn voorjaarsunm..

van de kust

Alle unm

16.09 : 1 ex. Militair domein Zedelgem
18.09 : 1 ex . 5nellegem
28.09 : 1 ex. bossen ten U Diksmuidse Heirueg
29.09 : 1 ex . Boudeui j npark 1 5u1 3 0

23.04 : 1 ex. Achterhaven Dudzele/Zeebrugge U
31.05 : 1 ex. Blankenberge 1 8u50 NO

(LDc)
(LDc,MP)
(R0)

De najaarstrek is opvallend gekoncentreerd in de laatste helft 
van september.

p 24.04 uerd 1 ex. in het Zuin uaargenomen (DH,Rï).
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TORENVALK (Falco tinnunculus)
door Michel Seys

Inleidinq
Net als vorig jaar kreeg ik heel uat uaarnemingen van ONM-ers 
en andere mensen in handen. Alles bijeen uaren er 915 uaarne
mingen, betreffende 1285 ex. 's Zomers (juni, juli) uerden er 
ueinig gezien, omdat er examens uaren of omdat man op reis uas.
Dit jaar zijn er maar 11 trekuaarnemingen.

Bespreking per gebied 
Polders Uitkerke - Vlissegem
De uaarnemingen zijn gekoncentreerd rond de kustpolders van 
Uenduine tot Uitkerke. Het deel ten zuiduesten daarvan uerd 
ueinig bezocht. Er uerden hoogstens 5 ex. op één dag gezien. 
Uitgaande van de vaste pleisterplaatsen schat ik het aantal 
op minstens 9 ex ..
(unm. MS, MaS, OVG, MaP, 3S e.a.)

Polders Meetkerke - Houtave
Dit exkursiegebied is uat oppervlakte betreft heel uat kleiner 
dan het vorige. Maximaal uerden 8 ex. tijdens 1 exkursie genoteerd 
Het totaal gemiddelde aantal van 9 ex. uordt slechts in de na
zomer overschreden,
(unm. MS, MaS, OM, OzV)

Polders Zuienkerke - Blauue Toren - Pathoekeueg - Ter Doest 
Het is één der interessantste gebieden voor de Torenvalk. Op 
8 plaatsen komen 1 tot 3 ex, het hele jaar voor, het totaal 
ligt op 14 ex. ! Vorig jaar uaren enkele plaatsen nog niet 
gekend.
(unm. MS, MaS, FDS, SK, TDF, e.a.)

Achterhaven Dudzeie/Zeebrugge
Minstens 5 ex. verbleven er in dit gebied, met de juv- erbij kan 
men tot 14 ex. uaarnemen in dit gebied. Gemiddeld uerden 5 ex. 
vastgesteld.
(unm. TDS, TDF, SK, KT, GDP, e.a.)

Bossen Sint-Andries, Sint-Michiels, Zedelgem
Ongeveer 15 ex. verblijven in dit zeer uitgestrekte gebied, uaar 
ue ook Bloemendaele en de Uitte Paters bijrekenen. Van een slaap
plaats in het najaar van '82 is mij niets bekend.
(unm. OS, MS, LVR, SK, KT, TDF, e.a.)

Roksem - Oabbeke - Stalhille
Verspreid over dit kleine gebied komen ongeveer 9 Torenvalken voor 
Gekende plaatsen zijn ander meer Stalhille, Oabbeke, Varsenare 
en de ueiden ten noorden van Ettelgem.
(unm. FDS, OM)

Bossen Oostkamp - Hertsberge - Beernem
Er uordt maar ueinig op exkursie gegaan in dit gebied. Met moeite 
kon ik er toch een 14 ex. uithalen, uat een absoluut minimum is 
voor zo'n grote oppervlakte met veel dreven en verspreid staande 
bosjes .
(unm. LVR, LDq, ID, AA, PK, RV, e.a.)
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Broedgevallen '83
Over het algemeen uerden de broedgevallen vlot doorgegeven behalve 
op 2 gebieden na : het Zuin en de streek ten zuidwesten van Oost
kamp - Zedelgem. Beide zijn uitstekende broedgebieden voor de 
Torenvalk. De gegevens zijn afkomstig van LVR, PK, OM, LO, UI G en 
TDSU.

¿i^uerincg v.an ¿e_bj:új3d¿ei/al>l en_ ' _ 8 3_
Legende :

0  zekere broedgevallen 

Á mogelijke broedgevallen 

0  niet onderzocht gebied 

B Brugge centrum 

K Knokke 

5 Sluis 

N Maldegem 

U Uingene

T Torhout

R Roksem

DH De Haan

Op de kaart kunnen ue de volgende dingen aflezen :
- De dichtheid van het aantal broedparen is het grootst uaar veel 

bos te vinden is, dit zijn de bossen van Sint-Andries, Oostkamp 
tot Beernem.

- Magelijke broedgevallen komen uit die delen van de regio die 
ueinig bezocht uorden tijdens de broedperiode. Die gedeelten 
zijn Uitkerke - Uenduine enerzijds, en de polders rond De Vrede 
en het Zuin anderzijds.

- De Heistse polders samen met het Zuin en omgeving, uaar ver
moedelijk meerdere broedparen aanuezig uaren, leverden geen 
gegevens op. Hetzelfde geldt voor de gemeenten Sint-Kruis, 
Aartrijke en Ruddervoorde.

Het gemiddelde aantal juvenielen bedraagt 3,2 per broedpaar, dit 
uerd berekend uit de gegevens van 15 paren. In het totaal zijn er 
35 zekere en 9 mogelijke broedgevallen vastgesteld. Het broedbestand 
van de hele regio ^ordt geschat op 55 à 60 broedparen, dit is 
1 koppel per 10 km .
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Najaarstrek
De gegevens laten in hun beknoptheid slechts een zeer voorzichtige 
interpretatie toe. Datum noch plaats van de unm., af de direkte 
observatie van georiënteerde vlucht, laten ondubbelzinnig toe een 
unm. ais trek te karakteriseren. De meest noordelijke vogels zijn 
vaak de eerste om hun overuinteringsgebieden, nog meer zuidelijk 
in Europa, op te zoeken. Ais ze hierbij onze kustlijn volgen, 
kunnen ze bijvoorbeeld evengoed ais pleisteraars van slaapplaat
sen gebruik maken. Deze in de Zuinbosjes uas al in de eerste 
helft van september bezet. De uaarnemingspiek van de tweede helft 
van oktober wijst wellicht op de aankomst van de hoofdmacht van 
overwinteraars, alhoewel oktober volgens de literatuur de voor
naamste trekmaand is.
Er zijn dit jaar geen augustusuaarnemingen en slechts enkele 
waarbij duidelijke trekrichting g especifi eerd werd : 18.10 en
D7.11 bij het Zwin.

Overwintering
De overwinteraars zouden vrij vroeg aangekomen zijn, cf. de evolutie 
op de Zwinslaapplaats. Het vrij rustig winterweer drukt zich in 
de grafiek uit in het ontbreken van pieken, op een koudegolf in 
de eerste helft van februari na. Ue weten reeds dat streng winter
weer ten noorden van ons Smellekens naar onze streken doet over
kómen, waarbij ze de koudetrek van zangvogels volgen (cf. Devroye, 
Ueldornith. Ob. van NU-V1. 1981-1982).

Omgeving van het Zwin
Bij uitstek een waarnemingsgebied voor deze soort (overwinteraars 
evengoed wellicht ais doortrekkers) : 46 wnm. overdag, 70 wnm. 
voor (54' teldagen) bij de slaapplaats. Zowel de schorre ais de 
uitgestrekte polders worden bezocht ; 3 wnm. betreffen 2 ex. 
samen. Uit de wnm. met geslachtsbepaling halen wij 27 w. voor 
5 m.. l/an begin september tot eind april zijn Smellekens aanwezig ! 
De tellingen van Peter Sys e.a., van de bekende slaapplaats in de 
Zwinbosjes laten toe een zeker aantalsverloop te bepalen. Uie 
echter al eens ter plaatse kwam, kon zich overtuigen van de 
moeilijkheid om 100 % nauwkeurigheid te bereiken in aantalsopgave 
of sex-ratio's .

Fig. : Aantalsverloop van de ex. aanwezig op de slaapplaats in 
de Zwinbosjes en sex-ratio.
L^e^erid^

? I Î : juist aantal onbepaald I : m .
I : w./ onbepaald
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V/oor;1 a ar ’83
Het eerste ex. uerd op 29.03 gezien aan het heideveldje te Sint- 
Andries (14u15 1 ex. NU-U LVR). In de eerste decade van april 
uaren er 3 unm. betreffende 4 ex. (HB,LVR). Daarna bleek het 
uachten tot in de laatste ueek van april met 6 unm. in amper 4 
dagen ! De. laatste echte trekker werd cp 08.05 uaargenomen aan 
het Lapscheuregat (SK,KT). Op 13.05 (2 ex.), 10.05 en 15.05
uerden nog Boomvalken uaargenomen in de omgeving van Damme ; dit 
lijkt nogal laat, zeker in vergelijking met de overige trek- 
uaarnemingen uit de regio, misschien betrof het hier pleisteren
de ex.. Van de 18 trekuaarnemingen uerden 11 ex. langs de kust of 
boven de polders en 7 ex. boven de bossen.
Voor het doortrekverloop zie onderstaande fig.. 

m

s

y

e

s

3 -

I

Fig. : doortrekverloop van de Boomvalk in de regio tijdens het 
najaar ’82 en het voorjaar ’83.

□p^me^ki^nci Elk jaar komen er heel uat moeilijkheden kijken bij 
het onderscheiden van trekkers en niet-trekkers, vooral in de 
bossen. De voluassen Boomvalken ondernemen tijdens de broedperiode 
immers vaak lange tochten op zoek naar interessante prooikoncen- 
traties (o.a. slaapplaatsen van zualuuen). Zo worden regelmatig 
ex. uaargenomen boven het centrum van Brugge en in diverse dorpen, 
en vaak op grote afstand van de broedplaats. Deze vogels vertonen 
dan soms nog een vastberaden vlieggedrag in een bepaalde richting 
uat de scheiding tussen trekkers en niet-trekkers bemoeilijkt.
In dit verband dient noa iets rechtgezet te worden : in het 
Boomvalkenverslag van !80-’81 uerden alle waarnemingen op enige 
afstand van de broedplaatsen ais ” trekuaarnemingen " beschouwd, 
uat nu niet meer gebeurt !
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Broedqeval1 e n
_2 ek_e_r e_b_roe_dig_e_va_llien_
De stijging van het aantal broedparen blijkt duidelijk ais ue de 
gegevens van '80-'81 en * 81 —18 2 vergelijken met deze van dit jaar. 
In vergelijking met de resp. 8 koppels (18 à 19 juv.) en 10 koppels 
(20 juv.), hebben deze zomer niet minder dan 17 paren succesvol 
gebroed met een minimum totaal van 35 à 37 juv. ! Daarbij moet nog 
uorden opgemerkt dat van 2 paren het aantal juv. niet uerd door
gegeven en dat van een 5-tal andere paren het aantal juv. 
vermoedelijk uerd onderschat.
De verdeling van het aantal koppels per blok uas ais volgt :

Blok Aantal k. Aantal juv.
3 1 2 min. 24 à 25, resp. 3, 3, 3, 3, 3, 2 à 3, 2, 2, 

1 à 2 , 1 , 1 , X
4 5 mi n . 9 , resp. 3, 3, 2, 1, x

Half april hadden zich op verschillende plaatsen reeds koppels 
gevestigd. Reeds einde juli uaren op enkele plaatsen de juv. 
uitgevlogen en half september uaren nog voltallige families 
te observeren dicht bij de broedplaatsen.

P1og_el_ij_ke_ tir£eclg_ev_all_e_n
Op vier plaatsen in blok 4 uerden regelmatig adulte boomvalken 
uaargenomen maar uerden er geen juv. opgemerkt.

P1i£lu_k£e_broe_d£ev_aljL_en_o_f £ve_r_z omeri_ng.en_
Bij deze 3 koppels uerd Dp het goede ogenblik aandachtig uitge
keken naar juv., zonder succes echter. Omuille van het luidruchtig 
gedrag van de jonge Boomvalken mogen ue aannemen dat deze er niet 
of niet meer uaren en dat het broedsel ais mislukt mag beschouud 
uorden.

_Be_sl ui t_
In de regio hebben in de lente en zomer '83 zo maar eventjes 17 k. 
Boomvalken met succes gebroed, samen brachten deze min. 35 à 37 
juv. groot. Daarnaast uaren er 4 mogelijke broedgevallen en 3 
mislukte broedgevallen of overzomeringen.
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RANSUIL (Asio otus)
door Nare Seys

Dit jaar viel een niet onbelangrijk gebied voor overwinterende 
Ransuilen weg, nl. de duinbosjes van De Haan - Uenduine.
Anderzijds kregen we er een nieuwe (?) bij, zijnde de bossen 
rond de abdij van Zevenkerke. Toch viel het opmerkelijk lage 
aantal wnm. op. Misschien waren er ook wel minder overwinterende 
ex. dan vorig, wie zal het zeggen ?

Uinterwaarneminqen
De_D_ams.e_strad_siwal_l_en_: gedurende de periode half november '82 
tot half maart *83 verbleven er gemiddeld 4 à 5 Ransuilen op 
de slaapplaats. Er zijn echter ook tellingen verricht waar 
hogere aantallen werden genoteerd, namelijk 12 ex. op 16.12 
en minstens 7 ex. op 23 en 27.12.
De meeste wnm, zijn afkomstig van : LDC, SK, TDP, KT, FDR, NS,
MaS, SN, e.a..
_Ry ck ev el de_ : het betreft hier een slaapplaats die een beetje in 
de vergeethoek is geraakt, toch blijft het één van de belang
rijkste slaapplaatsen. Lan december tot begin maart 25 à 3D ex. 
(TDSU) .
_St_ad_sp_ark_ _Bl_anken_be_rge_: Uanaf half oktober tot omstreeks 
begin februari treffen we er gemiddeld 2 ex. aan. Eenmaal werden 
er 4 ex. aangetroffen door MaP op 27.11.
Andere wnm. kwamen van : TDS, JzL, MaS, MS.
Zu_inbosje.s_e_n o/nc^evijng_: er kwamen dit jaar zeer weinig wnm. 
uit dit gebied binnen. De meeste winterwaarnemingen op die 
plaats worden hoofdzakelijk verricht tijdens het tellen van de 
dagprooivogels die er komen slapen. De aantallen liggen ook 
nogal aan de lage kant, net zoals vorig jaar trouwens.
De eerste winterwaarnemingen dateren van half augustus en de 
laatste zou reeds op 11 november plaatsvinden. Het lijkt mij 
echter nogal onwaarschijnlijk dat er nadien geen Ransuilen 
meer zouden verbleven hebben in het gebied. Ule mogen dan ook, 
zij het zeer voorzichtig, een gemiddelde aannemen van 2 ex..
De wnm. van het Zwin komen hoofdzakelijk van LDq, TDF en van 
de 3NM.
Dui^nJocsje.s_v_an_De_ jHa_an_-_Lliend_uiine : dit jaar ontvingen we geen 
enkele wnm- van Ransuil uit dit gebied. Het is nochtans zo 
goed ais zeker dat hier veel Ransuilen verblijven. Misschien is 
het totaal ontbreken van wnm. het gevolg van het weinig of niet 
bezoeken van dit gebied.
Om_g_e vi rig_Z_e v_enke_rk_e : dit jaar kregen we echter gegevens van 
een "("waarschijnlijk niet) nieuwe overwinteringsplaats , nl. de 
abdijbossen van Zevenkerke. Gemiddeld zijn hier 2 ex. aanwezig.
De meeste wnm. werden verricht tussen eind november en half 
februari. Alle.wnm. zijn afkomstig van LUR.

Broedgevallen '83 :
Er werd geen systematische inventarisatie uitgevoerd om het aantal 
broedparen van de Ransuil te bepalen, de opgegeven broedparen zijn 
dan ook slechts een gedeelte van de werkelijke populatie.
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Pereboom 5int-Andries
St.-Anna-ter-Uoestijne
Beisbroek Sint-Andries
Boskapelledreef Uingene
Diksmuidse Heirweg St.-Andr.
M Villa " Sint-Andries
Abdijbossen Zevenkerke
Vloethembos
Hoeke Steenbakkerij
Damme Stadswallen
Bulskampveld
Lii j ne ndal e
Groenhove

1 k. met 1 juv. (LDq,I D )
1 k. met 1 juv. (LDq,ID)
1 k. met 1 juv. (LDq,ID)
1 k. met 3 (?) juv. (DIMM)
1 à 2 k. met minstens 2 juv. (OS.NS) 

zeker 4 juv. (OS,MS)
1 à 2 k. met juv. (OS,MS)
2 k. met 2 en 3 juv. (MP)
1 k. met 2 juv. (LD)
1 k. (KD)
1 k* (waarschijnlijk 8 k.) (UI G)

juv. gehoord (ND)
juv. gehoord (ND)

Voor dit broedseizoen kregen we geen informatie van een aantal 
belangrijke broedgebieden, zoals de Zwinbosjes en het Zuin 
(meestal 6 à 8 k.), het golfterrein en het bos te Knokke 
(jaarlijks 3 à 5 k.), de duinbosjes te Uenduine-De Haan (vorige 
jaren een 3-tal k.). Verder dient ook opgemerkt te worden dat 
een aantal paren zich op verschillende plaatsen in de polder 
gevestigd hebben en daar broeden in o.a. knotwilgen en oude 
nesten van kraai-achtigen.

Losse waarneminqen :
1 5.C7 1 ex. Stadswallen Damme KD
25.D7 1 ex . " Villa " Diksmuidse Heirweg OS,PD
1 5.08 1 ex . Boskapelledreef Uingene LDq,ID
1 5. G8 1 ex . tussen Expressweg en kapel Tillegem LVR
08 .09 1 ex. Kroonhove LVR
09.09 1 ex . Zwin PG
19.09 1 ex . Damse Vaart Hoeke ns, OS
28.09 1 ex. Blankenberge TDS
17.10 3 ex . Hazegraspolder own
24. 10 1 ex . Ooievaarslaan Knokke BDC,LDC
25.10 1 ex . Diksmuidse Heirweg LVR
0 1 . 1 1 1 ex . Ooievaarslaan Knokke BDC,LDC
13.11 1 ex. Diksmuidse Heirweg LVR
13.12 1 ex . Tudor LVR
2 0 . 12 1 ex . Bloemendale TDF
2 2 . 12 1 ex. ” Villa " Diksmuidse Heirweg LVR
16,01 2 ex . Zeekanaal Lissewege nas,ns,Ozv
26.01 3 ex . Groenhove ND
24. 02 1 ex . Si nt-Mi chi el s LDq,ID
27.02 3 ex . Groenho ve ND
13.03 1 ex. Hazegras BV,PDM
28.03 1 ex • Tillegem LVR
1 5.04 1 ex. Stadswallen Damme SK
24.04 1 ex. Hoeke kleiputten 3NM
08.05 1 ex . omgeving Hoeke dorp TDF
20.06 1 ex. Kroonhove LVR
26.06 1 ex . omgeving Rijselstraat LVR
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fian de put van Vlissegem uerd tussen 25.11 en 10.03 enkele
malen een Velduil uaargenomen (CR).
fichte rh a ve ri IDujd z^l¿/Ze_ebrug_ge! e.n_0_T Br_ug£e_
Tn— 'B’1- ,6'2 kuamen bijna de helft van de unm. uit dít gebied.
Van 05.11 tot 27.03 verbleven ex. in dit gebied met een max. van 
9 ex. op 20.02 (VHG,UEK). Op het eind van de winter werden af en 
toe ex. opgemerkt langs de spoorlijn Zeebrugge-Heist.
Voor * 8 2— * 8 3 waren de eerste ex. aanwezig tussen 01 en 08.10 (FB). 
Van dan af werden voortdurend 1 à 2 ex. waargenomen en half novem- 
steeg dit aantal tot 6 ex., eind november waren hier 11 ex. aan
wezig (SP). Op 02.01 werden nog 5 ex. gezien (FDR) en tot eind 
april verbleven nog 3 ex. in het gebied. Op 04 (PeL) en 22.05 (JNM) 
tenslotte nog telkens 1 ex..
De aan de gang zijnde werken voor de uitbouw van de Achterhaven 
zullen dit gebied verder af takelen, hoe lang allerhande tijdelijke 
terreinen dit gebied voor vogels nog aantrekkelijk zullen houden 
is een open vraag. Dit gebied is gedoemd op te verdwijnen

De overwinterende Velduilen houden zich dus op in de direkte 
omgeving van de kuststrook, de unm. die gebeuren buiten de 
kuststrook zijn eerder zeldzaam.

Losse waarnemingen
f 8 1- T 8 2 : Roksem : 1 ex. op 27.12 ter plaatse ( N ,HDB).

Kleiputten Dostkerke : 1 ex. op 17.01 ter plaatse (OS,
FDS,LVR,DD).

,82-'83 : Fonteintjes : 1 ex. op 06.11 (3VG), mogelijks trekker.
Hoeke kleiputten Sint-Donaas : 1 ex. op 27.04 (fiZ) en
05.05 (LDR).
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UAARNEMINGEN VAN REIGERS, OOIEVAARS, IBISSEN, FL AMI NGO ' R 
EN KRAANVOGELS

door Hendrik Borglevens

ROERDOMP (Botaurus stellaris)

Van deze geheimzinnige doortrekker werden er slechts twee wnm. 
binnengebracht. In vergelijking met vorig Jaarboek (*81 — *82) 
is dit wel erg weinig. Toch normaal ais we bedenken dat de 
winter zacht was, welke de trek van de Roerdomp in onze regio 
tegenwerkt.

02.11 : 1 ex. Hoeke kleiputten Sint-Donaas (LDH).
21.01 : 1 ex. Fonteintjes (JVG)

UOUDAAPJE (ixobrychus minutus)

Slechts 2 unm. in de regio. In 1981 broedden 1 à 2 koppels in de 
Fonteintjes. Vorig, en nu ook dit jaar geen broedpogingen (med. 
JVG) .

01 - 13.08 : in deze periode werd 1 ex. gevangen en geringd in 
de Steenbakkerij van Hoeke door een medewerker van 
het K.B.I.N..

08.05 : 1 ex. in de Fonteintjes (JVG).

KUAK (Nycticorax nycticorax)

Vergelijkend met vorig seizoen (geen wnm.) een duidelijk grotere 
verspreiding van de Kwak. Zoals bekend worden nog steeds pogingen 
ondernomen om de Kwak tot broeden te brengen in onze streek. Het 
experiment verloopt vanuit het Zwin en daar werden dan ook de 
meeste wnm. verricht, met name in de weiden van de Zwinbosjes.
Dit seizoen echter ook wnm. buiten zijn broedomgeving, o.a.
1 ex. in Uenduine en 1 of 2 ex. in Sijsele. Misschien verdient 
de Kwak wat meer aandacht de volgende seizoenen in verband met 
mocjelijk.e br£e_dp£g_ingeri in onze regio buiten het Zwin.

De waarnemingen van Kwak zijn :
23.01 : 1 ex. Zwin (PDM) .
25.04 - 30.05 : regelmatig 1 of 2 ex. te Sijsele (HB).
18.05 : 1 ex. ter plaatse bosjes Uenduine (FBe).
16.10 : 6 ex. weiden Zwinbosjes (E E).
11.11 : 3 ex. Zwinbosjes (PD,PS,LDq,I D) .
21.11 : 2 ex. weiden Zwinbosjes (JNM).
27.11 : 1 ex. weiden Zwinbosjes (EE).
05.12 : 3 ex. weiden Zwinbosjes (JNM).

Veel waarnemers nemen geen nota van wnm. van Kwakken in de omge
ving van het Zwin omdat deze behoren tot een uitgezette populatie. 
Toch zou het interessant zijn de wnm. bij te houden om na te 
gaan hoe het bestand dat momenteel uit enkele tientallen ex. 
bestaat, zich verder ontwikkelt. De beste kans om Kwakken te 
zien heeft men s'avonds in de schemering op het einde van de 
parking aan het reservaat (nota van de redaktie).
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KLEINE ZILVERREIGER (Egretta garzetta)

Aangetrokkén door het ondiep water konden we reeds Zilver
reigers waarnemen vanaf half juni (GBu) en dit tot en met 
september in het Zwin en omgeving.
Ook in de achterhaven Dudzele/Zeebrugge werden er twee ex. 
waargenomen vanaf half september. De data vergelijkend kan 
men konkluderen dat de reigers van het Zwinreservaat en deze 
van de Achterhaven dezelfde zijn. Er is slechts één over
koepelende datum namelijk 26 september, waar in beide ge
bieden 1 ex. verbleef.
Resultaat een duidelijke overzomering van twee Kleine zilver
reigers.
De laatste vogel werd waargenomen op 16.10 in de Achterhaven 
te Dudzele/Zeebrugge (SP)
Noemenswaardig is een waarneming van één Kleine Zilverreiger 
te Lapscheure op 9. juli (PV).
Twee waarnemingen in mei nl. op 16 en 31; één exemplaar 
resp. in achterhaven Dudzele/Zeebrugge (GO) en bosjes Uenduine 
(FBe).
De waarnemers in het Zwinreservaat: (GBu,BDC,PDN,OU,MS,35 ,
NaS,TDS,FDS,DU,TK,SER,AVES,FB,PU,e .a ...) De waarnemers in de 
achterhaven Dudzele/Æeebrugge: (PeL, PDM,DD,SK,TK,TDF,PC,MS, 
PH,FDS,ON,AA, FBe,e.a. . . )

Andere waarnemingen:
04.07 : 1 ad. Dievegat (TDS)
0B.08 : 1 ad. Dievegat (TDS)
09.08. : 1 ad. Dievegat ‘ (TDS)
26.08 : 2 ad. Ned.Zwin (AVES,BDC,TDS,FB)

PURPERREIGER (Ardea purperea)

Een bekende soortgenoot van onze Blauwe reiger welke bij ons 
waargenomen wordt tijdens de doortrekperiode en dan meestal 
ais enkeling.
Verblijven doet hij hoogstwaarschijnlijk niet, doch tijdens 
de trek blijft hij soms gedurende enkele dagen ter plaatse 
pleisteren. Dit gebeurde dit jaar in de Fonteintjes waar 
er een Purperreiger verbleef van 19 september tot ongeveer 
23 september (OVG). De verdere waarnemingen zijn trekuaar- 
nemingen.

Najaarsdoortrekkers

29 . 08 
19 . 09 
22. 09 
26.09

1 ex. Zwin
1 ex. Fonteintjes
1 ex. Fonteintjes
3 ex. Kalfsduinen Knokke

ZO (BDC,GBu)
(OVG) 'zie tekst 
(PDN) boven'
(PS,TDS)

Voorjaarsdoortrekkers

15.04 : 1 ex. Vrede 1 Ou 59 NO
23.04 : 1 ex. Bosjes Uenduine NO
25.04 : 1 ex. Zwi nbos j es NO
30.04 : 1 ex. St. Pieter 1 6u54 U
01.05 : 1 ex. Fonteintjes 07 u45 NO

(JN,LvA) 
(FBe)
(DH,PeL) 
(NaS,FS) 
(CNN,FBe)
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OOIEVAAR (Ciconia ciconia)

Van de 17 soorten is de Uitte ooievaar voor ons zeker geen 
onbekende meer uit de familie Ciconiidae (Ooievaars). Voor 
de 19 eeuw was de Ooievaar een deelgenoot in ons landschap.
Nu kennen ue hem vanuit het Natuurreservaat het Zwi n, waar 
een heringianting van deze vogel noodzakelijk werd, daar hij 
ais broedvogel uit onze streken totaal verdwenen was. Naast 
deze heringevoerde exemplaren worden nog wilde Ooievaars waar
genomen tijdens de trekperioden. Vermeld ais najaarsperiode, 
de maanden juli en augustus. April en mei zijn de maanden van 
doortochten tijdens het voorjaar.

Na.jaarswaarneminqen :

Er zijn slechts twee waarnemingen binnengebracht :
10.09 : 1 ad. Zwin en omgeving (3zV)
22.09 : 1 ex. Zwin (-plas) (Pel,PA)
eind

09 : 2 ex. Zwin met Nederlandse ring (GBu)

Voor.j aarswaarneminqen :

16.04 : 1 ex. Fonteintjes NO (3vG)
24.04 : 1 ex. Boudeuijnkanaal (OvG)
19.05 : 2 ex. St. Donaas (LDH)

Nota : De waarnemingen zijn op verantwoordelijkheid van de 
waarnemer onderscheiden t.o.v. de 'tamme exemplaren' 
uit het Zwin.

LEPELAAR (Platalea leucorodia)

De lepelaar, een prachtige vogel die we ieder jaar tijdens 
voorjaars- en najaarstrek kunnen aanschouwen. Dit dan niet 
in uitgesproken grote groepen,maar eerder in kleine samen
horende vluchten. Van de gebieden waar de Lepelaar waargenomen 
is,zijn nog steeds de belangrijkste het Zwin en het havenuit- 
breidingsgevied te Dudzele-Zeebrugge.
Evenals andere jaren is het moeilijk het precíese aantal 
pleisterde vogels te vermelden. De belangrijkste reden hier
voor zijn de voedselvluchten tussen het Zwin en Achterhaven.
Om een juistere benadering te verkrijgen is het wenselijk 
om voor de volgende jaren het uur te noteren wanneer men 
Lepelaars aantreft en indien mogelijk te vermelden of het om 
adulte of om juveniele vogels gaat

Na.j aarswaar neming en :

Zwi_n_: eerste waarneming op 11.07. Gedurende de periode van
half juli tot half oktober bleven Lepelaars pleisteren. 
Enkele maxima die in deze periode genoteerd werden :
18.07 : 3 ex., 04.08 : 4 ex., 07.08 : 9 ex., 24.08 ;
24 ex., 01.09 : 11 ex., 09.09 : 10 ex., 22.09 : 13 ex., 
tot 18.10 : 3 ex.
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Tussen deze maximale aantallen is het aantal pleisteraars 
aan sterke schommelingen onderhevig ten gevolge van 
uitwisseling met de Achterhaven.

Achterhaven Dudzele/Zeebrugge : in dit gebied lopen de aantallen 
niet zo hoog op. Van 02 tot 19.07 verblijven hier 4 ex.
Van 02.09 tot 05.10 zijn hier voortdurend vogels aanwezig, 
met ais maxima 9 ex. op 05.09 en 10 ex. op 19.09, 4 ex. 
blijven aanwezig tot 05.10. In dit gebied fourageren de 
vogels vooral aan het Insteekdok en in de, met talrijke 
afwateringskanalen doorsneden, vochtige weilanden. 

Waarnemers 'Zwin' : GBu,BDC,P5,TDS,PDM,0V,PeL,FD5,BV,DLH,MS,
OS, DV,MaS,PaL,DH,S EK,TK,FB,PK,PU,3NM,LDC,0ZV
Waarnemers 'Dudzele-Zeebrugge' : GO,PV,LD,PDM,FBe,MP,RP,SK,
TDF,FDS,PL,3M,AA,JNM,DC.
L.oĵ s.e jJaarjne_mirig_en_:
10.07
19.07 
04. 09 
08 .09 
0 1 . 1 0  
06. 10

1 ex. Zwinbosjes 
4 ex. Zuienkerke 

16 ex. Speyen 
1 ex. De Vrede 
9 ex. strand Heist 
1 ad. Zwinbosjes

overvl 
16u35 
1 3u29

overvl

(PS) 
(SK) 

UZU (JzV) 
(FBe) 

ZU (BV) 
(PS)

Ui nt erwaarnemi nq
Oen erg late wnm. : 3 juv. in het Zwin op 04.12 (GBu), in de 
laatste jaren werden vooral in het Zwin reeds verschillende 
winterwnm., pogingen tot overwinteren genoteerd.

Voorjaarswaarnemingen
In tegenstelling tot het najaar worden in het voorjaar meestal 
kleinere groepjes gezien, sommige vogels blijven soms een tijd
je pleisteren. Alle wnm.
14.04
16.04 
17 .04 
21 .04
24.04
25.04
05.05 
07. 05
16.05
22.05

1
1
1
1
3
2
3
3
1
1

juv. 
ad. 
ad. 
juv, 
ex. 
ex. 
ex. 
ex. 
ex. 
ex.

J U V

juv

Achterhavenit

Zwin
Vrede
Achterhaven

o

Vrede

(GDP,MS,MaS) 
(GDP,MaS) 
(GDP)
(GDP,MaS) 
(JNM)
(DH)
(LD)
(TDF)
(GO)
(DH)

_No_ta_: er zijn enkele meldingen binnengekomen van Lepelaars met 
kleurringen aan de poten. Het betreft hier ex. die af
komstig zijn uit een aantal Nederlandse kolonies. Een 
onderzoek is aan de gang om de preciese afkomst van deze 
vogels te achterhalen. Indien er nog ex. zouden waarge
nomen worden, gelieve dit te vermelden bij het doorgeven 
van de wnm. .
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KRAANVOGEL (Grus grus)

De Kraanvogel staat vermeld ais zeldzame doortrekker in onze 
regio. Toch zijn groepen van 20 à 50 ex. geen uitzondering. Dit 
jaar zijn niet minder dan 32 unm. verricht. Ais grootste groep 
hebben ue 151 ex. op 08.11 te Damme (RPi), Een pleister- en 
tevens slaapplaats bij uitstek is dit jaar wel Uitkerke- Zuien- 
kerke geweest. Voornamelijk vanaf 11.11 tot 27.11 uerden er 
vluchten tijdens de dag waargenomen in alle richtingen in de 
omgeving, 's Avonds uerden opmerkelijke aantallen genoteerd 
voornamelijk aan de Fonteintjes, de Vrede, het Dievegat en het 
Zuin en omgeving.
De voorjaarsuaarnemingen zijn schaars (3) vergelijkend met de 
najaarsuaarnemingen.
Alle unm. :
06.11 : 90 ex. Fonteintjes 1 0u35 ZU ( DNP )

90 ex . Heetkerke 17 uDO ZU (PvdB)
43 ex . Vrede ZZO (BV)
130 ex. Dievegat z ( BV)
50 ex . Zuinbosjes NO (PaL)
66 ex . St.-Hichiels 15u30 - 16uOD (AT)

07. 11 '• 100 ex . Uaggeluater
Snellegem

10u3 5 
1 1u00

(OzV,AV) 
(HP)

27 ex. Brugge 0 (PaL)
24 ex. Damme 10u1 5 zu (FV,FB)

130 ex. Damme 10u25 zu (FV,FB)
08.11 ■ 161

34
ex. 
ex.

Damme
Zui nbosjes

(PPL)
(PeL,PaL,SF)

20 ex. Zuin 1 7u00 (AT)
115 e x . Heist 1 5u43 No (FB)

1 1 . 1 1 * 135
4

ex. 
ex.

Zuienkerke
Cloedt

(PDH)
(PDH)

4 ex . Zwinbosjes NO (PaL)
1 2 . 1 1 1 150 ex . Zuienkerke TP (HL)
13.11 : 49 ex . Uitkerke 16u00 (FDS,OH,FV,

BO,DC, e .a . )
1 ex. Zwinbosjes 0N0 (PaL )
3 ex. Achterhaven 1 4u00 NO (UAB,GO, HP , PK)
3 ex. Heunikkemoer ZU (PDH,0V)

146 ex. Zuienkerke (9 juv.) (PDH,DC)
14.11 1 54 ex . Zuienkerke (7 juv.) (PDH)
15.11

:

4 ex. Uitkerke op akker (TDS,GBu,RVe, 
0S,HS,DD,TDF, 
BDC,LDC)

26. 11 2 ex. Uitkerke polder U (DC)
28. 11 4 ex . 5t.-Andries ZU (LDC)
0 1 . 1 2 2 a d. Uitkerke polder (DC)
04. 12 2 e x . Vaartstraat (os,d d )
18.12 2 ex . Heetkerke Hoeren 11 u54 (OH)

De Kraanvogel is één van de 14 soorten Kraanvogels. Zijn 
broedgebied ligt in Scandinavië en Noord-Rusland. Vanuit 
Vanuit Rusland strekt zijn verspreidingsgebied zich uit op 
dezelfde breedtegraden tot in Azië. ’s Uinters komt hij ook 
in Zuid-Afrika voor. Soms blijft hij tijdens de trektijd in 
de regio pleisteren zoals blijkt uit de unm..

Voor.1 aarsuaarnemingen
17.G3 : 2 ex. Roksem overvliegend (PBT)
20.04 : 5 ex. Achterhaven (Gü)
29.05 : 3 ex. Achterhaven (G0)
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SCHOLEKSTER (Haematopus ostralegus)
door Thierry De Schuyter

De Scholekster is in de regio een jaarvagel, over het aantals- 
verloop tijdens het jaar zijn nog niet zoveel gegevens ver
zameld. Na het broedseizoen verzamelen de Scholeksters zich 
langs de kuststrook met het Zuin ais belangrijkste pleister
plaats, op diverse plaatsen langs de kust overtijen ze, o.a. : 
de Voorhaven, de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge en op 
golfbrekers.
In het Zuin pleisterden in de eerste helft van augustus gemid
deld een 100 ex. met ais uitschieter 217 ex. op 02.08 (DU).
Op het strandtrajekt Blankenberge - Uenduine uaren in oktober 
en november 40 à 100 ex. aanwezig.
Broedgevallen uerden vastgesteld in de Zuinstreek, de Achter
haven, te Hoeke en Damme en in diverse polders langs de kust. 
Deze soort gaat jaarlijks verder van de kust broeden in 'de 
regio.

STELTKLUUT (Himantopus himantopus)
" " door Thierry De Schuyter

Het koppel dat broedde in het voorjaar van '82 in de Achterha
ven te Dudzele/Zeebrugge, uerd ook nog in deze periode waarge
nomen. Het koppel met 2 juv. bleef samen pleisteren in het 
gebied tot 19.08 (TDS); in deze periode uerden de vogels door 
verschillende personen opgemerkt (o.a. GG,DV, V/UGB) , de Unm. 
hebben steeds betrekking op 1 of 2 ex.. Op 21.07 uerden tijdens 
een telling van pleisterende steltlopers 4 ad. en 2 juv. vogels 
waargenomen (TDS). De vogels waren steeds aanwezig in de 
vochtige weilanden die doorsneden zijn met talrijke ondiepe 
afwateringskanalen. Laatste wnm. 1 ex. op 24.08 (VUGB).
In het voorjaar was terug een koppel aanwezig in het gebied, 
de eerste wnm. gebeurde in mei (mond. med. FB). Uit juni 
liggen 3 wnm. voor : 05.06 : 1 ex. (TK,TDS), 08.06 : 1 k. (GO),
09.06 : 1 k. ( GDP, PIS, fia 5 ) . Door enkelen werd zelfs een paring 
waargenomen; door het uitdrogen van de weilanden waar vorig 
jaar gebroed werd, verdween het geschikte broedbiotoop. Na de 
eerste decade van juni werden de vogels nog slechts sporadisch 
waargenomen.

KLUUT (Recurvirostra avosetta)
door Thierry De Schuyter

De belangrijkste pleisterplaatsen in de regio voor de Kluut zijn 
de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge en het Zwin en omgeving.
In de Achterhaven verblijven tot eind september vrij veel Kluten, 
volgende maxima werden genoteerd : 05.07 : 97 ex. (TDS), 12.07 :
84 ex. (TDS), 25.07 : 93 ex. (TDS), 15.09 : 170 ex. (GO,SP),
16.09 : 178 ex. (TDS), 18.09 : 120 ex., 19.09 : 96 ex. (GDP).
In oktober en november bleven enkele ex. in het gebied pleisteren.
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In de eerste helft van augustus uerden in het Zuin regelmatig 
Kluten vastgesteld, meestal enkele tot een 2C ex., op 01.08 
52 ex. (DU). Op 26.08 uerden aan de Urede 98 ex. gezien die 
overtrokken naar ZU (FB,TDS). Baarlijks overuinteren in het 
Zuin een aantal Kluten, dit jaar 35 à 40 ex..
In de Achterhaven uerden dit jaar zeker 92 k. geteld, dit is 
heel uat meer dan vorig jaar (TDS). In het Zuin uaren dit 
jaar 33 k. aanuezig. Bijzonder uas een kleine kolonie op een 
akkerland langs de Hoekevaart te Hoeke, hier uaren begin mei 
3 nesten, deze uerden enkele dagen later door een traktor 
kapot gereden. 2 k. nestelden opnieuu en brachten jongen groot 
(TDSU) .

U0RK5TAARTPLEUIER SPEC. (Glareola spec.)
door Thierry De Schuyter

Op 03.06 uerd door Thijs Kramer 1 ex. boven het Zuink, uaarschijn- 
lijk ging het om een Steppenvorkstaartplevier (Glareola nordmanni).

KLEINE PLEUIER (Charadrius dubius)
door Thierry De Schuyter

De Kleine plevier kamt in de regia vooral voor aan allerhande 
putten, opspuitterreinen en ook uel eens in het Zuin. Na het 
broedseizoen verbleven in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge 
tot eind augustus 15 à 20 ex., tot eind september bleven hier 
ex. aanuezig. In het Zuin uerd in de eerste helft van augustus 
3 X 1 e x . gezien (DU).
In de loop van april verschijnen de eerste ex. terug in de 
broedgebieden. Het belangrijkste broedgebied is de Achterhaven 
met 14 k. (TDS). Broedde verder o.a. nog in de Steenbakkerij 
van Hoeke (1 k.) (TDSU) en aan diverse zanduinnings- en klei
putten.

BONTBEKPLEUIER (Charadrius hiaticula)
door Thierry De Schuyter

De Bontbekplevier is een jaarvagel in de regio en een zeldzame 
broedvogel. De soort komt vooral voor langs de kust, soms ook 
uel eens in het binnenland. Uooral tijdens de trekperiodes 
pleisteren soms tot een paar honderd ex. langs de kuststrook, 
met ais voornaamste pleisterplaats het Zuin.
In de eerste helft van augustus pleisterden zo'n 10 a 60 ex. in 
het Zuin, het hoogste aantal uas in die periode 121 ex. op
08.08 (DU). Het is jammer dat er geen verdere gegevens voor 
handen zijn van dit gebied.
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In het najaar pleisteren in de Achterhaven regelmatig Bontbekken 
tot begin november. Doordat meer gegevens voor handen zijn van 
dit gebied, lijkt dit gebied ais pleisterplaats belangrijker dan 
het Zuin omuille van de hoger vastgestelde aantallen ; toch uordt 
in het Zuin bijna jaarlijks de kaap van 20D pleisterende ex.
overschreden, l/astgestelde maxima in de Achterhaven : 08. 08 : 9 ex.
(TDS), 15.08 : 127 ex. (SP), 16.09 : 44 ex. (TDS), 04.10 : 109 ex.
(SP), 05.10 : 102 ex. (TDS), 10.10 : 37 ex. (TDS), 17.10 : 10 ex.
(TDS), tot begin november enkele ex..
Op het strandtrajekt Blankenberge - Uenduine overuinteren een 
20 à 25 ex. (FBe).
Ook in het voorjaar pleisteren Bontbekken in de regio, op goede 
trekdagen veel langs de kuststrook.

5TRAMDPLEI/I ER (Charadrius alexandrinus)
door Thierry De Schuyter

De Strandplevier komt vooral voor in de direkte omgeving van de 
kust. In de eerste helft van augustus uaren in het Zuin bijna 
dagelijks ex. aanuezig, meestal 10 à 20 ex., 33 ex. op 02.08 
(DU). In de Voorhaven te Heist/Zeebrugge is er een hooguater- 
vluchtplaats die vooral in juli en augustus gebruikt uordt, 
volgende maxima uerden hier genoteerd : 09.07 : 24 ex., 18.07 : 
9 ex., 29.07 : 24 ex., 31.07 : 41 ex., 08.08 : 46 ex., 17.08 : 
40 ex. (alle gegevens TDS), In de Achterhaven verbleven van 
juli tot half september enkele ex., een laatste ex. op 04.10 
(TDS) .
De eerste ex. verschijnen in april in de broedgebieden, in de 
regio zijn dit voornamelijk het Zuin en de Achterhaven. In de 
Achterhaven uerden dit jaar minimum 33 k. vastgesteld (TDS), 
in het Zuin 12 k. (GBu).

HORINELPLEVIER (Charadrius morinellus)
door Thierry De Schuyter

Op 17 en 18.09 uerden in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge 
telkens 3 ex. uaargenomen op een luzerneveld dat pas gemaaid 
uas, 1 ex. uas nog gedeeltelijk in zomerkleed. Een unm. van 1 ex. 
gepubliceerd in Uieleuaal 49 : 403 heeft mogelijks betrekking 
op één van deze drie ex. (uaarnemers : TDS,FB,DB).

GOUDPLEVIER (Pluvialis apricaria)
door Thierry De Schuyter

De eerste ex, worden traditioneel begin juli opgemerkt, tot half 
augustus gaat het meestal om groepen kleiner dan 150 ex. in de 
kustpolders ; in de streek ten zuiden van Brugge uorden ueinig 
unm. verricht. Pas eind november nemen de aantallen sterk toe 
om een maximum te bereiken van half december tot half februari,
Op 23.12 uorden 1DG0 ex. geteld te Zuienkerke (Uieleuaal 50 : 37). 
In januari en februari verblijven te Groot-Damme 3 à 4000 ex., 
gekoncentreerd rond Damme en Costkerke - Hoeke. Tot half mei 
pleisteren groepjes in de kustpolders.
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HET VOORKOKEN VAN 5TRANDL OPERS IM N.U.-VLAANDFREN TI 3 D F IM S DF 
PERIODE 01 JULI '82 - 30 JUNI '83

door Peter Sys

KANQET5TRANDLOPER (Calidris canutus)

Najaarsuaarneminqen 
JHejt .Zwi_n_
De eerste Kanoetstrandlopers uerden gezien op 31.07 : 1 ex. (FDS, 
PS). In augustus en september uaren er gemiddeld zo'n 10 à 20 ex. 
aanuezig, met ais belangrijke uitschieters : 143 ex. op 15.08 
(DV) en 124 ex. ZU op 24.08 (DV en Uieleuaal 49 : 328).
Laatste 2 ex. op 24.09 (TDS).
Â cJnt̂ erJnâ veji _Dud_zele/Z_e_ebru_g_g_e
Er uerd een maximum genoteerd van 25 ex. op 15.09. Overigens maar 
8 unm. met ais eerste 11 ex. op 15.08 (YF) en ais laatste 3 ex. 
op 18.09 (Aves en SP).
_A n_d e_r e_w_a a_r ne m i_ ng_e _n
De Vrede : 3 ex. op 17.08 (PS)
Put van Vlissegem : 1 ex. op 22,08 (GO)
Strand Knokke : 1 ex. op 26.08 (Aves)
Heist Oostelijke Havendam : 25 ex. op 24.09 (PiV)

Voor.iaarsuaarneminqen
Behalve 2 uinteruaarnemingen (14.02 : 4 ex. te Achterhaven Dudzele/ 
Zeebrugge (PeL,0VS) en 27.02 : 1 ex. te Uitkerke (OVG)) nog 6 
1entegegevens zich situerend tussen 18.03 (1 ex. te Achterhaven 
Dudzele/Zeebrugge (FB)) en 29.05 (1 ex. op het 0T Brugge (On),
1 ex. te Achterhaven Dudzele/Zeebrugge (OFl) en 1 ex. in het Zuin 
(TK)) .

Uaarnemers : TK, Aves, OM, FBe, GO, YF, FB, FDS, PK, 0D, PeL, MaP, 
TDS, 0VS, OVG, PiV, DV, PS.

DRIETEENSTRANDLOPER (Calidris alba)

De eerste Drieteenstrandlopers uerden uaargenomen op 31.07 : 7 ex. 
te Zeebrugge. Kort daaropvolgende observaties zijn 02.08 : 2 ex. 
(GO en Uieleuaal 49 : 328) en 05.08 : 1 ex. op het strand te 
Knokke (SP en Uieleuaal 49 : 328). Tot begin oktober liggen de 
aantallen niet noemensuaardig hoog ; interessant is uel dat er 
eind augustus op vijf data zeetrek van deze soort uerd vastge
steld : 14.08 : 2 ex., 15.08 : 52 ex. (TDS), 2 ex. op 24 en 25.08 
en 3 ex. op 26.08 (alle Aves). Zeker vermeldensuaardig is het 
ex. op 25.08 op de Vrede (Aves) !
Pas vanaf oktober nemen de aantallen in sterk stijgende lijn toe. 
Dit blijkt duidelijk uit de tellingen op het strandtrajekt 
Blankenberge - Uenduine (alle van FBe). Deze gegevens hebben 
ue in een grafiek omgezet, zie de figuur op de volgende bladzijde.
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Fig.

sw

Sit

a a n t a l s verloop van de Drieteenstrandloper op het strand-
trajekt Blankenberge - Uenduine, maximum per decade.

to

Becuue et al. (1983) schatten het midwinter-maximum van 
Drieteentjes op de Ulaamse kust op een 500 tot 900 ex.. Dit 
aantal, dat zowat 2,5 tot 4,5 % van de Uesteuropese uinter- 
populatie omvat, wordt over twee zogenaamde " centra " verdeeld : 
het trajekt Koksijde - Raversijde en de zone Bredene - Blanken
berge. Elk herbergt op zekere tijdstippen in de winter meer dan
1 % van de Uesteuropese winterpopulatie (1 % = 150 ex.), zodat 
deze twee gebieden, per definitie van internationaal belang zijn. 
De laatste ex. werden medio april opgemerkt : op het strand voor 
de Fonteintjes waren op 13.04 nog 26 ex. aanwezig (SK) en op
17.04 nog 30 ex. (SK). Op 01.05 werd daar de laatste wnm. verricht 
van ongeveer 20 ex. (NOM).

Waarnemers : FBe, 3F1, Aves, TDS, NDM, SK, DVG, SP

KLEINE STRflNDLOPER (Calidris minuta)

Er werden minder wnm. ontvangen dan in het vorige jaarboekseizoen, 
nl. 80 t.o.v. 108 in '81-'82. Deze daling manifesteerde zich over 
gans Vlaanderen (zie Wielewaal 49 : 403) en kan dus niet toege
schreven worden aan een verminderde interesse voor deze soort. 
Najaarsuaarneminqen 
A_c_hterjnaveri Dud_zele/Z_ eebru£g _e
Hier werden de meeste wnm. verricht. Het eerste ex. werd gezien 
op 12.07 (TDS). Op 28.07 waren reeds 17 ex. aanwezig (PDM,PeL, 
DUS). Medio augustus werden de hoogste aantallen bereikt 
(17.08 : 19 ex., 18.08 : 21 ex. ; alle SP en Uieleuaal 49 : 403). 
In oktober nog verschillende wnm. met ais maximum 16 ex. op
17.10 (TDS). Eén novemberunm. : op 11.11 1 ex. (TDS).
Zu_i n_
Een eerste melding op 02.08 : 1 ex. (DU) ; het hoogste aantal 
op 15.08 : 7 ex. (DU) en een laatste wnm. op 02.10 : 2 ex. (TK).
Op 11.09 nog 6 ex. (PK).
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Onverwacht, want zelfs in het uitstekende seizoen 181 — 182 werden 
zulke hoge aantallen nooit vastgesteld (het hoogste najaars- 
aantal bedroeg toen 9 ex. !). Ook op 24.08 telde men nog 15 ex. 
(Aves). Met ais maandmaximum 4 ex. op 02.09 (PeL,PDM) ging 
vanaf september het effektief omlaag. De laatste ex. werden 
gezien op 03.10 (HF en Uieleuaal 49 : 403) en 04.10 : 1 ex.
(SP en Uieleuaal 49 : 403).
_Zw_i n_
Hoewel het biotoop voor deze soort niet al te geschikt is worden 
er toch jaarlijks wat Temminckjes opgemerkt in het schorregebied 
Twee wnm. : op 05 en 19.09 telkens 1 ex. ter plaatse (BDC).

Zoals verwacht kwamen er zeer weinig voorjaarsmeldinqen binnen :
21.04 : 1 ex. op het 0T Brugge (MaS,GDP ) .
08.05 : 7 ex. in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge (SP).
10.05 : 8 ex. in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge (TDS).

Zeer merkwaardig tenslotte is de winterwaarneminq op 13.02 ! !
1 ex. te Dudzele/Zeebrugge (MS, FDR, II/). Uolgens de Avifauna 
van België (1967) zou dit de eerste februariwaarneming. voor 
België zijn.

Waarnemers : MaS, GDP, BDC, DUG, PK, SK, TDF, PDM, PeL, Aves,
NDM Knokke-Heist, SP, MS, FDR, IV.

KR0MBEKSTRANDL0PER (Calidris ferruginea)

Najaarsuaarneminqen
Unm. van enige omvang blijven beperkt tot het Zwin en de opspuit 
velden in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge.
Z_ui_n_
Een eerste ex. werd gezien op 01.08 (DV) ; de laatste 6 ex. op 
26.09 (UA Brugge en Wielewaal 49 : 403). In augustus waren 
doorgaans niet meer dan 10 ex. aanwezig (tellingen DV) met ais 
enige uitzonderingen 14 ex. op 12.08 (DV) en niet minder dan 
164 ex. op 15.08 (DV) ; meteen het hoogste aantal ooit in de 
streek opgemerkt !
A_c_hterj2ave_n Dudz^le/Zeebru^ge
Eerste echte herfstwaarneming op 21.07 : 5 ex. in zomerkleed 
(TD5) ; laatste gegeven op 05.10 : 2 ex. (TDS). In het totaal 
kwamen er 24 wnm. binnen, waaronder één belangrijke uitschieter
15.08 : 96 ex. (TDS) ! ; een zeer hoog aantal, net zoals in het
Zwin op dezelfde dag. Andere hoge aantallen waren : 16.08 : 27 
ex., 17.08 : 39 ex. en 18.08 : 25 ex. (SP en Uieleuaal 49 :
328) .

Zowel in het Zwin (164 ex.) ais in de Achterhaven (96 ex.) 
werden op 15.08 zeer hoge aantallen Krombekstrandlopers 
gesignaleerd, op deze dag werd boven zee en langs de kust
strook zeer veel trek van allerhande steltlopers vastgesteld 
(med. TDS).

Pindere_uaarniemin£en
De_V_re_de_: 7 wnm. tussen 29.07 (1 ex. PDM) en 18.09 (1 ex. FB). 
Hoogste aantal : telkens 2 ex. op 08 en 12.09 (FBe,GO).
Die_vega_t_: 26.08 : 1 ex. (Aves) en 18.09 : 5 ex. (FB). 
Z_a_ndw_inni_n_g_s£Uit E_t_tel_g_em_: op 21.07 : 1 ex. in zomerkleed (DSK,
30M,DM7 en op 29.08 : 5 ex. (MP,RP).
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f

£ut_ _vari ¿u^enikjerk e_: 09. D9 : 15 ex. (3D).
Uei_d_en_Uenduin£ : 19.07 : 1 ex. (TDS).
K_n£k_ke_s_trand : 25.08 : 9 ex. naar ZU (Aves).

Uoorjaarswaarneminqen
24.04 : 1 ex. in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge (SIMM).
08.05 : 2 ex. in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge (SP).
05.06 : 1 ex. in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge (TK,TDS).
Uaarnemers : MaP, TK, TDS, GO, PDM, PeL, PaL, 3V5, ES, SF, DH,

DU, FB, FBe, SK, ONM Brugge, Aves, SP, PIS, FDR, IU.

PAARSE 5TRAIMDL0PER (Calidris maritima)

Behalve de tellingen van FBe uerden er zeer ueinig unm. ontvan
gen ; nauueli j ks vijf ! Een globaal aantalsbeeld kan dan ook 
nauwelijks opgegeven uorden ...
Uitvoerige informatie over het voorkomen van deze soort aan onze 
kust wordt teruggevonden in Becuwe (1971) en Becuwe et al. (1983). 
Het aantalsverloop op het strandtrajekt Blankenberge - Uenduine 
zag er ais volgt uit : zie onderstaande figuur.

Fig. : aantalsverloop van de Paarse strandloper op het strand- 
trajekt Blankenberge - Uenduine, maxima per decade.

Van andere gebieden ontvingen we nauwelijks informatie, enkel 
van de Voorhaven, te_Hjeist/Zee.brug£e_k regen we nog enkele wnm.. 
Het eerste ex. werd gezien op 31.07, het betrof hier een ad. 
in zomerkleed. Op 16.10 : 6 ex. (SP), 22.02 : 17 ex., 12.03 : 
42 ex., 15.04 : 24 ex. .

Becuwe et al. schatten de midwinterpiek van deze soort aan de 
Vlaamse kust op een 280 à 330 ex.. Tussen 1968 - 1970 en 
1975 - 1979 kon een duidelijke toename vastgesteld worden.

Uaarnemers : FBe, OM, OUG, TDS, SP.
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BONTE STRANDLOPER (Calidris alpina)

Het voorkomen van de Bonte strandloper in de streek beperkt 
zich globaal tot drie gebieden : het Zuin, de Achterhaven te 
Dudzele/Zeebrugge en het strand tussen Blankenberge en Uenduine 
(+ Uitkerkse polder).

JHet_ .Zwi_n_
Ue beschikken over ueinig systematische tellingen. De eerste 
Bontjes uerden vastgesteld op 10.07 (1 ex., TDS). Tussen 01 
en 15.08 varieerden de aantallen tussen 11 (05.08) en 60 ex.
(15.08). Gemiddeld uaren er in deze maand zo'n 20 tot 30 ex. 
aanuezig (tellingen D\l) . Andere gegevens ontbreken.
A_cht_er_ha_ve^ Dud_ze_le/ïLee^bru^ge.
Onderstaande figuur stelt het aantalsverloop voor tussen juli 
en januari. Het eerste Bontje uerd gezien op 03.07 : 1 ex. in 
zomerkleed (TDS). Op 22.07 minimum 5 ex. (DPI). Op 28.08 reeds 
ca. 120 ex. (GD). Zoals blijkt uit de figuur schommelen de 
aantallen iets uat uellicht te uijten is aan kleine verplaat
singen binnen het industriegebied zodat niet alle ex. geteld 
uorden. Het maximum uerd op 10.10 bereikt met 460 ex. (TD5).
Na januari bekwamen ue de volgende gegevens : 08.02 : 15 ex. 
(LDqi 14.02 : 30 ex. (LDq), 26.02 : 11 ex. (GO), 08.03 : 50 
ex. (LDq), 17.04 : 1 ex. (3D), 24.04 : 2 ex. (3NM), 06.06 :
1 ex. (laat !)(TDS).

Fig. : aantalsverloop van de Bonte strandloper in de Achter
haven te Dudzele/Zeebrugge, maximum per decade.
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Stra_ndt_ra j ek_t j^l^njíeriber^e^^eínduine
"Zouat alle gegevens zijn ontleend aan tellingen van FBe. Zoals 
blijkt bereiken de aantallen hun hoogtepunt in december - 
maart. Samen met de IBzermonding te Nieuupoort en het Zuin 
te Knokke behoort de uinterpopulatie tot de belangrijkste van 
de Vlaamse kust (Becuue et al., 1983). Voor het aantals
verloop zie onderstaande figuur.

Fig. : aantalsverloop van de Bonte strandloper op het strand- 
trajekt Blankenberge - Uenduine, maximum per decade.
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Andere gegevens :
Kleiputten Oostkerke : G6.G4 : 1 ex. (TDSU).
Hoeke kleiputten Sint-Donaas : 20.04 : 1 ex. (TDSU).
Uitkerke : 27.02 : 120 ex. (BUG). De Bontjes die bij laagtij

op het strand te Blankenberge foerageren 
overtijen bij hoogtij in de Uitkerkse polder. 

Dievegat : 08.08 : 2 ex. (TDS).
De Vrede : 26.08 : 5 ex. (TDS,FB) en 13.08 : 1 ex. (TK).
Put Ettelgem : 03.10 : 4 ex. (BM).
Vagevuur Zuienkerke : 09.09 : 1 ex. (B D).

Waarnemers : TDS, SK, SNM, BD, Aves, FB, LDq, DV, BVG, TDSU, 
SM, FBe, TK, GO, SP.

Bibliografie :
Becuue M .. 1971. Het voorkomen van de Steenloper, Arenaria
interpres, en de Paarse strandloper, Calidris maritima, in 
België en Zeeuus-Vlaanderen (Nederland). De Giervalk 61 :
175 - 223.
Becuue M., G. Burqqraeve, B. Burny, P. Linqier. G. Rappé,
B. van Gompel, 1985. De verspreiding en het aantalsverloop 
van pleisterende uaadvogels op de Uestvlaamse en Zeeuus- 
Vlaamse Noordzeekust 1972 - 1979. De Uieleuaal 49 : 341 - 
372.
Commissie voor de Belgische Avifauna. De, 1967. Avifauna van 
België. Brussel.
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KEMPHAAN (Philomachus pugnax)
door Peter Sys

Inleidi ng
De meeste Kemphanen die in Uest-Europa broeden brengen de winter 
door in Centraal- en Zuid-Afrika. Prater (1981) schat het aan
tal overwinteraars in Europa en Noord-Afrika op een 1600 ex. ; 
Becuwe et al. vermelden 3000 - 4000 vogels alleen in Uest- 
Europa.
Voor deze waadvogel is de Zwinstreek van enorm belang omdat een 
belangrijk deel van deze Europese overwinteraars juist daar 
voorkomt. Hoe belangrijk deze populatie wel is bewijzen de ge
gevens in de volgende tabel waarin tellingen van de laatste 
winters opgenomen zijn van de Kemphanenslaapplaats in het 
natuurreservaat het Zwin. De wnm., alle gepubliceerd in De 
Uieleuaal, stammen van Guido Burggraeve en medewerkers.

Tabel

Ui nter Datum Aantal Bron
'75/176 19.01 230 Ui eleuaal 43 : 1 20.

06 .02 190 idem
'76/'77 14.11 160 idem

01.12 350 idem
28. 12 650 idem
07.01 260 Uieleuaal 44 : 115.
23.01 830 idem
18.02 1210 idem

' 7 7 / 178 01.12 260 idem
08.01 750 Uieleuaal 45 : 117.
06.02 850 idem

178/ 1 79 26. 1 1 450 idem
03.01 75 Ui eleuaal 46 : 221 .

1 79/ ' 80 30.1 1 370 idem
12.01 300 Uielewaal 47 : 481 .

’80/'81 23. 1 1 230 idem
23.02 320 Uielewaal 48 : 322.

* 81 / T 8 2 03.12 230 idem
13.12 450 idem

Door deze slaapplaats te kontroleren bekomen we prachtige gege
vens over het wintervoorkomen van de Kemphaan in een groot 
deel van N .U .-VIaanderen, de vogels komen 's avonds in het Zwin
samen uit een zeer groot gebied. Met deze aantallen is het
natuurreservaat van groot internationaal belang want de 1 % 
norm van de soort in de winterperiode bedraagt 50 vogels 
(Becuue et al., 1983).

Hoe uas het met de Kemphaan gesteld in de jaarboekperiode
T 82-'83 ?

De ontvangen unm. heb ik ingedeeld in najaars-, winter- en 
voorjaarsgegevens. Bij de omlijning van deze periodes heb ik 
gebruik gemaakt van de Avifauna van België (CBA, 1967) die de 
status van de Kemphaan op nationaal vlak ais volgt omschrijft :
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" najaarstrek v/an half juni tot begin nov/ember ; voorjaarstrek 
van eind februari tot eind mei ". De uinteruaarnemingen situ
eren zich dus in de periode begin december - februari.

Resultaten
Overzomering : een 15-tal mannetjes overzomeren in de Uitkerkse 
polder (Jl/G).

Najaarsuaarneminqen 
£ c _h t£ r ji au e _n D ud z el e_/ _Z e _e b r ug_g _e
De eerste ex. uerden begin juli opgemerkt, nl. 20 ex. op 03.07. 
Half juli zijn de aantallen reeds toegenomen, o.a. : 87 op 
12.07, 254 op 18.07, het hoogste aantal voor juli bedraagt hier 
264 ex. op 25.07. Van begin tot half augustus verbleven 220 ex. 
in het gebied, daarna minder (alle unm. TD5). De belangrijkste 
septemberaantallen uaren 118 ex. op 19.09 (TDS) en 104 ex. op
27.09 (3D). In oktober blijven nog een 20 ex. aanuezig.
_De_U_r e_de_
In dit kleine gebied uorden regelmatig grote aantallen Kemphanen 
aangetroffen. Dit seizoen uaren de eerste 2 ex. aanuezig op 18.07 
(3NM). In augustus uerden herhaaldelijk meer dan 100 ex, gezien ; 
o.a 200 ex. op 10.08 (L D 1H), 1B5 ex. op 14.08 (TDS,FB).

De soort beperkt zijn aanuezig- 
heid niet alleen tot het eigen
lijke kleiputgebied (uordt 
meer ais drink- en poetsplaats 
gebruikt) maar uijken ook uit 
naar de omliggende akkerlanden 
uaar ze door hun schutkleur 
gemakkelijk over het hoofd 
gezien uorden (Hazegraspolder, 
Uillem-Leopoldpolder, akkers 
rond de Oude en de Nieuue Vrede, 
enz. ...). Zo uerden op 07.11
niet minder dan 357 ex. geteld
in de Hazegraspolder (GO), 
vermoedelijk een groot deel van 
de slaapplaatspopulatie van het 
Zui n.

®.n_°E19
Enkele zomeruaarnemingen van de kleiputten 5int-Donaas, de 
Steenbakkerij te Hoeke en de Zuarte Sluis (Hoekevaart). Eerste 
unm. op 01.07 : 2 ex. (FDS,SK,KT,TDF,SM).
Uinteruaarnemingen
De vogels die de nacht doorbrengen op de slaapplaats in het 
Zuin verspreiden zich gedurende de dag over de polders in de 
streek, meestal foerageren deze op akkerland of weiland, soms
ook uel eens op de opspuitterreinen in de Achterhaven te
Dudzele/Zeebrugge. Enkele opvallende aantallen :
23. 12 i + 100 ex. te Oostkerke (GO)
27.12 : + 100 ex. in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge (GO)
16.01 : + 50 ex . tt h h

een slaapplaats uas niet uitgesloten
(DNfl)

04.02 ; 75 ex. te Oostkerke (TDSU)
08.02 ! 60 ex. in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge (LDq)
09.02 ; 55 ex. aan de Hoekevaart (TDSU)
13.02 : + 80 ex. in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge, 

slaaptrek over het Insteekdok (3NN)
op
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26.02 : 170 ex. In de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge (GO)
28.02 : 4 ex. Molentje te Blankenberge (FBe)

Dok deze uinter kwamen terug Kemphanen slapen in het natuur
reservaat het Zwin, van GBu kregen we de volgende gegevens : 
het hoogste aantal werd geteld op 22.11 : 920 ex. !, 27.12 :
310 ex., 04.01 : 280 ex. en 2 5.01 : 650 ex..
Voorjaarswaarnetningen 
De hoogste aantallen werden 
dit nog vogels van de lokale
Bijvoorbeeld 01 . 03

02.03
07.03
08.03
08.03

70 
250 

6 
1 9 

+ 200
Vanaf april neemt het aantal 
zonderingen : 02.04 en 05.05 
te Dud zei e/Zeebrugge ( GO , LD) .

gemeld in maart, wellicht betreft, 
winterpopulatie. 
ex. kleiputten Oostkerke (TDSU) 
ex. Achterhaven Dudz./Zeebr. (GO) 
ex. Hoekevaart (TDSU) 
ex. 0T Brugge (MS,F5) 
ex. Achterhaven Dudz./Zeebr. (LD) 
wnm. duidelijk af. Enkele uit- 
telkens 60 ex. in de Achterhaven

Doortrekwaarneminqen
06.04 : 6 + 8 ex. NO aan de kleiputten van Sint-Donaas (TDSU)
24.04 : 6 ex. doortrekkend aan het Zwin (TK)

Daarnemers OVG, GO, TK, LD'H, TDS, TDSU, FB, UG Ser, Aves, 
FDS, SK, KT, OM, OD, FBe, MS, MaS, FS, LDq, TDF, 
TU, LD.
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Becuwe M . , G 
0

Burqqraeve, 0. Burny , P. Linqier, G. Rappé, 
van Compel . 1983. De verspreiding en het aantalsverloop

van de pleisterende waadvogels op de Uestvlaamse en Zeeuws- 
\llaamse Noordzeekust. 1972 - 1979. De Uielewaal 49 : 341 - 
372.
Commissie voor de Belgische Avifauna. De. 1967. Avifauna van 
Belgie. Koninklijk Belgisch Instituut voer Natuurwetenschappen, 
Brus sei.
Prater, A .0. . 1981 . Estuary Birds in Britain and Ireland.
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BOKJE (Lymnocryptes mimimus)

door Hans De Blauwe

Bokjes komen bij ons voor ais najaars- en voorjaarsdoortrekker 
en ais wintergast, zomeruaarnemingen zijn zeldzaam. De meeste 
unm. gebeuren in de doortrekperiodes van half september tot 
eind november en van half februari tot eind april, soms ook 
nog begin mei. Bij vorst trekken de Bokjes ueg.

Uaarnemingen 
15.08 : 1 ex.
1 8.09 : 5 ex. 
01 -  

08. 10 
16.10 
17.10 
24. 10
02 . 1
14.1
14.1 
2 0 . 1
27 . 1
28 . 1 
05.12 
02.0 
15.0
22.02
20.03
04.04
08.04
13.04 
26 .04

1 ex . 
1 ex .
1 ex .
2 ex.
1 ex .
2 ex.
1 ex .
2 ex . 
2 ex . 
2 ex . 
1 ex .

ex . 
ex. 

1 ex. 
1 ex . 
1 ex . 
1 ex . 
1 ex . 
1 ex.

2
2

Achterhaven Dudzele/Zeebrugge (SP)
" » " (SP)

it m m ( FB )
weiden Fribona Oostkamp (PK) 
kleiputten Heist (FB) 
zandwinning Beernem (UG Ser)
01 Brugge (MS)
zanduinning Beernem (UG Ser)
Steenbakkerij Hoeke (AA, ADB,MDB)
Leiemeersen (KD)

" " (KD)
zandwinning Beernem (UG Ser)
Zuinschorre (MS,MaS, SK , TDF, FDR, OKI )
Achterhaven Dudzele/Zeebrugge, overvliegend (FDR)
Leiemeersen (K D )
put Sint-Pieters (MS)
Hoeke (3NM Knokke-Heist)
Hoekevaart (TDSU)
Branddijk Damme (TDSU)
Fonteintjes (SK)
Fonteintjes (FB)

UATER5NIP (Gallinago gallinago)
door Hans De Blauwe

De Uatersnip is een talrijk doortrekker en pleisteraar in onze 
regio. Er werden 105 wnm. doorgegeven, deze slaan op de periode 
van augustus tot april.

Maxima in 'B2-'83 :
Uitkerke : 27.11 : 75 ex. (DC,VR)
Zuienkerke : 27.11 : 27 ex. (M5)
Meetkerke : 70 à 80 ex. in de Moeren op 16.10 (MS,MaS, 3zV) en

+ 50 ex. op 23.10 (MS)
0T Brugge : 02 . 11 : 95 ex. (MS), 14.11 : 55 ex. (JNM), 10.12 :

94 ex. (FDR), 15.12 : 150 ex. (FDR)
Achterhaven Dudzele/Zeebrugge : 25.07 : 79 ex. (TDS), 17.09 :

128 (TDS), 01.11 : 250 ex., 15.02 : 91 ex. (FU).
Damme : 80 ex. (TDSU)
Heist vuurtoren : 42 ex. (TDS)
Oostkamp Fribona : 16.10 : 55 ex.
Beernem zandwinning : 17.10 : 24 ex. (UG Ser)
Leiemeersen : 06.11 : 35 ex. (KD)

Op 03.08.'83 in de weiden ten N van Roksem 1 alarmerend p. (LVR).
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POELSNIP (Gallinago media)
door Thierry De Schuyter

Op 16.08 1 ex. te Zeebrugge (Uieleuaal 49 : 329).
Ook in het voorjaar zou een ex. korte tijd gepleisterd hebben 
in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge (Aves), verdere gegevens 
omtremt deze unm. zijn niet bekend.

HOUTSNIP (Scolopax rusticola)
door Hans De Blauwe

Er liepen 41 unm. binnen tussen 31.10 en 30.03. Daarnaast is 
er nog een unm. van 1 ex. op 27.07 in het Bulskampveld (UG Ser).

Zoals geuoonlijk zijn de meeste unm. in de Zwinbosjes verricht 
november : 8 unm., max. 7 ex. op 05 (Pil/) en 11.11 (PDH,PS,ID,

LDq
december : 4 unm., max. 11 à 12 op 26.12 (3NM Knokke-Heist)
januari : 1 unm,, 2 X 1  ex. op 19.01 (Y F)
februari : 4 unm., telkens 1 ex.

De overige unm. zijn afkomstig van Uenduine (5 unm. van FBe en
Map), Ryckevelde (9 unm. door TDSU met max. 4.ex. op 16.03), 
de Spooruegbedding te Sijsele (3 unm. door TDSU), de resterende 
unm. (8) komen zouel uit de bossen ais de polder.

Aantal unm. per maand : juli 1, oktober 2, november 10, decem
ber 5, januari 3, februari 12, maart 6.

GRUTTO (Limosa limosa)
door Thierry De Schuyter

Na het broedseizoen verzamelen de Grutto’s op verschillende 
plaatsen in de regio, de belangrijkste van deze plaatsen zijn 
de Zuinstreek, Hoeke en de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge.
De Achterhaven is veruit het belangrijkste gebied, doorgaans 
verblijven in de andere gebieden 10 à 20 ex., uaar de hoogste 
aantallen half juli genoteerd uorden : 18.07 : 63 ex., dit 
aantal neemt geleidelijk af tot nog 15 ex. half augustus. In 
september en oktober uorden nog regelmatig enkele ex. opge
merkt.
De eerste Grutto wordt gezien op 20.02 in de Achterhaven (SK). 
Alle traditionele broedgebieden in de regio zijn dit jaar 
terug bezet, van de meeste zijn geen preciese gegevens bekend 
van het aantal broedparen. In het gebied van Hoeke - Oostkerke 
uaren dit jaar 8 k. aanuezig (TDS).

ROSSE GRUTTO (Limosa lapponica)
door Thierry De Schuyter

Deze soort uordt vooral aangetroffen langs de kust, op het 
strand en in het Zuin. In de eerste helft van augustus uas 
de soort regelmatig aanuezig in het Zuin met ais hoogste 
aantal 27 ex. op 09,08 (Dl/), op 17.10 : 15 ex. (Uieleuaal 49 : 
404). Op het strandtrajekt Blankenberge - Uenduine uorden
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van 10.10 tot 06.01 af en toe enkele ex. vastgesteld met als 
max. 6 ex. op 21.10 (FBe). In de Achterhaven te Dudzele/ 
Zeebrugge 26 ex. op 16.09 en 6 ex. op 18.09 (TDS).
In het voorjaar trekt deze soort door langs de kust, er zijn 
echter geen unm. omdat in deze periode zeer weinig getrekteld 
uordt.

REGENUULP (Numenius phaeopus)
door Thierry De Schuyter

De eerste ex. uorden meestal begin juli reeds opgemerkt in de 
regio, op 05.07 1 ex. in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge. 
De vogels foerageren dan meestal samen met Uulpen op weiland 
en in de schorre en op het slik in het Zwin, soms ook enkele 
ex. op de golfbrekers bij laag tij en langs de strekdammen in 
de Voorhaven. In de regio bevinden zich twee belangrijke 
slaapplaatsen nl. het Zwin waar tot een paar honderd ex. komen 
en de Achterhaven waar maximaal 200 ex. komen slapen in de 
trekperiodes, er slapen waarschijnlijk ook Regenwulpen in de 
Uitkerkse poldeT en de zandwinning te Beernem. Merkwaardig 
zijn de winterwaarnemingen dit jaar. Langs het Lievegeleed 
werd op 19.11 1 ex. gezien dat samen met Uulpen foerageerde op 
weiland (TDSU). Op 04.01 werd langs de Hazegrasstraat te 
Knokke 1 ex. waargenomen (TDS), deze vogel kon niet goed 
meer vliegen en werd ook door GBu gezien.
In het voorjaar uorden de meeste ex. gezien in de omgeving 
van het Zwin (slaapplaats), tijdens de dag verspreiden de 
vogels zich over de regio. De meeste verblijven in de polders 
doch ook wel in de zandstreek (Sijsele, Moerkerke).

UULP (Numenius arquata)
door Thierry De Schuyter

In de regio overzomeren bijna jaarlijks een klein aantal Uulpen 
(10 à 30 ex.), deze hebben ais slaapplaats het Zwin en de Achter
haven. Naarmate het najaar nadert worden ook de slaapplaatsen 
in de zandwinning te Beernem en in de Uitkerkse polder in gebruik 
genomen. De Zwinslaapplaats is veruit de belangrijkste, hier 
worden soms meer dan 1000 vogels geteld. In de Achterhaven komen 
tot 500 ex. slapen (TDS). De zandwinning te Beernem en de 
Uitkerkse polder kunnen tijdelijk 100 à 300 vogels herbergen.
In de periode half september - half december verblijven naar 
schatting maximaal 1500 à 1800 ex. in de regio, een simultaan- 
telling van de verschillende slaapplaatsen zou interessant zijn. 
De vogels die gaan slapen in het Zuin én tijdens de dag foera
geren in de streek van Hoeke - Lapscheure - Moerkerke, gebruiken 
!s morgens de kleiputten van Sint-Donaas ais een soort rustplaats 
en ook ais foerageerplaats voor ze uitzwermen in deze streek ; 
verschillende malen werden hier meer dan 200 ex. vastgesteld 
tijdens het winterhalfjaar (TDSU).
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ZUARTE RUITER (Tringa erythropus)
door Frank De Scheemaeker

De Zuzarte ruiter is een regelmatige voor- en najaarsdoortrekker 
langs de kust en in de polders. Over zijn uintervoorkomen uas 
net ais bij het Uitgatje ueinig gekend. Daarom uorden hier alle 
unm. tussen 01.11 en 01.03 samengevat.

Aantal unm. en ex. per maand 
november : 7 unm. betreffende 7 ex.
december : 9 unm. M 10 ex.
januari : 4 unm. " 4 ex.
februari : 4 unm. " 6 ex.

In het totaal 24 unm. betreffende 27 ex..

Verspreiding over de regio
Ue ontvingen slechts uit 5 exkursiegebieden unm. : 12 unm. uit 
de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge, 9 unm. uit het Zuin en 
telkens 1 unm- uit Uitkerke, Lisseuege en Hoeke.

Besluit
De Zuarte ruiter uas eerder zeldzaam deze uinter in de regio. 
Alle unm. zijn afkomstig uit het kustgebied en de polders 
aansluitend bij de kust. 86 % van de unm. komt 'uit slechts tuee 
gebieden : het gebied van de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge 
en het Zuin.

TURELUUR (Tringa totanus)
door Thierry De Schuyter

Tijdens het najaar pleisteren steeds op verschillende plaatsen 
Tureluurs in de regio, vooral langs de kust en de aanpalende 
polders. De belangrijkste pleisterplaatsen zijn het Zuin en de 
Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge. De najaarstrek uordt in de
regio meestal pas goed merkbaar ais in de tueede helft van juli
meer ex. pleisteren, vanaf dan kan men ook uel eens overtrekken
de vogels zien, die soms in groepen van meer dan 100 ex. door
trekken. In augustus uas er één dag uaarop bijzonder veel trek 
en pleisterende vogels uerden vastgesteld nl . 15.08, toen 
uerden afhankelijk van de uaarnemer in het Zuin de volgende 
aantallen vastgesteld : 560 ex. (SP), 1000 ex. (DV) en 3000 
(GBu) ; hierbij dient vermeld te uorden dat het hier zouel om 
pleisterende ais overtrekkende ex. gaat. Op deze dag uerden 
ook op andere plaatsen hogere aantallen vastgesteld dan normaal. 
Overuinterende ex. uorden vooral gezien in het Zuin en de
Achterhaven en een enkeling op het strand.
Vanaf begin maart verschijnen de vogels terug in hun traditio
nele broedgebieden : de Zuinstreek, de Achterhaven en de polders 
van Uitkerke, Zuienkerke en Nieuumunster. In het Zuin dit jaar 
38 p. (GBu).
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POEL RUI TER (Tringa stagnatilis)
daor Thierry De Schuyter

Op 17.09 uerd door 3D 1 ex. waargenomen op een opgespoten ter
rein. Deze uaarneming valt binnen de normale doortrekperiode 
voor deze soort, deze soort blijft echter zeer zeldzaam in de 
regio. Het is opmerkelijk dat sinds de uerken een aanvang namen 
in de Achterhaven de Dudzele/Zeebrugge, uaardoor verschillende 
interessante plassen ontstonden, er nu toch regelmatiger gezien 
uorden dan vroeger. Dak deze unm. uerd verricht in de Achter
haven .

GROENPDOTRUITER (Tringa nebularia)
door Thierry De Schuyter

Reeds begin juli uerden de eerste ex. gesignaleerd : 03.07 :
3 ex. in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge. Ook op andere 
plaatsen uorden de eerste Groenpoten opgemerkt, o.a. in de 
diverse kleiputten, zanduinningsvijvers, langs kanalen, ...
De grootste aantallen uorden genoteerd langs de kust met 
ais voornaamste gebieden het Zuin en de Achterhaven. Op de 
overige plaatsen verblijven soms enkele ex. voor kortere 
of langere tijd. In het Zuin verblijven in de eerste helft van 
augustus 2 à 15 ex, met ais uitschieters 25 ex. op 10 en 37 ex. 
op 08.08. Op 15.08 uerden hier 73 ex. gezien (gegevens Zuin 
DU,SP). In de Achterhaven uerden de volgende maxima genoteerd :
18.07 : 26 ex. (TD5), 05.08 : 73 ex. (SP), 15.08 : 59 ex. (TDS, 
FB), 16.09 : 21 ex. (TDS). Nadien verblijven nog enkele ex. in 
het gebied tot eind oktober, een enkeling nog begin november.
Op 18.12 uerd 1 ex. opgemerkt in de Achterhaven (Uieleuaal 50 : 
38), dit is één van de ueinige uinteruaarnemingen in de regio.

UITGAT3E (Tringa ochropus)
door Frank De Scheemaeker

Het Uitgatje is een geuone voor- en najaarsdoortrekker in de 
regio. Over zijn uintervoorkomen is minder geueten. Daarom 
vond ik het interessant alle unm. tussen 01.11 en 01.03 in te 
vragen en op een rijtje te plaatsen. Dit leidde tot de 
volgende resultaten :

Aantal unm. en ex. per maand 
november : 24 unm. betreffende 31 ex.
december: 25 unm. " 35 ex.
januari : 17 unm. " 25 ex.
februari : 27 unm. 33 ex.

In het totaal uerden 93 unm. verricht betreffende 124 ex..

Verspreiding over de regio 
P_o_lder_en k_us t s_t_rocik_
Op tuee na kuamen alle unm. uit de kuststreek en de polder. Uit 
14 poldergemeenten kuamen unm. binnen. Heetkerke spande de 
hoofdkroon met 24 unm., gevolgd door Uarsenare met 18 unm. en 
de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge met 14 unm.
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jKljeÍ£ut tj3n_S_i nt-Dp naas_Ho ej< e_
11.07 : 4 ex. "("TDsT  en 25.07 : 3 ex. (TDS).
¿a^duinnings£ut _0tt_eilg_em_
31.07 : 7 ex. fOM), 01.00 : 8 ex. (JM), 21.07 : 4 ex. (3M,DSK, 
30M) .
_0ue_ri_ge_ Hebi eden_:_
Uageuüur Zuienkerke : 09.09 : 1 ex. (3D), Uitkerkse polder :
09.07 : 2 ex. (TDS), Put van Roksem : 30.07 : 2 ex. (3M).

Uit de gegevens blijkt dat de meeste unm. gebeurden van de tueede 
decade van juli tot eind augustus, de hoogste aantallen uerden 
van eind juli tot half augustus.

Uoorjaarsuaarnemingen
Zoals blijkt uit de enkele meldingen is de lentetrek bij deze 
ruiter veel minder uitgesproken ; slechts 5 unm. uerden 
doorgezonden :
20 en 22.04 : 1 ex. zanduinningsput Ulissegem (OR)
30.04 : 2 ex. in de Achterhaven (FB)
04.05 : 3 ex. " (PeL)
05.05 : 1 ex. Molentje Blankenberge (FBe)

Uaarnemers : PK, 3D, 30M, D5K, 3M, GO, PDM, PeL, 3US, KUS, MaP, 
FDS, 3NM Brugge, 3NM Knokke-Heist, TDS, TDSU, FB, 
RB, CR, DU, FBe, UG Ser, SP, PS.

QEUERL0PER (Actitis hypoleucos)
door Thierry De Schuyter

Deze soort komt tijdens de trekperiodes algemeen voor in de 
regio, door het feit dat de soort algemeen voorkomt zijn er 
ueinig die systematische tellingen verrichten van deze soort.
In de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge uorden in juli en 
augustus alle pleisterende steltlopers bijna uekelijks geteld 
door TDS uaardoor ook interessante gegevens van de Oeverloper 
beschikbaar zijn. De volgende maxima uerden opgetekend :
05.07 : 1 ex., 12.07 : 17 ex., 18.07 : 30 ex., 21.07 : 75 ex.,
25.07 : 110 ex. ! (alle TDS), 07.08 : B0 ex. (SP) ; 17.08 :
40 ex., 19.08 : 37 ex. (TDS), na deze datum bleven tot eind 
september 10 à 15 ex. in het gebied. Laatste unm. half november 
(TDS) .
De voorjaarstrek geeft minder hoge aantallen, vanaf eind april 
zijn overal ex. uaar te nemen in de polders en in de diverse 
putten.

STEENLOPER (Arenaria interpres)
door Thierry De Schuyter

De Steenloper is een typische vogel van de kuststrook, de soort 
ziet men voornamelijk op golfbrekers, strekdammen, dijken, op 
het strand en soms in de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge en 
bijna dagelijks in het Zuin.
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KUARTEL (Coturnix coturnix)
door Patrick Keirsebilck

Doortrek
21.04 : 1 ex. Uulgenbroeken Oostkamp (PK)
29.04 : 1 ex. Spooruegbedding Sijsele (TDSU)
01.06 : 1 ex. Ho eke (-.TDSU)'
04.06 : 1 ex. Treuruilgenueg St.-flichiels (LDq,ID)
08.06 : 1 ex. Hoekevaart (TD5U)

Alle ex. werden door hun roep óf " zang " gelokaliseerd. De untn 
van 04.06 bewijst duidelijk dat de trek in juni nog kan door
gaan. Uat de beide laatste unm. betreft, jaarlijks worden in de 
streek van Hoeke, Damme in bet begin van juni roepende ex. 
in een geschikt biotoop aangetroffen. [Jegens de teruggetrokken 
levenswijze is het moeilijk te achterhalen of het al dan niet 
broedvogels zijn. Voorlopig nemen ue aan dat het hier doortrek
kers zijn.

Broedqevallen 
Snellegem : 2 k.
fleetkerke : 1 mislukt broedgeval (mond. med. DzV), verstoring 

door landbouuaktiviteiten uas de oorzaak.
Torhout : 1 k. (Doedeljoe 7, 4 : 19).

Dit jaar dus uat meer unm. dan in vergelijking met andere jaren 
Uaarschijniijk is de Kuartel toch een jaarlijkse broedvogel in 
de regio, zij het dan in zeer klein aantal.

KUARTELK0N1NG (Grex crex)
door Patrick Keirsebilck

1 unm. van deze soort die bepaald niet jaarlijks in de regio 
te zien is (o.a. uel in '77, '7B en laatst in 'QD) : op 12.05 :
1 ex. in het Zuin (GBu).
In de uiterwaarden langs de Nederlandse grote rivieren is deze 
soort plaatselijk nog betrekkelijk algemeen, teruijl er in ons 
land geen 20 paar meer zouden zijn. De laatste jaren gaat de 
soort hier sterk achteruit, vooral door de veranderende land
bouwmethodes .

GIERZUALUU (Apus apus)

Een late unm. : 12.10 : 2 ex. te Blankenberge (3\IG) . Daarlijks 
uorden enkele ex. opgemerkt in september en begin oktober.
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ALPEIMGI ERZUALUU (flpus melba)

l/an deze zeer zeldzame soort, die reeds verschillende malen 
waargenomen werd in de regio, terug een unm. : 20.10 : 1 ex.
ZO om 11u00 aan de Fonteintjes te Zeebrugge (FBe,FlaP en 
BNFl-Blankenberge).

IU51/GGEL (Alcedo atthis)
door Oohan Maeckelbergh

Inleidinq
Afgelopen seizoen werden opnieuw behoorlijk wat I0 s vogeltjes 
waargenomen (42 unm.). Dankzij de uitgesproken zachte winter 
van '82-'83 kwam het gros van de wnm. uit november, december 
en januari, juist de maanden waarin men bij normaal winter
weer zeer weinig ex. aantreft (cfr. Jaarboek '81-!82). Niet
tegenstaande de IBsvogeltjes een winter hadden naar hun zin 
en de sterfte dus gering moet geweest zijn, was het aantal 
voorjaarswaarnemingen erg pover (april was trouwens ook de 
enige maand zonder wnm.). Ook van zekere broedgevallen is dit 
jaarboekseizoen geen melding gemaakt.

Najaarsuaarneminqen 
a_ ) _Na_ j _a a r s_d o o_r_t r_e kk e _r s_

In totaal liepen er 12 wnm. binnen betreffende 13 ex.. De 
plaatsen waar het ex. slechts éénmaal werd waargenomen, 
worden beschouwd ais doortrek.

30.07 1 ex . Spoorwegput Steenbrugge (SK)
06.09 2 ex . Loppem (ULT)
15.09 1 ex. St.Pieters (GDP)
16.09 1 ex. Put Blauwe Toren (GDP)
17.09 1 ex. Passageule- Sluise veer (LDH)
23.09 1 ex. Fontei ntjes (MAP,OU G)
0 3,..10 1 ex . Zwin ( GBu, SK,e . a . )
29. 10 1 ex. Stalhille (TDF)
07. 1 1 1 ex . Zwinbosjes (FB)
08. 1 1 1 ex. Put St.-Pieters (MS)
11.11 1 ex . Put fleetkerke (FIS)
27.11 1 ex. Put Roksem (OKI, TDF , FD5 )

Jo ) _ N a ja_ar_ s £l _e i _s 'te r a_a rs_
a"7 Beernem : gedurende de maanden juli en augustus vertoefde 

hoogstwaarschijnlijk 1 ex. in deze streek.

08.07 : 1 ex, Beernem Bulskampveld (SER)
11.07 : 1 ex. Beernem Bulskampveld (5ER)
18.07 : 1 ex. Kanaal Beernem (SER)
15.00 : 1 ex. Beernem visvijver l/.H. (SER)
2-6.08 : 1 ex. Beernem Zandwinningsgebied (SER)

_b ) _ S jd o or we_g_ p jj t _ 0 £ s _t ka_ mjo
13.11 : 1 ex. Spoorwegput Oostkamp (SK)
15.11 : 1 ex. Spoorwegput Oostkamp (SK)

Uinteruaarneminqen
Opvallend is het groot aantal uinterwaarnemingen dit jaar. 
Daar vooral de maanden december en januari buitengewoon zacht 
waren, kregen we ook het meest waarnemingen uit die periode
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(dec. 8 unm. , jan. 6 unm.). In februari daarentegen beleefden 
ue onze koudste winterdagen. Dit resulteerde dan ook in slechts 
2 unm..
a ) _ é_é n_m a_l i^e_u a_a _r ne mi_ en

06.12 : 1 ex. Sluis Nieuuege Uarsenare (FIS)
14.12 : 1 ex. Tillegembos (fDR)
28.12 : 1 ex. Vijverhof 15u51 U (SK)
29.12 : 1 ex. Speiestraat (TDF,ON,PF)
30.12 : 1 ex. Zuin (BDC,GBu, e.a.)
22.01 : 1 ex. Varsenare Spooruegbeek (OM)

Kwetshage
24.01 : 1 ex. Kerkebeek (LVR)
24.02 : 1 ex. Lisseueegs vaartje (Luc Fl. )
27.02 : 1 ex. Fleetkerke Floeren (BDC)

ti) _p leis ter aar s_
- omgeving Fleetkerke :

11.12 : 2 ex. Fleetkerke Floeren (LVR)
16.12 : 1 ex. " ” (OH)
20.12 : 1 ex. Oosternieuueueg Varsenare- (On)

neetkerke
- Brugge Flinneuaterpark

05.01 : 1 ex, Flinneuaterpark (HB)
08.01 : 1 ex. Hinneuaterpark (HB)

- Put St.-Pieters
05.01 : 1 à 2 ex. (FIS)
06. 05 : 1 ex. (FIS)

Voorjaarsuaarneminqen

27.03 : 1 ex. Nieuw Kanaal Beernem (SER)
03.05 : 1 ex. Steenbrugge (AT)
20.05 : 1 ex. Fleetkerke Floeren (FIS)

Zomeruaarneminqen
26.06 : 1 ex. Kanaal Gent-Brugge

noqelijke broedqevallen ’83
Put _Roksem_: volgens een plaatselijke landbouwer zouden er 
gedurende juni en juli '83 steeds 2 ex. aan de put vertoefd heb
ben. Daar de 2 ex. steeds op dezelfde plaats werden gezien in 
een geschikt broedbiotaap is de kans groot dat er een broedge- 
val is geweest.
L_ac_ JOna _0os_tkarnp_: van eind juni tot 02.07.83 verbleven hier 
2 ex. TPLa,JFl). Daarna niet meer waargenomen (SK). Fiisschien 
heeft een paartje gebroed doch de uaarnemingsperiode is wel 
kort.
Kroon_hov_e : in de periode juni - begin juli '83 enkele unm. te 
Kroonhove (PK) .

HOP (Upupa epops)

Dit jaar twee unm. langs de kust : 25.04 : 1 ex. in de duinbos-
jes te Uenduine en op 30.04 : 1 ex. NO om 10u15 aan de Fontein
tjes (resp. FBe en FlaP) . Deze unm. vallen binnen de normale 
doortrekperiode van de Hop in de regio.
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DRAAI HAL S (Jynx torquila)
door Thierry De Schuyter

Na.jaarswaarneminqen
In totaal werden 11 wnm. verricht in de regio in het najaar.
Met uitzondering van een wnm. van 1 zingend ex. in het park 
van Loppem op 08.07 (SK,KT) zijn alle andere wnm. afkomstig 
van de Zwinbosjes. Hier werd dagelijks minstens 1 ex. gehoord 
of gezien van 14 tot 21.08 (PeL,PaL,DH,Y F,S F,FlaP,DO, e.a.).
Op 27.08 nog 1 ex. (FlaP) en nog 2 ex. op 17.09 (PG).

Voorjaarsuaarneminqen
In het voorjaar 7 wnm., met een zeer vroege wnm. op 04.04 :
1 ex. in de Zwinbosjes (PeL,KR). Op 26.04 : 1 ex. te Ryckevelde 
(TDSU) en 1 ex. op 28.04 in de duinbosjes te Uenduine (FBe).
De 4 overige wnm. zijn alle afkomstig van de Zwinbosjes en 
de aanpalende Groenpleiduinen : telkens 1 ex. op 28.04 (TDS)
29.04 (TDS), 04.05 £ FB) en 23.05 ( PDF! ) .

Broedqevallen
Uaarschijnlijk voor het eerst wordt gewag gemaakt van broedge- 
vallen in de regio : - van mei tot begin augustus '83 : 1 k. 
in de bossen achter de E5 te St.-Andries, waarschijnlijk 
broedgeval (LVR)

- in de bassen ten Z van Brugge 1 broed
geval (l v r )

Het is jammer dat bij deze beide gevallen geen nadere gegevens 
zijn verstrekt, vooral omdat de Draaihals in de regio ais 
broedvogel bijzonder zeldzaam is !

GROENE SPECHT (Picus viridis)
door Frank De Scheemaeker

Tijdens de inventarisatie in de regio van een aantal minder 
algemene broedvogels werd ook de Groene specht geïnventariseerd, 
dit leverde 29 zekere en 7 mogelijke broedgevallen op. Flogelijk 
zijn de aantallen zeer onderschat door het weinig nauwkeurig 
tellen van enkele grotere bosgebieden, het weinig of niet 
bezoeken van de zuidelijke, bosrijke rand van de regio.
De gegevens zijn afkomstig van de volgende gemeenten en/of 
deelgemeenten uit de regio : St.-Andries : 7 à 8 p. en 1 moge
lijk (FDS,3NFl,35,LVR,FlS,TDF), Varsenare : 1 mogelijk (TDF),
St. — Fti chi el s : 3 p. (LVR,JS), Loppem : 1 zeker en 1 mogelijk 
(PK,ULT), Zedelgem : 3 p. (FlP,FDS), Oostkamp : 4 à 5 p. (PK), 
Beernem : 1 à 2 p. en 1 mogelijk (UIG), St.-Kruis : 2 p. (TDSU), 
Floerkerke : 1 p. (PaL), Knokke : 7 p. (PaL).
Geen enkele auteur maakt van een eventuele achteruitgang gewag 
in bosrijke gebieden. Alleen in de polder zou het vervangen 
van hoogstamboomgaarden door laagboomkultuur negatieve invloed 
gehad hebben (Teixeira, 1979).
Voor de regio zijn bij gebrek aan gegevens van voorgaande jaren 
weinig konklusies te trekken.

Bi blioqrafie 
Teixeira R.Fi. , 1979 Atlas van de Nederlandse Broedvogels
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KLEINE BONTE SPECHT in NU-VIaanderen 1982-1983-
door Kris Decleer.

In onze streken kunnen 2 geografische rassen van de Kleine 
bonte specht worden aangetroffen. De typische Uest- en Nidden- 
europese uorin 1 hortorum1 is bij ons een uitgesproken Standvogel 
die buiten het broedseizoen slechts kleine omzwervingen maakt 
in de omgeving van het broedgebied. Dit schijnt vooral in 
de herfst te gebeuren (GLUTZ WCTN BLOTZHEIN ¿BAUER, 1980). De 
Noordeuropese vorm 'minor1, daarentegen, is een gedeeltelijke 
trekvogel die in N-Nederland regelmatig wordt waargenomen, doch 
ook in ons land reeds sporadisch zou zijn vastgesteld : LIPPENS & 
UILLE (1972) vermelden o.a. 1m te Beernem op 06.03.1966. Het 
onderscheid met ' hortorum1 is in het veld echter niet eenvoudig 
vast te stellen : , 'minor1 is iets groter, de rug is veel witter 
(enkel aan de zijkanten okerkleurig). LIPPENS & WILLE (1972) 
vermelden ook enkele vogels met "sneeuwwitte wangen", doch van 
dit kenmerk maken GLUTZ VON BLOTZHEIN & BAUER (1 980) geen gewag. 
Ongetwijfeld zijn dit aspekten waar in de toekomst tijdens het 
waarnemen, miss chien speciaal op kan gelet worden.

Dit jaar werd een rekordaantal van 47 wnm. verzameld met een 
opvallende piek van 18 wnm. in de maand september. Het betreft 
steeds solitaire dieren die meer worden gehoord dan gezien.
Omdat van eigenlijke trek geen sprake is, bespreken we de wnm. 
per gebied.

0m_g_e_ving_0ostendse_Vaart_: Unm. aan Nieuwwege (16,12.), Uaggel- 
water T15.097 ,22.0l7, AZ St.Pieters (11.12), Blaemendaele 
(22.01) (wnmers : ON, NS, OS). Deze regio met verspreide bosjes, 
kasteekparken e.d. vormt een potentieel broedgebied, doch voor- 
jaarswnm. ontbreken vooralsnog.

Sint^Pi_e,ters_: Unm. aan de Oude Oostendse Stwg 21 (17.09 en 24.10), 
de Put van St-Pieters (04.12) en Etamil (19.09) (Unmers : NS,3zV). 
Het betreft mogelijk dezelfde vogels van rond de Oostendse 
Uaart die in de streek rondzwerven.

¿irit-Ajndjries_: Enerzijds wnm. in het Boeverbos (10.09) en aan 
Ter Straeten (24.12) (Unmers : OzV, OS), waar de soort vroeger 
reeds heeft gebroed (zie vorige jaarboeken). Anderzijds ook 
wnm. ten Z van de autosnelweg : ten Uesten yan de Diksmuidse 
Heirweg (29.03) en te Zevenkerke (12.02) (LVR), dat voor de 
'Kleine bonte' eveneens broedgeschikt is.

Lo£pem_: In de omgeving van het park van Loppem (Bessendreef) 
nu voor de 3e opeenvolgende maal broedvogel. (20 wnm., het 
hele jaar door behalve de maanden dec., jan., feb. & maart : RV,
SK, KT).
0.°.st]<amp_: In een hoogstamboogaard langs de Legeweg eveneens 
voor de 3e opeenvolgende keer een broedgeval (KD).

Beerrie,m 2 wnm, in Bulskampveld (01.03 en 07.03) (OzV), een 
potentieel broedgebied; en 1 niet gepreciseerde wnm. van UIG 
te Beernem (23.02).
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Brjjgc¿e_: 1 broedgeval langs de Begijnevest (JD). hogelijk 
heeft de æoort er vorige jaren ook reeds gebroed (cf. wnm. 
op 03.09 door OzV langs de Katelijneuest). Langs het kanaal 
Brugge-Gent, op enkele honderden meters van vaornoemde plaats, 
werd de soort op 22.04 waargenomen (LDq). Hogelijk gaat het hier 
om dezelfde individuen.

_As_seb_rcel< Een onbevestigd broedgeval in de Bossuytlaan- 
verkaveling werd via Pol Govaere doorgegeven. Gezien de onbe
kende bron dient aan de betrouwbaarheid getwijfeld; de soort 
werd er overigens noch in '82, noch in '83 door BC (mond.med.) 
waargenomen.

J<nokt<e_: 6 wnm. in de Zwinbosjes (11, 12, 14, 15, 22 en 26.09) 
(PeL, PaL, e.a.). In *82 heeft de soort er mogelijk gebroed 
(of. 1 juniwnm.); dit kon in *83 niet opnieuw worden vastge
steld.

Ue kunnen besluiten dat de Kleine bonte specht in de regio op 
mins te,ns_3_plaat sen met zekerheid heeft gebroed. Een aantal 
gebieden zijn broed-verdacht; terwijl uit 2 broedgebieden van 
19B2 (nl. fissebroekse Heersen en Rode Poort te Sint-Hichiels) 
geen enkele wnm. ons bereikte.

Bibliografie.

GLUTZ VON BLDTZHEIH & BftUER (i960) - Handbuch der Vögel 
Mitteleuropas, Band 9 : Colubiformes-Piciformes. Akademische 
Verlagsgesellschaft Uiesbaden. pp. 1095-1115.
LIPPENS & LILLE (1972) - Atlas van de vogels in België en 
Westeuropa. pp 534-535.
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KÜIFLEEUUERIK (Galerida cristata)
door Thierry De Schuyter

De Kuifleeuwerik is in de regio een jaarvogel die uoornamelijk 
voorkomt in de direkte omgeving van de kust. De najaarstrek 
verloopt vooral van half september tot half november, tot half 
februari blijven de aantallen konstant, ais gevolg van de voor
jaarstrek nemen de aantallen terug toe tot eind maart.
Over het voorkomen van deze soort in de regio is in feite wei
nig gekend, het is de vraag hoeveel vogels verblijven in de 
streek van Brugge, I/o or de kuststreek schat ik het aantal 
broedparen op 15 à 20.

BOOMLEEUUERIK (Lullula arborea)
door Patrick Keirsebilck

Najaarsuaarneminqen
Gegevens uit de periode ’72-'ö1 wezen erop dat het merendeel 
van de najaarsunm. in november viel (Declercq, 1981). Dit 
najaar echter maar 2 wnm. :
17,10 : 1 ex. Zwinbosjes (BV)
13.12 : 3 ex. Beisbroek (LV/R)
Deze laatste wnm. zou kunnen slaan op overwinterende vogels.

Uinterwaarneminqen
Ais stilaan traditionele overwinteringsplaats mag het Kampveld 
te Oostkamp vermeld worden. Het terrein is te omschrijven ais
een wisselend landschap van (naai d ho ut)boss en met akkers en
weiden, dit alles op een sterk zandige bodem. Vermelden we ook 
de licht glooiende beekvaleien van de l/elddam- en Hertsbergebeek 
ais landschapselement. Alle wnm. gebeurden op akkers :
08.12 : 6 ex.
18.12 : 5 ex.
09.01 : 5 ex. (alle wnm. PK)
Uit andere mogelijke overwinteringsgebieden (Beernemse, ...) 
kregen we geen wnm..

l/oorjaarswaarneminqen
Maart is de doortrekmaand bij uitstek voor de Boomleeuwerik
01 .03
02 .03
03.03 
27 .04

1 ex. Ryckevelde Sijsele TP (TDSU)
1 ex. Sijsele spoorwegbedding NO (TDSU)
1 ex. Donk (Maldegem) TP (TDSU)
1 ex. put St.-Pieters TP (MS)

Tijdens een ONM-ekskursie wer gepoogd eventuele broedvogels te 
lokaliseren met behulp van een bandopname met de zang. Dit 
gebeurde in Beisbroek en omgeving (een voormalig traditioneel 
broedgebied), maar echter zonder resultaat.
Bibliografie
Declercq L.. 1981. l/eldornithologisch Oaarboek van N . U .-1/1 aan
deren 1981-1982 : 156.
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ROQDKEEtPIEPER (Anthus cervinus)
, door Thierry De Schuyter

Deze zeldzame piepersoort die reeds enkele malen in de regie 
werd waargenomen, uerd dit jaar terug gezien. Op 14.05 werd 
1 ex. in zomerkleed gezien in de Achterhauen te Dudzele/ 
Zeebrugge (Wielewaal 49 : 291).

UATERPItPER (Anthus spinoletta)
door Thierry De Schuyter

Gp 17.10 (GBu ,TK) en 23.01 (GBu,LDC,BDC) telkens 1 ex. in het 
Zuin. Vermoedelijk is deze moeilijk van de Oeverpieper te onder
scheiden soort algemener dan blijkt uit de enkele unm.. Waar
schijnlijk oueruinteren jaarlijks een klein aantal Uaterpiepers 
in het Zuin.

OEUERPIEPER (Anthus petrosus littoralis)
door Thierry De Schuyter

De eerste najaarsunm. gebeuren meestal begin september in het 
Zuin, tegen begin oktober zijn reeds enkele tientallen ex. 
aanuezig in dit gebied. Het aantal pleisteraars tijdens de 
winter bedraagt ongeveer 100 ex. in de schorre, magelijks ligt 
het werkelijke aantal een stuk hoger omdat foeragerende vogels 
moeilijk uaar te nemen zijn in de schorrebegroeiing. Langs de 
volledige kustlijn worden tijdens de winter af en toe enkele 
ex. gezien, met ais belangrijkste plaatsen het havengebied van 
Dudzele/Heist/Zeebrugge en de haven van Blankenberge. De vogels 
die buiten het Zuin overwinteren foerageren meestal in vloed
lijnen, op golfbrekers, pieren, dijken en ook wel eens op 
opgespoten terreinen en ueiland. In april verblijven nog slechts 
enkele ex. in de regio.

GELE KWIKSTAART (Motacilla flava flava)
cfoor Thierry De Schuyter

De Gele kwikstaart trekt in het najaar door tot eind oktober - 
begin november.
Deze soort broedt vooral in de polders langs de kust in hoge 
dichtheden, ook in andere delen van de regia komt deze soort 
voor ais broedvogel, doch wel in lagere dichtheden. Door het 
feit dat er zeer weinig systematische tellingen gebeurd zijn 
wat betreft broedvogels de laatste jaren, kan niet met zeker
heid gezegd worden ais deze soort achteruitgaat in de regio.
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door Thierry De Schuyter
Uoor het eerst werd een najaarsunm. genoteerd 
aan het Dievegat (OzV).
In het voorjaar slechts 4 unm., 
op 12.05. Het grootst aantal ex 
decade van mei. Alle unm. :

12 m. Zuinueidenit

op 10.09 2 m .

de eerste op 30.04, de laatste 
uerd waargenomen in de eerste

30.04
06.05 
08 .05
12.05

1 m . 
1 m. 
1 ex

Roksem
Laguna Beach Heist

(Pel 
(NaP) 
(MP,RP) 
(HB)

GROTE GELE KWIKSTAART (Motacilla cinerea)
door Roland Vannieuuenhuyze

Aantal waarnemingen
Het aantal wnm. betreffende de winter '82-,83 is in vergelijking
met de wnm. van vorige winters ongeveer verdubbeld. Dit is
onder meer duidelijk te zien in het aantal wnm. dat weerhouden
werd om het aantalsverloop (zie verder) af te beelden :
winter ’80-’81 : 75 wnm.
winter 18 1 — f 8 2 : 78 wnm.
winter 1 B2— * 83 : 143 wnm.
Deze vermeerdering is voor een groot deel te danken aan het 
aantal stuwtrekwnm., dat nu 43 bedraagt tegenover slechts 3 in
181— '82. Het is goed mogelijk dat sterkere stuwtrek ook voor
kwam in 181 — f 8 2 maar toen niet werd waargenomen of doorgegeven. 
Voor de andere wnm. dan stuwtrekwnm. is het niet uitgesloten 
dat de vorige Jaarboeken een positieve invloed beginnen te 
krijgen op de oplettendheid van de waarnemers en op de doorgave 
van de w n m ..

De Grote gele kwikstaart wordt meestal ais solitaire vogel
waargenomen. Hoogstens in heel kleine groepjes gezien, zoals
blijkt uit de volgende frekwentietabel, gebaseerd op de gegevens
van de winter 1 82 — 183 :
aantal wnm. van 1 ex. : 134
aantal wnm. van 2 ex. : 6
aantal wnm. van 3 ex. : 3
totaal aantal wnm. : 143
Om bovenstaande tabel juister te kunnen opmaken zou ook bij 
stuwtrekwnm. het aantal ex. per groep moeten doorgegeven worden. 
Zo wordt bvb. dikwijls vermeld : " 19.09.82 : 3 ex. ZU Zwin 
Beter zou zijn : " 19.09.82 : 1 + 2 ex. ZU Zwin ", of eventueel : 
" 19.09.82 : 3 ex. (één groep) ZU Zwin ".
Bij gebrek aan duidelijke gegevens betreffende de groepsgrootte 
werden alle stuutrekkers in bovenstaande tabel steeds ais 
solitaire ex. opgenomen.
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flantalsverloop
Het aantal waargenomen ex. per maand uoor de laatste drie winters 
wordt weergegeven in de onderstaande tabel.

maand '80-181 181-’82 ’ 82-183
aug . 1 1 -
sep. 10 9 17
okt. 37 17 46
nov. 27 29 47
dec. 7 15 21
jan. 5 1 1 6
f eb . 1 1 5 8
maa. 1 3 7
apr. 1 2 1
mei 2 — 2

Het aantalsverloop van de drie winters vertoont grote overeen
komsten. De trek neemt een aanvang in september. Slechts zelden 
worden de eerste voorlopers eind augustus gezien. De meeste 
wnm. zijn altijd afkomstig van oktober-november. In december 
valt het aantal wnm. terug tot het peil van september. Van 
januari tot en met maart wordt de Grote gele nog regelmatig 
maar wel veel minder talrijk waargenomen. Zoals al vroeger 
ondervonden werd gebeurt de verdwijning van de Grote gele tijdens 
de echte wintermaanden onder invloed van vorst ( Vannieuwenhuyze-, 
1983). Gedurende strenge vorstperiodes is de soort bijna 
volledig verdwenen. Alleen op enkele plaatsen die ijsvrij 
blijven kan hij dan nog gezien worden. Tijdens de zeer strenge 
vorstperiode van 09 to 23.02 werd hij gezien :
- langs de ringvaart, waar schepen het water open houden :

12.G2 : 1 ex. Kruispoort te Brugge (MS,HDB)
20.02 : 1 ex. Scheepsdaelebrug te Brugge (OWN)

- in een grachtje langs de Legeweg te Oabbeke op een plaats 
met sterke stroming, waardoor deze plaats eveneens ijsvrij 
gebleven was :
12.02 : 2 ex. (FDS, 3M)
13.02 : 2 ex. (3M)
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 25.02 : 1 ex. (JM)
Ook vorig jaar werd hier in dezelfde omstandigheden 1 ex. 
gezien (Uannieuwenhuyze, 19B3)

- langs de Damse Vaart : 1 ex. op 14.02 (05,PD)

In het voorjaar is er geen piek van wnm.. De lentetrek zal zich 
dus veel oostelijker afspelen dan de herfsttrek, zoals bij 
zovele soorten. De laatste wnm. gebeuren dikwijls in april 
af mei. Sommige ex. zijn dan al in zomerkleed ! De laatste wnm. 
in 1983 zijn :
04.04 : 1 ex. Minnewater Brugge (FDS,0D)
18.05 : 1 m. Steenkaai Speien te Meetkerke (MaS)
18.05 : 1 m. Steenkaai gemaal Nieuwege te Varsenare (MaS)

Plaatsen
Om een idee te hebben van de plaatsen waar de Grote gele kwik
staart voorkomt hebben we het aantal wnm. per 11 biotoop M 
opgeteld. 43 stuwtrekwnm. werden daarbij buiten beschouwing 
gelaten. Ook waren er 34 wnm. die niet duidelijk onder een of
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ander biotoop konden gerangschikt oorden. Heestal waren dit unm. 
van overvliegende ex., ofwel unm. waarbij bvb. alleen een 
straatnaam is vermeld. Van deze laatste unm. zijn er waarschijn
lijk een aantal betreffende ex. die maar enkele ogenblikken 
ter plaatse bleven, ofwel overvlogen, ofwel bij een grachtje, 
een put of een plasje langs of nabij de vermelde straat. Zelfs 
heel tijdelijke regenplassen kunnen soms ex. aantrekken. Op 
20.12.73 werd bvb. een ex. gezien bij een-.plas op een plat 
dak van een huis in de Generaal Lemanlaan te fissebroek (Peter 
Six in Roerdomp 15, 2). De overige 143 - 43 - 34 = 55 wnm. 
zijn ais volgt over de Tl biotopen ” verdeeld :

Reien 17
Vestingen 2
Ri ngvaart 9
Zuidervaart langs Ringvaart 1
Totaal Brugse binnenstad 29

Kanalen 13
Vaartj es 2
Vi j vers 10
Zwin 4
KI ei putt en 1
Opgespoten terreinen 2
Beken, qrachtjes 5
Algemeen totaal 55

Zeer opvallend is het grote aantal wnm. langs !r stenige " 
oevers : kanalen en de Brugse binnenstad. Ook Kwak (1979) 
schrijft dat de Grote gele kwikstaarten gedurende de winter
maanden doorgaans aangetrokken worden ” door slikkige en 
vooral stenige oevers

Stuwtrek
Dit jaar zijn er heel wat stuwtrekwnm. van langs de kust. In 
tegenstelling met vroeger, werd nu bij de wnm. langs de kust 
gewoonlijk de trekrichting ofwel de melding TP aangeduid 
door de waarnemers, zodat nu duidelijk de stuwtrekwnm. konden 
onderscheiden worden. Opmerkelijk is dat bijna alle stuwtrek
wnm. in september en oktober vielen terwijl voor het totaal 
van de wnm. de piek in oktober-november valt. Reeds eerder 
werd vastgesteld dat de herfststuwtrekwnm. vroeger gebeuren 
dan het gros van de andere najaarswnm. (Vannieuwenhuyze, 1974).
Dit jaar werden voor het eerst enkele lentestuutrekwnm.
doorgegeven !

(t k )04.09 : 1 ex . Zwi npost ZU
19.09 : 3 ex . 1! trek (TK)
22.09 : 1 ex* !t trek (TK)

1 ex. Den Haan ZZU (LVR)
25.09 : 1 ex. Zwinbosjes ZU (TDS,PS)
2B.09 : 1 ex. Zwi npost trek (TK)
01.10 : 2 ex . Zwi nbos j es trek (t k )

1 + 1 + 1 e x . Den Haan ZU (LVR)
12 ex. Bunkerfonteintje ZU (PeL)

02.10 : 4 ex . Zwi npost trek (t k )
03.10 : 1 ex. n trek (TK)'
04.10 : 1 ex. Zwin ZU (TDS)
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18.10 1+1 ex. Blankenberge ZU (TDS)
19.10 1 e X . Zwinpost trek (TK)
21.10 1 ex . IF trek (TK)
26 . 1 0 1 ex . Blankenberge ZU (TDS)
01.11 1 e X . Internationale dijk Zwin ZU (PS)
07.11 1 ex . Zui nbos j es zu (PS)

26.02 1 ex . Zui nbosjes NO (PeL)
12.03 1 ex. it NO (PeL,

2 ex . it NG (PS)
1 ex . opgespoten terrein Heist NG (TDS)

Slaapplaatsen
Er uerd weer enkele malen naar een slaapplaats gezocht langs 
de Brugse reien, maar het sukses uas maar zeer matig, zoals
blijkt uit de volgende unm. :

(LD)29.10 : 1 of 2 ex. om 17u00 aan de Rozenhoedkaai
2 ex . om 17u00 aan de Groene Rei (LD)

09.11 : 1 ex . van 16u35 tot 17u20 aan de Rozen- 
hoedkaai (LDq)

10.11 : 4 X 1 ex. om 17u0Q aan de Potterierei (LD)
24.11 : 2 ex . om 17u00 aan de Steenhouuersdijk (LDq)
23.12 : 2 ex . om 16u50 " » " 

bleven niet slapen (LDq)
28.12 : 2 ex. om 17u00 aan de Steenhouuersdijk

(LDq,ID)bleven niet slapen
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R0UUKUIKSTAfl RT (Motacilla alba yarrellii)
door Thierry De Schuyter

Dit jaar terug enkele opmerkelijke unm. bij de Rouukuikstaart, 
vooral de unm. in december en januari vormen een welkome aan
vulling bij de reeds bestaande schaarse uinterunm..
In totaal uerden 12 wnm, doorgegeven, buiten de uintergegevens 
werden de unm. verricht tussen 04.03 en 17.04, het hoogste 
aantal bedroeg 3 ex.. Uit de unm. kan dit jaar geen doortrek- 

jorden. Alle unm. :
Blankenberge 

ex. Vijverhof Pony-ranch

piek afgeleid
31.12 1 m .
19.01 1 à 2
22.01 1 ex.
26. 01 1 ex .
04.03 2 m .
07.03 1 m .
13.03 1 m .

Oosthoek Knokke 
Marinebasis Zeebrugge 
Vuurtore n Heist

zingend

(MaP)
(SK)
(SK)
(SK)
(TDS)
(FB)
(ONM Knokke- 
Heist, TDS)
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20.03
26.03 
05. 04 
17 .04

3 ex. Heist 1 ex. in zomerkleed (FBe)
1 ex. Knokke (HB)
3 ex. Oosthoek Knokke (H8)
1 ex. omgeving Diksmuidse heirweg -

autostrade (L W R)

Het voorjaar uas dus niet bijzonder geweldig uat betreft 
doortrek van de Rauukuikstaart. De unm. in december en 
januari zijn zeer waarschijnlijk de eerste voor de regio.
Ook vorig jaar verbleef langdurig een ex. nabij de Pony- 
ranch bij het Vijverhof (De Schuyter, 1983), gaat het 
misschien om het zelfde ex. dat dit jaar ook een tijdje 
pleisterde in het gezelschap van een groep Uitte kwikstaarten 
die hier overwinteren ? Ook de wnm. in Blankenberge op 31.12 
mag ais een uitzondering beschouwd worden.
Volgens de Avifauna van België (OBA, 1967) is de Rouwkwikstaart 
IT Onregelmatige doortrekker, vooral in Laag-België, van begin 

maart tot in mei. Twee einde juni-uaarnemingen, één in juli 
(G. 41 : 298), één vondst begin september (G. 22 : 132) en 
één waarneming half november (G. 56 : 60). ".

Er is dus geen sprake van december en januariunm. !
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NACHTEGAAL (Luscinia meqarhynchos)
daar Patrick Keirsebilck

V o o r j a a r s t r e k
□ver de problemen rond het onderscheid doortrekker/broedvogel 
werd in het vorig Jaarboek reeds ingegaan. Ue konstateren dat 
meer en meer waarnemers hier rekening mee houden en duidelijk 
gaan vermelden of ze de in april/mei genoteerde zangposten ook
later nog te horen kregen. Terug werd vastgesteld dat dóórtrek
kers wel e en s een hele tijd ergens " blijven hangen ". Gpval-
lend is de drukte in de periode 23-28.04. De meeste lokaties
kunnen zo stilaan klassiek genoemd worden.

18.04 : 1 ex . Ter Straeten St.-Andries (35)
23.04 : 
23 en

1 ex. Flinnewaterpark Brugge (HB)

24.04 : 1 ex. St.-Annadreef St.-Andries (FDS,ON,TDF)
24.04 : 1 ex. Tillegem (LVR)
25.04 : 1 ex . Kroonhove Oostkamp (LVR)

1 ex. Sijsele spoorwegbedding (TDSU)

2 5.0 4-
1 ex . Fonteintjes (Map)

08.05 : 1 ex . Expressweg St.-Flichiels (LVR)
26.04 : 1 ex . Bessendreef Loppem (R \J)
28.04 : 1 ex . Steenbakkerij Hoeke (TDSU)
01.05 : 1 ex . 's Heerboudewijnsbrug, Assebroek (LDq,ID)
14.05 : 1 ex. bosje expressweg St.-Andries (TDF)
15.05 : 1 ex . 's Heerboudewijnsbrug, Assebroek (LDq,ID)

Vermoedelijke broedqevallen
Park van Loppem : tot 19.05 gehoord (ULT)
Kroonhove Oostkamp : tot begin mei gehoord (PK)
Ter Dreve St.-Nichiels : tot 14.05 gehoord (LVR)

Broedqevallen
j<uststrook_: van onze " Nachtegaalrijkste " gebieden, nl. de 
Zwinbosjes en Verschillende aanpalende bosjes kregen we behalve 
de aankamstdata van de soort (voor de Zwinbosjes 17.04) geen 
verdere gegevens binnen. Naar verluid zou dit ongeveer hetzelfde
aantal van vorig seizoen zijn (nl. + 25 p.). De duinbossen van
Uenduine-Den Haan werden dit jaar geinventariseerd door FBe, 
deze stelde hier 14 p. vast, de eerste vogels werden gehoord 
op 21.04 : 2 zp..
Pol.djïrs Zeekanaal : diverse wnm. wijzen op een 2 à 3 k. (LD, 
BDC,BC,PK).
(Teri U en_Z_van_B_rug_ge_
St.-Fli chiels : Expressweg : 1 p. (LVR)

bos Novotel : 5 p. ! (LVR,PK) : vorige jaren over 
het hoofd gezien ?

St.-Andries : Doornstraat 1 p. (FDS,0S)
bossen ten Z van E5 en ten U van de Diksmuidse 
Heirweg : 8-9 p. (LVR), o.a. Duvelsgat 2 p.
( FDS,L VR,OS, e .a .)

Zedelgem : Vloetemveld : + 10 p. (MP,RP), sterke afname 
Oostkamp : bleef ongeveer hetzelfde, n l . 7-B p. (PK)
Beernem : Bulskampveld : 5 k. (UIG)
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ik nog even de aandacht vestigen op de maand oktober met uel 
29 ex. (1981 : 8 ex., 1980 : 0 ex.). De laatste unm. betrof 
1 u. op 24.10, foeragerend nabij de put van St.-Pieters.
Zoals steeds zijn de meeste unm. afkomstig uit de polders en 
de kuststreek (Meetkerke, Uitkerke, het Zwin en omgeving, de 
Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge). Enkele uitzonderingen 
hierop zijn :
03.09 : 1 ex. te Oostkamp (PK,BC,GS, e.a.)
08.09 : 3 ex. Uulgebroeken Oostkamp (LVR)
12.09 : 1 ex. Zedelgem (LDC)

Uoor.j aarstrek
Halfweg april uerden reeds de eerste 
Paapjes opgemerkt. De eerste unm. dateert 
dan ook van 10.04 met 1 u. te Meetkerke (FU). 
Ondanks het minimum van 18 ex., kan de 
" piek n toch gesitueerd uorden eind april, 
zie nevenstaande figuur. Op 17.05 al uerden 
de laatste 2 Paapjes waargenomen in de 

— polders te Uitkerke (35). Ook hier zijn alle 
wnm. afkomstig uit de polders en de kust- 

[ streek, we noteerden 1 uitzondering :
' 30.04 en 01.05 : 3 ex. te Moerbrugge (DLR).

Fig. : waargenomen aantal per decade.

ROODBORSTTAPUIT (Saxicola torquata)
door Frank Descheemaeker

Het is in feite opvallend hoe weinig unm. er zijn van Roodborst- 
tapuit in vergelijking met het Paapje, misschien kan aan deze 
soort eveneens wat meer aandacht geschonden worden. Er is een 
late najaarsunm. : 1 k. op 27,11 te Heist (SP).

Broedqevallen
Dit jaar werd Roodborsttapuit geïnventariseerd in de volledige 
regio om een inzicht te krijgen in de aanwezige broedpopulatie. 
Sedert een aantal jaren tekent zich vooral in de kuststreek 
een sterke achteruitgang af, omtremt een eventuele achteruit
gang in andere delen van de regio is minder gekend. De gegevens 
die bij deze inventarisatie verzameld zijn zullen in de toekomst 
zeker hun nut hebben bij het verder volgen van de broedpopulatie 
in de regio. In de volgende gemeenten of deelgemeenten werden 
broedgevallen vastgesteld : Blankenberge : 2 p. (FBe),
Uenduine : 2 p. (FBe), Ettelgem : minstens 2 p. ( DM, FDS , MP , RP , PaR ) , 
Dabbeke : 1 à 2 p. (RDD), Pleetkerke : 3 p. ( MS, FDS, GDP, DPI, e.a.), 
St.-Andries : 3 p, (BDC,LDC,FDS,TDF,MS,LDq), St.-Pieters : 1 p.
(MS) en 1 waarschijnlijk broedgeval (MS), St.-Michiels : 1 à 2 
p. (GO), 1 mislukt en 1 waarschijnlijk broedgeval (FDR,DD,LM R), 
Beernem : 3 p. (UIG), Sijsele : 3 p. (TDSU), Moerkerke : 1 p. 
(TDSU), Lapscheure : 1 p. (TDSU), Hoeke : 1 p. (MS,LDq,ID,LD),
Heist : 1 mislukt broedgeval (F B, e.a.), Zeebrugge : 1 p. (LD).
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In totaal werden 25 à 27 zekere broedgevallen vastgesteld,
2 m i s l u k t e  en 2 w a a r s c h i j n l i j k e  b r o e d g e v a l l e n . i/oor m e e r  
g e d e t a i l l e e r d e  g e g e v e n s  omtrernt de b r o e d p l a a t s e n  b i n n e n  de 
G e m e e n t e n  of d e e l g e m e e n t e n  zie D e s c h e e m a e k e r ,  1984.
Ais broedbiotoop verkiest de Roodborsttapuit allerhande, 
soms tijdelijke, terreinen : duingebieden, wegbermen (zelfs 
langs zéér drukke wegen ais de expressweg), kanaalbermen, 
verruigde en braakliggende terreinen, ...

TAPUIT (Oenanthe oenanthe)
door Stefan Keereman

Dit jaar hebben we 88 wnm. van de Tapuit ontvangen. Bijna alle 
wnm. waren afkomstig van de kuststreek en de polders. Hierop 
was slechts één uitzondering : 12.09 : 1 ex. weiden Oostkamp
(LDq,ID). In tegenstelling tot de vorige jaren zijn er meer 
wnm. afkomstig uit het voorjaar dan uit het najaar (resp.
51 en 37 wnm.). Bij het opstellen van de figuur zijn net ais 
vorig jaar de wnm. van het Zwin achterwege gelaten, omdat er 
geen onderscheid kan gemaakt worden tussen trekkers en aldaar 
broedende vogels.

Naj aarstrek
Ais we het onderstaande staafdiagram bekijken, valt direkt 
de piek van begin oktober op (zeker ais je weet dat we vorig 
jaar geen enkele wnm. uit de eerste decade van oktober hadden), 
Een verklaring hiervoor ligt niet direkt voor de hand. De laat
ste wnm. is afkomstig uit het Zwin : 02.11 : 1 ex. (MP).

Fig. : doortrek in het najaar ’82 van de Tapuit, aantal per 
decade .

■tri

lo

fS-

£1
V/oor i aars trek
Dok in het voorjaar is de trek later begonnen dan vorig jaar. 
Ue kregen enkel wnm. uit april en mei (vorig jaar enkel maart 
en april). In vergelijking met de figuur van het najaar zien 
we dat er meer Tapuiten werden waargenomen in het voorjaar dan 
in het najaar, wat nogal uitzonderlijk is. De eerste wnm. is 
afkomstig van het Zwin, nl. 2 m. 1 w. op 03.Û4 (FK).
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BERGFLUITER (Phylloscopus bonelli)

Op 05.08 uerd 1 ex* geringd in de Fonteintjes door OU G en FlaP, 
dit is de eerste unm. voor de regia.

FLUITER (Phylloscopus sibilatrix)
door Patrick Keirsebilck

Dit zangertje lijkt het de laatste jaren steeds meer voor de uind 
te gaan in de regio, niettegenstaande dat zijn optimumbiotoop, 
het hoagstammig beukenbos, hier toch maar spaarzaam verspreid 
is. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de Fluiter toch minder 
kieskeurig is uat betreft zijn biotoop dan men hier meestal 
aannam. In Lotharingen (uaar de Fluiter algemener is dan de 
Tjiftjaf, en even algemeen ais de Fitis) stelde men ook Fluiter- 
koppels vast in oudere naaldhoutaanplantingen, mits die een 
niet al te dichte loofhoutonderlaag hebben. Ook in gemengde 
loofbossen, terug met een losse onderlaag uerden ze aangetrof
fen : het is meestal (?) in deze bastypes dat Fluiters waarge
nomen uerden in de regio. Blijkbaar is deze soort in uitbreiding 
en is het misschien uel interessant ook te letten op het type 
bos(sen) die de vogel hier zal innemen.

Doortrek
Hier geldt ais regel dat Fluiters tot begin juni kunnen door
trekken, en het daardoor soms moeilijk is doortrekkers van 
eventuele broedvogels te onderscheiden. Alle unm. betroffen 
zingende vogels.

23.04 1 ex. Smedenpoort Brugge (OzV)
24.04 1 ex. Haringbos St.-Kruis (RU)
30.G4 1 ex. parkje Ezelpoort Brugge (FIS)
01 .05 1 ex. Paal bos Assebroek (AZ)
07.05 2 à 3 ex. Tudor (OS,PD)
1 3.05 1 ex. Ryckevelde (TDSU)
14.05 2 ex. Park 58 Heist (PeL,KR)

1 ex. duinbosjes Uenduine (FlaP, FBe, DO, ONFl)
17.05 2 ex. il h (FBe)

1 ex. ten Z Diksm. Heirueg (LVR)
2 ex. bos Novotel St.-Flichiels (LUR)

23. 05 1 ex. Fleetkerke (OUS)
Voor de unm. van G7.05 en 17.05 (Novotel), zie ook bij
broedgevallen.

Floqelijke broedoevallen of lang pi eist erend e doortrekkers 
Beisbroek : 1 ex. op 06 (MS,MC), 08 (MP) en 15.05 (RU)

2 ex. op 24.05 (FDS,OM,TDF)
+ 1 ex. op 06.05 op andere plaats dan vorige (FDS)
3 zp. dagelijks gehoord tot 29.05 (DU)

Gruuthuyse Oostkamp : 06 en 24.05 : 1 ex. (PK)
Bulskampveld : 1 ex. gedurende mei (UI G)
Bos langs Diksmuidse Heirueg ten N van Zedelgem : 21.06 : 1 ex.

(LVR) .
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Broedgevallen
In het kader van een wel bijzonder suksesvol broedseizoen willen 
we hier even graven in de archieven naar oudere gegevens over 
de Fluiter. Het vermoeden bestaat dat er altijd wel al jaarlijks 
enkele koppeltjes in de regio (Uijnendale, ...} moeten gebroed
hebben. De laatste jaren gaat het echter wel opvallend steil
omhoog met dit zangertje. Hierbij mag men ook wel het toenemend 
aantal waarnemers niet uit het oog verliezen.

'74 : 1 broedgeval (Tillegem) ; 1 doortrekunm»
'75 : 1 doortrekker
'76 : 1 broedgeval (Tillegem) ; enkele doortrekkers
'77 : idem ; veel trekwaarnemingen
'78 : 3 trekwaarnemingen 
'79 : geen gegevens
'80 : vermoedelijke broedgevallen in Tillegem en Bulskampveld 
’81 : 2 zekere en 2 waarschijnlijke broedgevallen ; veel trekwnm,
*82 : 5 waarschijnlijke broedgevallen
T83 : een 13-tal koppels

Bij deze rubriek broedgevallen dient vermeld te worden dat het
hier om vogels gaat die aanwezig waren vanaf begin mei en later
dan half juni. In sommige gevallen werd ook duidelijk gedrag 
gezien dat ondubbelzinning op broeden wijst. De waarnemers, 
vermeld na ieder broedgeval, hebben de zangposten in de vermelde 
periode minstens 1 keer gesignaleerd. Bijna alle broedgevallen 
werden vastgesteld door LVR.

Tillegem : 4 p. : 2 in het provinciaal domein
: 2 in de aanpalende privé-bossen (LVR,35)

Langs de Diksmuidse Heirueg :
- Ten Z van de E5 en ten U van de weg : 2 p. (LVR,FDS,35)

ten 0 van de weg : 1 p. (LVR,FIS,3S)
- Tudor : 1 p .  (LVR)
- kant St.-Anna : 2 p. (LVR,FDS)
Bos Novotel S t .-Fli chi els : 1 p. (LVR)
Vloetemveld Zedelgem : wnm. : 07.06 : 2 zp. (LD)

09.06 : 1 zp. (FDS)
04.07 : 3 zp. (LVR)

Blijkbaar 2 à 3 p., onder voorbehoud (te weinig wnm.).
Uijnendale Torhout : geen gegevens

Alles bij elkaar een uitzonderlijke sprong voor deze soort, 
waarvan we uiteraard benieuwd zijn of ze zich zal voortzetten.

Bibliografie
Lippens L., H. Dille. 1972. Atlas van de vogels van België 
en Uest-Europa. Lannoo, Tielt.
De Roerdomp, jaarg ang 14 - 23.

T3IFT3AF (Phylloscopus collybita)

In november en december verbleven 2 ex. in het Zwin (GBu), 
op 28.11 werd 1 ex. waargenomen te Meetkerke (JNFI Brugge).
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0RPHEU5SP0TVQGEL (Hippolais polyglotta)

Op 16.07 uerd door G. Oreel 1 ex. waargenomen te Knokke, in deze 
omgeving uerden reeds verschillende unm. verricht de laatste 
jaren.

l/UURGQUDHflflNTOE (Regulus iqni capi 11 us)
door Thierry De Schuyter

Voor deze periode uerden niet minder dan 59 unm. doorgegeven 
betreffende 150 ex., 54 % van de unm. zijn afkomstig van de 
kuststreek, de andere hoofdzakelijk van de bossen in het Brugse. 
Alle unm. uerden in onderstaande figuur verwerkt.

Fig, aantal unm. en aantal waargenomen ex 
haantje in N.U .-Vlaanderen, '82-'83.
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aantal waargenomen ex. 
waarschijnlijk aantal waargenomen ex.

Uit de figuur blijkt dat de najaarstrek goed op gang komt begin 
september, de trek is gespreid over een vrij lange periode tot 
begin december. De waargenomen aantallen per unm. zijn in verge
lijking met het voorjaar kleiner. Er zijn enkele wnm. in de 
periode van half december tot eind februari, dit duidt op de 
overwintering van een klein aantal ex.. De voorjaarstrek komt 
goed op gang in de derde decade van maart en duurt tot eind 
april, nog enkele doortrekkers in mei.
In vergelijking met vorig Jaarboek werden heel wat meer unm. 
doorgegeven, gelieve dit ook in de toekomst te doen zodat een 
beter inzicht kan bekomen worden in het doortrekpatroon van deze 
soort.
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3 0NTE VLIEGENVANGER (Ficedula hypoleuca)
door Kris Decleer

Dit jaar uerd de Bonte vliegenvanger beduidend minder waarge
nomen ; in totaal zijn slechts 31 ex. opgemerkt (dit is S ex. 
minder dan vorig jaar. Nogelijke redenen hiervoor zijn ons 
niet duidelijk. Opvallend zijn in ieder geval de uitzonderlijk 
lage aantallen doortrekkers langs de kust (met name vnl. de 
Zuinstreek ; vgl. voorgaande Jaarboeken).

Najaarstrek
Onderstaand tabelletje geeft een overzicht van de aantallen 
per decade :

augustus 1 0 ex. september 1 1 ex. oktober 1 1 ex.
2 1 ex. 2 4 ex.
3 0 ex. 3 4 ex.

Totaal : 11 ex.
Alle unm. zijn, met uitzondering van 1 ex. te Loppem (RV), 
afkomstig uit de polder- en kuststreek (Zuin, Fonteintjes,
Hoeke, kleiputten Heist, ...).

Voorjaarstrek
De gemiddeld zeer late, eerste unm. op 22.04 (1 u. te Assebroek, 
AZ) is mogelijk het gevolg van de ongunstige weersomstandig
heden in het voorjaar. Onderstaand tabelletje geeft een overzicht 
van de aantallen per decade :

april 1 0 ex. mei 1 7 ex.
2 0 e X . 2 8 e X .
3 5 ex. 3 0 ex.

Totaal : 20 ex.
Slechts 2 ex. uerden in de polder en kuststreek waargenomen 
(Zwinbosjes). Overigens 2 ex. te Assebroek (AZ), en 13 (6+4+3) 
opvallende meiunm. in de bossen van St.-Andries (LVR) ; verder 
1 ex. te Torhout in Groenhove en 1 ex. te Sijsele spooruegbed- 
ding (TDSU). De situatie waarbij in onze streek uitgebreider 
is dan de najaarstrek, is bij de Bonte vliegenvanger een 
uitzonderlijk verschijnsel (zie voorgaande Jaarboeken).

Broedqevallen 1983
3 nieuwe broedgebieden uerden opgetekend :
- Fonteintjes : 1 k. (JVG)
- Sijsele (oude spooruegbedding) : 1 k. - 2 juv. uitgevlogen (HB)
- Oostkamp (Nieuuenhovebos) : 1 k. (JBu) in nestkast
Voor de vierde maal broedde één koppel met sukses te Beernem in 
een nestkast (UIG).

KUIFMEES (Parus cristatus)
door Luc Van Rie

Net ais vorig jaar (winter '8l-'82) werden aak dit jaar 
relatief veel Kuifmezen gezien ; de aantallen lagen iets hoger 
dan voorgaande jaren (er dient opgemerkt dat de bossen te 
St.-Andries veel meer bezocht uerden dan de voorgaande jaren, 
hier uerden ook de grootste groepen waargenomen).
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In een viertal gebieden uerden Kuifmezen gezien : Tillegem, 
het boseomplex te St.-Andries, Vloetemveld en Ryckevelde.
Gegevens uit de streek Beernem - Hertsberge - Uingene en de 
duinbossen langs de kust ontbreken volledig.
Tillegem : eerste unm. op 22.10, laatste unm. op 25.04. In 
totaal zijn er een zestal unm. : 1 in oktober, 2 in december,
2 in maart en 1 in april. De grootste groep uerd op 22.12 
waargenomen (9 ex.), daarnaast uerden maximaal 3 ex. gez en 
(FDR,3D,LVR).
Boskomplex St.-flndries : eerste unm. op 22.11. Hier krijgen ue 
de konstante aanwezigheid vanaf eind november tot in de nazomer. 
Mogelijks is hier zelfs sprake van een konstante aanwezigheid 
gedurende het ganse jaar door. Vooral in december waren er veel 
unm., met ais maxima 11 à 12 ex. en 5 ex. op resp. 13 en 29.12. 
Eind januari uaren maximaal 13 à 14 ex. present. Vanaf half 
februari daalden de aantallen sterk en uerden nog hoogstens
3 ex. opgemerkt. Naast de broedgevallen in ’83 (cf. infra) zijn 
er nog een aantal losse gegevens uit de maanden juli en augus
tus, moqelijk broedgedrag kon bij deze Kuifmezen niet vastgesteld 
worden (LVR) .
Vloetemveld : op 01 en 15.11 telkens 1 roepend ex. (PC,LVR).
Ry ckeveld e : op 07.02 : 2 ex. samen met andere mezen (TDSU).

Broedqevallen f83
Dit broedseizoen uerd specifiek gezocht naar broedgevallen van 
Kuifmezen in de bossen te St.-Andries. Dit leverde meteen ook 
resultaten op : 2 zekere en 1 mogelijk broedgeval konden vast
gesteld worden. De 2 zekere braedparen hadden jongen. De onop
vallende roep en het broedgedrag heeft ertoe geleid dat het 
derde broedgeval niet kon bevestigd worden. Er kwam ook een 
melding van een zeker broedgeval in de duinbossen te LJenduine 
(zeer uitzonderlijke broedvogel in de direkte omgeving van de 
kust in de regio I !), ook hier uerden vliegvlugge jongen gezien. 
Waarschijnlijk zullen nog een aantal broedgevallen onontdekt 
zijn. De eerder verborgen levenswijze van deze mezensoort levert 
zeer veel moeilijkheden op om een broedgeval vast te stellen.
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BAARDMANNETJE (Panurus biarmicus)

Slechts 2 unm. : 30.10 : 1 ex. te Zeebrugge (SP) en 06.11 :
2 ex. in de Fonteintjes (DUG). Vooral in de zeventiger jaren 
uerd het Baardmannetje bijna jaarlijks gezien in de regio, 
toen uerden zelfs broedgevallen opgetekend in de kleiputten 
te Heist ! Het lijkt erop dat deze soort terug veel zeldzamer 
aan het uorden is in de regio.

WIELEWAAL (Oriolus oriolus)
door Frank De Scheemaeker

In het kader van een inventarisatie van een aantal minder 
algemene soorten zangvogels uerd ook deze soort geïnventariseerd. 
Voor de ganse regio uerden 29 zekere en 7 mogelijke broedgeval- 
len vastgesteld, ais volgt verspreid over de regio (per 
gemeente of deelgemeente) : Lisseuege : 1 p. (LD), St.-Pieters :
1 mogelijk broedgeval en 1 zp. van 1D.D5 tot 1D.Ü6 (MS), 
St.-Andries : 2 à 3 broedgevallen en 2 mogelijke (BDC,LDC,TDF, 
FDS,3N,LVR,UM,MS,OS), Varsenare : 1 broedgeval (FDS), Snelle-
gem - Zedelgem : 5 à 6 p. (LD ,BDC,LDC,LVR,FDS,MP, e.a,),
Loppem : 3 zomerunm. en 2 mogelijke broedgevallen (ULT,LVR,LD), 
Oostkamp : 6 voorjaarsunm. en 1 juniunm. (PK,LD), Beernem : 1 p. 
(UIG), Uingene : 2 broedgevallen (3NM,UIG,GDPa), Moerkerke :
2 broedgevallen (TDSU), St.-Kruis : 1 broedgeval (TDSU).
Voor meer gedetailleerde informatie omtremt de juiste broed
plaatsen per gemeente of deelgemeente zie De Scheemaeker F.,
19B4 in Roerdomp 24, 2 : 58.
Voor de totale regio mag de populatie uaarschijnlijk geschat 
uorden op 35 à 45 p..

GRAUWE KLAUU1ER (Lanius collurio)

Op G6.10 verbleef 1 u./juv. aan de put van St.-Pieters (MS), 
oktoberunm. van deze soort in de regio zijn zeldzaam.
Op 08.06 uerd een u. (zonder broedvlek) dood gevonden langs 
de ueg Maldegem - Knükke ter hoogte van Moerkerke (TDSU), 
een zeer late trekker ?

BONTE KRAAI (Corvus corone cornix)

De eerste ex. in het najaar uerden gezien in de Zuinstreek, 
op 16 en 18.10 resp. 1 en 2 ex. (Uieleuaal 49 : 408). In de 
regio overwinteren een paar honderd ex.. De meeste vertrekken 
eind februari - half maart, late vogels kunnen gezien uorden 
tot half mei op doortrek.

RAAF (Corvus corax)

Eind januari 1 ex. te Meetkerke (Uieleuaal 50 : 40).
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EUROPESE KANARIE (Serinus serinus)
door Frank De Scheemaeker

Tijdens de inventarisatie van een aantal zeldzamere zangvogel- 
soorten in de regio uerd ook de Europese kanarie geteld. Voor 
de ganse regio uerden 48 zekere en 10 mogelijke broedgevallen 
vastgesteld. Dit lijkt een volstrekt minimum, aangezien ue 
geen gegevens uit St.-Kruis en Assebroek hebben. Mogelijks 
komt hij daar echter niet voor. De gegevens per gemeente of 
deelgemeente zijn : St.-Andries : 7 à 8 p. (FDS,BDC, LDC,TDF,
AA,OS) en 3 mogelijke broedgevallen (FDS,MP), Varsenare :
1 p. (OM), St.-Michiels : 2 zekere en 1 mogelijk broedgeval 
(SK,LDq), Oostkamp : 1 p. (PK), Beernem : jaarlijks 2 à 4 p. 
(UIG), Steenbrugge ; mogelijks 1 p., St.-Kruis : mogelijks 1 p. 
(LD), Knokke : het belangrijkste gedeelte uerd niet geïnventa
riseerd, zeker 7 p. buiten het Zoute, voor Zoute Noord in '79 
en '82 resp. 33 en 28 p. !!

PUTTER (Carduelis carduelis)
door Frank De Scheemaeker

Een inventarisatie van het aantal braedparen van de Putter in 
de regio leverde slechts 9 zekere en 2 mogelijke broedgevallen 
op. Hierdoor mag de Putter gerekend uorden tot de zeldzame 
broedvogels van de regio. Uit de volgende gemeenten of deel
gemeenten uerden broedgevallen gesignaleerd : St.-Andries :
1 p. (MS,FDS,BDC,LDC, e.a.), Varsenare : 1 p. (MS,FW,3M), 
Oostkamp : 1 p. (WIG,PK) en 2 maal een zangpost (PK), Beernem :
1 p. en 1 zp. van 29.05 tot 18.07 (WIG), Brugge : 1 p. en 1 
mogelijk broedgeval (MS,FDS), Hoeke : 2 p. (LD), Knokke : geen, 
vorig jaar 1 p. (PaL).

FRATER (Carduelis flavirostris)
door Thierry De Schuyter

Slechts 7 unm. die met uitzondering van 2 unm. alle afkomstig 
zijn van het Zuin. De aantallen overwinterende Fraters kunnen 
van jaar tot jaar zeer sterk schommelen, deze soort komt enkel 
voor in de direkte omgeving van de kust en de aanpalende polders. 
De eerste ex. uerden gezien op 29.09 : 5 ex. in het Zuin (ML), 
op 22.10 ongeveer 10 ex. (PD) en 50 ex. op 02.11 (MaP), laatste 
unm (?) reeds op 21.11 : 15 ex. (TDS). Op 04.12 uerd een groepje
gezien voor de Fonteintjes (OVG) en op 20.02 in de Achterhaven te 
Dudzele/Zeebrugge ongeveer 30 ex. (LDq,ID,OM,TDF).

BARMSI0S (Carduelis flammea)
door Thierry De Schuyter

In totaal uerden 23 unm. doorgegeven die verricht uerden tussen
15.08 en 04.06. Verschillende unm. uijzen op overuintering in 
de regia .
Zui_n_eri om_g_e_ving_: 11 unm. komen uit deze streek, sedert jaren
een broedgebied. De unm. zijn ais volgt over de periode ver
spreid : augustus : 1, september 2, april : 5, mei : 3. Op
17.09 en 05.05 telkens 5 ex. (resp. PG,PeL,PaL), andere unm. 
hebben betrekking op 1 à 2 ex. en slaan soms op zingende 
vogels.
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¿ij.se.le. ¿pj3or.w.eg.bedd_in£ : hier werden 5 unm. verricht (TD5U) 
tussen 10.01 en 29.04. Uier wnm. hebben betrekking op 
pleisterende vogels in de periode van 10.01 tot en met 15.02, 
op 10.01 : 7 ex., 20.01 : 2 m. en 5 ex., 10.02 : 2 ex., 15.02 : 
1 ex. ; deze wnm. hebben betrekking op ¿rote _barmsi_jzen_( 0. f . 
flammea), dit is een andere ondersoort dan de broedvogels van 
bij ons. Op 29.04 werd een zingend m. _Kl_ein.e_b¿rm_si.j s_ (C.f. 
cabaret) gezien.
_Ry.ckevel.de_: hier werden 3 wnm. verricht tussen 01.03 en 05.05. 
Op 01.03 verbleven hier 15 ex. van de Kleine barmsijs, op
20.04 : 7 ex., op 05.05 : 4 ex. (alle wnm. TDSU).
Andere_w_nnu_ : 27.02 : 1 ex. te St.-Nichiels (GD), 04.05 : 3 X 
ex. op trek NO aan het Duvelsgat (LVR), 04.06 : 1 zingende ex.
NO om 06u10 aan de Fonteintjes ( FDS , PIS, TDF) .

Broedgevallen Kleine barmsijs
In de omgeving van het Zwin dit broedseizoen 4 p., 3 in de
Zwinbosjes en 1 in het park van het Zwin (PeL,PaL).

KRUISBEK (Loxia curvirostra)
door Patrick Keirsebilck

Najaarswaarneminqen
Er zijn ongeveer evenveel najaarsunm. als vorig jaar (dwz. 6). 
In niet-invasiejaren ligt het zwaartepunt van de najaarstrek 
(meestal) in oktober. Dit was dit najaar niet zo duidelijk.

03.09
04.09 
30. 09
09.10 
1B. 10 
1 2 . 1 2

9 ex. St.-Nichiels Ui. Nolenstr. ZU (LVR) 
1 ex. " ,! " " ZU (LVR)

min. 1 ex. Oostkamp Breydels (PK)
min. 1 ex. Beernem Bulskampveld (jzV)

1 ex. Varsenare Grote Themis (Pi)
12 ex. Oostkamp Kampveld (PX)

Voor.jaarswaarneminqen
1983 was voor de Kruisbek een invasiejaar : het grootste deel 
van de wnm. valt in de periode beschreven door het Jaarboek 
'83-184, die dan ook de invasie in zijn geheel zal behandelen. 
Toch willen we hier wel enkele bijzonderheden over de wnm, 
weergeven : de vroegste wnm. gebeurde op 29.05 te Uenduine ; 
na de eerste week van juni werden in volgende lokaties groepen 
van 10 of meer ex. gezien : Tillegem (St.-Hi chi els), Heideveldje 
(St.-Andries), Uenduine, Duvelsgat (St.-Andries), Assebroekse 
Neersen, Zevenkerke (St.-Andries) : 60 ex. !.

Uaarnemers : o.a. FDS,JN,BC,JVC,FBe,LVR.

GOUDVINK (Pyrrhula pyrrhula)

De Goudvink is in de direkte omgeving van de kust zeldzaam, 
in de bossen rond Brugge en Beernem - Uingene - Hertsberge 
komt hij nog regelmatig voor, ook ais broedvogel. Slechts 
2 wnm. liggen voor : m. op 15.05 te Uijnendale (Doedeljoe : 
7, 3 : 20) en 1 ex. op 26.06 te Zevenkerke (Doedeljoe 7, 4 : 
19). Deze soort is veel algemener dan blijkt uit deze wnm..
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APPELVINK (Coccothraustes coccothraustes)

Op 30.11 werden 9 ex. in het bos ten U van de Diksmuidse 
Heirueg en ten Z van de E5 waargenomen (Ll/P) .

I0SGQR5 (Calcarius lapponicus)
door Thierry De Schuyter

De lOsgors overwintert in de regio in drie gebieden langs de 
kust : het Zwin, de Achterhaven te Dudzele/Zeebrugge en de 
polders te Uitkerke.
Het. Zuin_: vanaf 26.09 uerden dagelijks ex. gezien in het Zuin 
T g BuT, maximale aantallen waren : 31.1G : 2 ex. (GBu,BDC),
15.11 : 3 ex. (PDM), 26.12 : 11 ex. (3NM). Deze vogels foera- 
geren vooral in de schorre.
Acjnterjnav_e_n i.e_Djjdz_ele¿_Ze.e_brjvgc[e_: eerste wnm. op 06.10 : 1 ex. 
TtDST, op 28.1T : w. (MP,LL ) , 1aTl2 : m. (SP), 29.12 : 5 ex. 
(SP). De IOsgorzen worden hier vooral gezien op de opgespoten 
terreinen en langs dijken, soms samen met Rietgorzen.
Uitkerkse polder : overwintering van enkele tot een 20-tal ex.
T ovgT.

SIMEEUUGÜRS (Plectrophenax nivalis)
door Thierry De Schuyter

Dit jaar kregen we 33 gedateerde wnm., deze zijn alle afkomstig 
uit de onmiddellijke omgeving van de kust. Deze soort overwintert 
voornamelijk in drie gebieden : het Zwin, de Achterhaven te Dud
zele/Zeebrugge en de polders te Uitkerke. Het eerste ex. werd 
gezien op 0B.10 : 1 ex. (FB), de laatste (?) reeds op 16,01 :
8 ex. ( SK, PF, 0l\l) . De waarnemingen zijn ais volgt verspreid over 
deze uaarnemingsperiode : oktober 8 wnm., november : 19 wnm., 
december : 5 wnm., januari : 1 wnm.. Het hoogste aantal wnm. 
komt uit november, in deze maand worden ook de hoogste aantallen 
genoteerd, dit is het best te zien aan de aantallen van het Zwin 
en de Achterhaven.
He_t Zui_n_: 18 wnm., eerste wnm. op 08.10 en laatste wnm. op
28.11. Enkele maxima : 09.10 : 2 ex. (BV), 06.11 : 7 ex. (BV, 
TDS), 13.11 : 35 ex. (EE), 24.11 : 55 ex. (FB), nog 32 ex. op
28.11. Het aantal pleisteraars loopt geleidelijk op van begin 
oktober om zijn hoogtepunt te bereiken in de laatste decade van 
november.
ĉht_erjna_ve_n _Dud_ze_le_/_Ze_eb_ru_̂ ge_ : eerste wnm. 16.10 en laatste 
wnm. op 18.12, 10 wnm.. Enkele maxima : 16.10 : 1 ex. (MaP),
24.10 : 8 ex. (MaP), 03.11 : 16 ex. (NS), 13.11 : 10 ex. (ML)
12.12 : 12 ex. (MS,MaS,FBe ) , 18.12 : nog 11 ex. ( SP) . Het 
aantalsverloop in oktober en november is bijna geheel gelijk
lopend aan dit van het Zwin, ook hier worden de hoogste aan
tallen genoteerd in november (zij het wel vroeger dan in het 
Zwin).
Uitkerk.se. £0.1d_er_: volgens JVG overwinteren een tiental ex.. 
Eerste wnm. 24.10 : 6 ex. ( Y F ), op 13.11 : 2 ex. ( MaP , DC, FDS,
ON), 16.01 : min. 8 ex. (SK,PF,0N).
_Ander.e_u.nnK. : 04. 12 : 20 ex. Fonteintjes (DG), 18.12 : 13 ZU 
Blankenberge strand (PeL,PaL,NaP,DC).
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GEELGORS (Emberiza citrinella)
door Frank De Scheemaeker

Tijdens het najaar en het winterhalfjaar verblijven ex. in het 
broedgebied in de regio, daarbuiten worden in de Zandstreek 
ook wel eens ex. opgemerkt ; in de direkte omgeving van de 
kuststreek wordt de soort jaar na jaar zeldzamer zelfs ais 
doortrekker en wintergast.
In het kader van een inventarisatie van een aantal minder 
algemene broedvogels werd ook de Geelgors geïnventariseerd.
De gegevens die tijdens deze inventarisatie verzameld werden 
zullen in de toekomst gebruikt kunnen worden om na te gaan 
hoe deze braedpopulatie zich handhaaft, in verschillende 
aanpalende gebieden is sprake van een sterke achteruitgang 
van deze soort ais broedvogel.
In het totaal noteerden we 95 zekere en 16 à 18 mogelijke 
broedgevallen in de regio. Gezien de zuidelijke, voor de 
Geelgors zeer interessante zone, niet geteld werd, ontbreken 
hier zeker heel wat gegevens. De totale populatie voor de 
regio durf ik dan ook op 140 à 160 k. schatten.
□f de soort er de laatste jaren op achteruit gegaan is, is 
onmogelijk te zeggen en na te gaan. Del kan dit gezegd worden 
van de kust- en polderpopulatie, niet van deze in de Zandstreek.

Langs de kust broedde de Geelgors dus nog enkel in de duin- 
bosjes te Uenduine. Eind jaren zestig broedden daar geregeld 
6 k.. Nu was het vijf jaar geleden dat daar nog een broedgeval 
werd vastgesteld (mond. med. 3VG) . Ook langs de uiterste Oost
kust broedde de soort regelmatig tot '77. Daarna is het aantal 
broedparen tot _□ teruggelopen ! Bekende broedgebieden waren 
o.a. de Boomgaard van Lippens (P. Sys, 1978) en de Fonteintjes 
te Zeebrugge (mond. med. DUG en PaL).
Ook uit het polderlandschap is de soort ais broedvogel nagenoeg 
verdwenen. Ue konden er dit jaar geen enkel k. noteren. Vroeger 
broedde hij zeker te Meetkerke (mond. med. LDq), langs het 
Boudewijnkanaal o.a. in ’74 en '76 (nota's PeL), aan het gehucht 
" Nieuwdorp " te Lissewege en langs de Pypeweg te Damme (o.a.
3 k. in '74, nota’s PeL en PaL).
Uit de Zandstreek is weinig of geen vergelijkingsmateriaal 
voor handen. De Geelgors vindt er nog steeds uitstekende 
biotopen en de evolutie van het aantal broedparen aldaar 
zullen wij met interesse blijven volgen de komende jaren.
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ORTOLAAN (Emberiza hortulana)
door Thierry De Schuyter

Voor deze periode slechts 2 wnm. : 15.08 : w. te Dudzele/Zee- 
brugge (SP), 05.05 : m. in de Fonteintjes (JVG,FBe).
De augustuswnm. is de tweede voor de regio, zie figuur in 
vorig Jaarboek bij deze soort.

GRftUOE GORS (Miliaria calandra)
door Thierry De Schuyter

Jaarlijks overwinteren in het Zwin en omgeving enkele tientallen 
ex., deze komen 's avonds in de schorre van het Zwin slapen en 
faerageren tijdens de dag vooral in de aanpalende polders. 
Liinterwnm. buiten dit gebied zijn eerder zeldzaam.
Ais broedvogel komt de Grauwe gors vooral voor in de polders en 
de kuststreek, de populatie bedraagt verschillende tientallen 
paren.
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RTFTZANGERS EN RALflCHTI GEN IN N . U . - UL A A NDE REINI IN ,82-,B3.

door Anny Anselin

Inleiding
Voor de problemen in verband met het verzamelen van gegevens van 
deze groepen verwijs ik opnieuw naar vorige verslagen (Anselin, 
1981). In tegenstelling tot de vorige jaren zijn de gegevens 
eerder aan de lage kant. Enkele soorten kwamen zelfs niet aan bod : 
Snor (Locustella luscinoides) en Porseleinhoen (Porzana porzana).
Van de Sprinkhaanrietzanger (Locustella naevia) daarentegen, 
liepen wel opvallend meer wnm. binnen. Df dit te wijten is aan 
het algemener voorkomen of een gerichter zoeken naar deze soort, 
is natuurlijk moeilijk te achterhalen.
Het blijft moeilijk om aan de hand van deze onvolledige gegevens 
van zowel rietvogels ais ralachtigen, iets te besluiten over hun 
voor- of achteruitgang in onze regio.

Uaarnemi nqen
In volgend verslag zijn wnm. verwerkt van Uaterral, Klein waterhoen, 
Blauwborst, Cetti’s zanger, Uaaierstaartrietzanger, Sprinkhaanriet
zanger, Grote karekiet en Baardmannetje.

UATERRAL (Rallus aquaticus)
Opnieuw liepen redelijk wat gegevens binnen van deze soort, wel 
bijna uitsluitend van de polders. Opvallend is het zeer geringe 
aantal voorjaarswnm.. Zekere broedgevallen zijn alleen bekend van 
Hoeke.
_Bro_ed_gevall_e_n
2 broedparen te Hoeke (TDSU,LD). ITogelijke broedgevallen in de 
Zuinbosjes - roep gehoord op 14.04 (BDC) - te Knokke.
.Naj.aa.rZ. e,n_ui_n_teî ua_arnemi_nçien_
- Stadswallen Damme : regelmatig wnm., tot max. zelfs 10 ex. !

28.08 : 1 ex. (KD)
29.09 : 3 ex. (KD)
12.02 : 10 ex. (RPi) en 1 ex. (PK,BC,KD,RPi)
13.03 : 1 ex. (AA)

- Fonteintjes : waarschijnlijk gedurende de hele winter aanwezig 
(JVG,naP).
02.09 : 1 ex. (MaP) meerdere dagen gehoord
22.09 : 1 ex. (MaP)
01.10: 2 ex. (PaL)
17.10 : 1 ex. (FBe)

- Omgeving Blankenberge
01.10 : 2 ex. Eendekooi Uenduine (MaP)
01.10 : 1 ex. Polder Blankenberge (FBe)
23.12 : 1 ex. Uitkerke (sloot) (BUG)

- Zwinbosjes : slechts 2 winterwnm. werden doorgegeven.
26.12 : 1 ex. (DNM)
04.01 : 2 ex. (TDS)

- Kleiputten Heist : 03.10 : 1 ex. (TDS)
- Ramskapelle : 30.09 : 1 ex. (FBe)
- Steenbakkerij Hoeke : 01.10 : 1 ex. (LDq,ID)
- Brugge/St.-Pieters, Dostendse Steenweg : 20.02 : 1 ex. (FDS)

KLEIN UATERH0EN (Porzana parva)
In het Zwin te Knokke 1 ex. op 05.10 (GBu).

CETTI’S ZANGER (Cettia cettia)
Eén wnm. van 1 ex. op 14.09 in de Nederlandse Zwinduinen (TK) .
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UflfllER5TAARTRIETZANGER (Cisticola iuncidisl
Kanaal Dostende-Brugge, ter hoogte van de Moerstraat (St.-Andries)
1 zangpost op 22.04 (EDS).
Marinebasis Zeebrugge : 03.06 en 16.07 : 1 ex. (FB).
Knokke : 16.07 (G. Oreel).

5PRINKHAANRIETZANGER (Locustella naevia)
Kustgebied : 1 mogelijk broedgeval in de Fonteintjes.
- Fonteintjes :

13.04 : 1 ex. (MaP,SK)
01.05 : 1 ex. (3NM,FBe)
04.06 : 1 ex. (MS,TDF,FDS,MS,Ma S)

- Zuinbosjes : op 20 en 28.04 telkens 1 zangpost (PeL,KR).
- Bosje Uenduine : 1 zangpost op 26.04 (MaP).
- Steenbakkerij Hoeke : 28 en 29.04 : 1 zangpost (TDSU).
- Damme-Siphon : 1 zangpost op 01.08 (3S,MS).
- Achterhaven Dudzele/Zeebrugge : 02.08 : 1 ex. (3D).
Binnenland : een mogelijk broedgeval aan het Duvelsgat (Uilla) 
te St.-Andries.
- Snellegem : mei : 3 zangposten (MP).
- Uloetembos (rand) : 24.04 : 1 zangpost (MP).
- Uilla Diksmuidse Heirueg : verschillende unm. tussen 29.04 

en 23.06 (MS,MaS,TDF,FDS,3NM,3S,LUR,ET,PeH).

GROTE KAREKIET (Acrocephalus arundinaceus)
Enkel unm. van doortrekkende ex. :
- Station Brugge : 07 en 10.05 : 1 zangpost (SK,3D).
- Kasteel St.-Michiels : 08.05 : 1 zangpost (SK,KT).
- Fonteintjes : 14 en 16.05 : 1 zangpost (3 U G).

BAARDMANNET3E (Panurus biarmicus)
Uijnt^ruajärj2emi_ng_en_
- Heist : 20.10 : 1 ex. (SP).
- Fonteintjes : 02 en 06.11 : 2 ex. (MaP,3UG).
\/o£r j_a^r¿uaajrn£m.ing_
- Fonteintjes : 17.03 : 1 m. en 1 u. (SK).
BLAUUB0RST (Luscinia svecica cyanecula)
Naast een aantal unm. van zingende m. komen ue dit jaar aan 
5 broedgevallen en 1 mogelijk broedgeval.
- Putje Ettelgem : hier hebben ue hoogstuaarschijnlijk te maken 

met een broedgeval, er werden echter geen jongen gezien ter 
bevestiging. Een tiental unm. van zingende m. tussen april en 
juni. In het begin zelfs 2 zangposten. 09.04-08.06 : 1 zp. (3M,FDS

- Lapscheuregat : 1 zeker broedgeval : unm. van zingende mannetjes 
vanaf 05.04 tot half juli en eind juni vogels met voedsel (TDSU).

- St.-Donaas : 2 zekere broedgevallen : unm. van zingende mannetjes 
vanaf 14.04 tot 06.06, nadien vogels met voedsel en jongen gezien 
(TDSU) .

- Steenbakkerij Hoeke : 1 zeker broedgeval. Unm. van zingende m. tot 
eind mei (TDSU,LD). Op 07.08.82 uerd hier een nog zeer jonge vogel 
geringd (TDS) .

- Lievegeleed : 1 zeker broedgeval : unm. van zingende m. tussen
05.04 en 08.06 (TDS,LD).

- Hoekevaart : Eenmaal een zingend m. op 14.04 (TDSU).

Bibliografie
Anselin A.. 1981. Het voorkomen van enkele rietvogels in Noord-
Uest-Ulaanderen. Ueldornithologisch Oaarboek van N.U.-Ulaanderen 
1981-1982 : p. 148-152.
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PENOLOGIE VOORJAAR '83 IN N .U .-UL A ANDEREN

door Patrick Keirsebilck

Dit fenologieverslag volgt ongeveer de stijl van de " nationale " 
fenologieartikels zaliger, vooral met de bedoeling meer unm. op 
te kunnen nemen dan in vorige verslagen gebruikt werden. Aller
eerst betekent dit dat de vogelsoorten ongeveer in volgorde van 
aankomst staan. Tussen haakjes volgt hierna het aantal ontvangen 
unm. van de soort, met daarnaast eventueel de gemiddelde aan- 
komstdatum van de soort volgens Van Gompel (1981). Traditioneel 
volgen hierna eventuele uinterunm., vroege unm. en de eigenlijke 
1 (soms gevolgd door de 2 unm) unm. van iedere soort.
Indien mogelijk komt hierbij een opmerking over eventuele aan- 
komstpieken (voor een " echte " gemiddelde aankomstdatum lijkt 
mij het aantal unm. te klein). Deze hebben uiteraard niets te 
maken met zgn. " docrtrekpieken ", maar kunnen daar uitzonder
lijk uel mee tesamen vallen. Uaar niets vermeld staat zijn er 
te ueinig unm. of zijn de data te verspreid.

GRUTTO (Limosa limosa) (8) 14.03

20.02 : 1 ex. Achtehaven Dudzele/Zeebrugge (SK)
27.02 : 4 ex. polders Blankenberge (MaP,JVG)

Overige unm. alle in maart.

Overige unm. vielen alle begin april, uat vrij laat is.

TJIFTJAF (Phylloscopus collybyta) 24.03

Meerdere waarnemers melden meerdere uinterunm. (zonder details) 
die zodanig aansluiten met de lenteunm., dat het aankomstbeeld 
onduidelijk uordt. Uel werden vanaf 14.03 zouat overal Tjiftjafs 
gehoord .

B00MLEEUUERIK (Lullula arborea) (4) 30.03

uinteruaarnemingen : zie artikel Boomleeuuerik. 

voorjaarsuaarnemingen

Z0MERTALING (Anas querquedula) (5) 23.03

13.03 : 3 m. Oostkamp

Uerd ueinig uaargenomen dit voorjaar.

(PK)

R00DB0RSTTAPUIT (Saxicola torquata) (6) 23.03

uinteruaarnemingen

23.01 : 1 u. St.-Andries
19.03 : 1 u. St.-Andries

(MS)
(FDS)

01.03 : 1 zp. Ryckevelde
02.03 : 1 NO Sijsele spooruegbedding

(TDS)
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Typisch voor de Boomleeuuerik is dat de gemiddelde aankomst- 
datum van jaar tot jaar tot een maand kan verschillen.

ZWARTE ROODSTAART (Phoenicurus ochruros) (7) 03.04

enkele zeer vroege unm. :

04.02 : 1 m. Marinebasis Zeebrugge (FBe)
15.02 : 1 m. St.-Pieters (MS)

voorjaarsuaarnemingen

13.03 : 1 m. Varsenare (OM)

BLAUUB0R5T (Luscinia svecica) (3) 04.04

05.04 : 2 m. Hoeke (TDSU)
09.04 : 2 m. 1 u. Ettelgem (OM)

BOERENZWALUW (Hirundo rustica) (12) 05.04

18.03 : 2 ex. Heist (HB)
24.03 : 1 ex. Zeebrugge (S B)

De Boerenzualuu is een soort die, zoals men dat noemt, " snel " 
aankomt. Alle andere unm. zitten dan ook in een vrij kleine 
periode, nl. van 10 tot 16.04.

FITIS (Phylloscopus trochilus) (9) 06.04

01.04 : 1 zp. Steenbrugge (SK)

De daaropvolgende unm. zitten alle tussen 03 en 09.04.

5TRANDPL EVIER (Charadrius alexandrinus) (3) 09.04

03.04 : 4 ex. Achterhaven Dudzele/Zeebrugge (MaP)

Te ueinig unm. ontvangen.

LEPELAAR (Platalea leucorodia) (3) 10.04

14.04 : 1 juv. Achterhaven Dudzele/Zeebrugge (MS,MaS,GDP)

GELE KWIKSTAART (Motacilla flava) (8) 10.04

7 eerste unm. tussen D7 en 10.04, zo bijv. :
14.04 : 2 ex. Knokke (HB)

KLEINE PLEVIER (Charadrius dubius) (7) 13.04

27.03 : 2 ex. Beernem (WIG)
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gOverige unm. vooral in de 1 decade van april.

RODE WOUW (Milvus milvus) (6)

22.02 : 1 ex. Sint-flndries (MaS)

ENGELSE GELE KWIKSTAART (Motacilla flava flavissima) (7)

12.04 : 2 m. Roksem (OM)

Alle unm. dus later dan de aankomstdata van de Gele kuikstaart

BOOMPIEPER (Anthus trivialis) (12) 14.04

vroege uaarneming

19.03 : 1 zp. Tillegem St.-Michiels (EDR)

voorjaarsuaarnemingen

09.04 : 1 zp. St.-Andries (FDS)

TAPUIT (Oenanthe oenanthe) (6) 15.04

4 eerste unm. alle op 13.04 ! Ais vb. :
13.04 : 1 m. Uitkerke (OM)

EUROPESE KANARIE (Serinus serinus) (4) 16.04

Opvallend ueinig unm., maar uel met een vroege erbij :
17.03 : 1 zp. St.-Michiels (LVR)
05.04: lex. Sijsele (HB)

BRUINE KIEKENDIEF (Circus aeruginosus) (8)

26.03 : 1 m. Damme (HB)

ZWARTKOP (Sylvia atricapilla) (11) 16.04 

uinteruaarneming

12.02 : 1 m. St.-Andries (0 S)

voorjaarsuaarnemingen

22.03 : 1 ex. Sijsele (H B)
07.04: 1 zp. Tillegem (LVR)

1 zp. St.-Andries

GEKRAAGDE ROODSTAART (Phoenicurus phoenicurus) (9) 16.04

09.04 : 1 m. St.-Andries (LV/R)
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OEVERZUALUU (Riparia riparia) (9) 16.04

26.03 : 3 ex. De Vrede Knokke (HB)
05.04 : 1 ex. Hoeke (TDF,PF)

Overige unm. alle in april.

RIETZANGER (Acrocephalus schoenobaenus) (10) 18.04

Zeer gesloten aankomst tussen 13 en 16.04 en bijna tegelijker
tijd waargenomen in de Vrede, Fonteintjes, het Duvelsgat 
(St.-Andries), Hoeke en Damme.

HOP (Upapa epops) (2) 19.04

25.04 : 1 ex. Wenduine (FBe)
30.04 : 1 ex. Fonteintjes (DVGjMaP)

BEFLI3STER (Turdus torquatus) (5) 19.04

De eerste 3 unm. vielen op 16.04, bv. :
16.04 : 1 m. 1 u, St.-Andries ( PIS )

ZUARTE U0UU (Milvus migrans) (6)

11.04 : 1 ex. St.-Andries (FDS)

REGEiMUULP (Numenius phaeopus) (B) 20.04

08.04 : 1 ex. Meetkerke (OFl)

KOEKOEK (Cuculus canorus) (12) 20.04

13.04 : 1 ex. St.-Andries (OH)

Bijna alle aankomstdata vielen tussen 22 en 24.04.

GRAUUE KIEKENDIEF (Circus pygargus) (4) 20.04

17.05 : 1 u. St.-Andries (LVR)

Bijna jaarlijks valt de eerste voorjaarsunm. van de Grauwe 
kiek in de regio erg laat.

PURPERREIGER (Ardea purpurea) (2) 22.04

16.04 : 1 ex. NO De Vrede Knokke (DM)

HUISZUALUU (Delichon urbica) (9) 22.04

09.04 : 1 ex. Heist (HB)

Alle overige tussen 16 en 23.04.
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001 EUAAR (Ciconia ciconia) (2)

2 4.04 : 5 ex. polders Blankenberge NO (MaP)

VISDIEF (Sterna hirundo) (7) 23.04

16.04 : 3 ex. Achterhaven Dudzele/Zeebrugge (TDF)

6 andere eerste unm. tussen 21 en 26.04.

GROENPOOTRUITER (Tringa nebularia) (4) 24.04

17.04 : 2 ex. Beernem (UIG)

PAAPJE (Saxicola rubetra) (2) 25.04

10.04 : 1 u. Meetkerke (FU)
25.04 : 1 ex. Jabbeke (FDS)

Te ueinig unm. ?

SNOR (Locustella luscinioides) (1) 25.04

01.05 : 1 zp. Oostburg (Ned.) (FDS,TDF)

OEVERLOPER (Actitis hypoleucos) (6) 26.04

- overuintering van 1 ex. te Beernem (UIG)

- voorjaarsuaarnemingen

29.03 : 1 ex. polder Blankenberge (FBe)

VISAREND (Pandion haliaetus) (1)

23.04 : 1 ex. polder Blankenberge NO (MaP)

NACHTEGAAL (Luscinia megarhynchos) (12) 27.04

17.04 : 1 ex. Zuinbosjes (BDC,GO,JzV,AV)

Komst erg " kompakt " aan, de 11 eerste unm. tussen 17 en 24.04.

GRASnUS (Sylvia communis) (11) 27.04

De eerste 3 unm. op 23.04, bv. :
23.04 : 1 zp. Meetkerke (TDF)

Vrij snelle aankomst : de 10 eerste unm. tussen 23.04 en 01.05.
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BOOMVALK (Falco subbuteo) (6) 28.04

Enkele vrij vroege unm. :

29.03 : 1 ex. St.-Andries
02.04 : 1 ex. Dudzele

(LVR)
(HB)

voorjaarsuaarnemingen

De overige unm. alle rond 23.04.

DRflAIHALS (Oynx torquilla) (2) 28.04

26.04 : 1 ex. Ryckevelde (TDSU)

BRAAMSLUIPER (Sylvia curruca) (9) 28.04

Een vroege unm. :

27.03 : 1 ex. Varsenare (OM)

voorjaarsuaarnemingen

Het bekende verschijnsel in de regio dat gedurende een korte tijd 
op veel plaatsen doortrekkende Braamslui pers te horen zijn, uit 
zich ook in de verdeling van de aankomstdata : 8 eerste unm. 
tussen 21 en 27.G4. Hier vallen de aankomstpiek en de doortrek- 
piek uellicht samen.

GROTE STERN (Sterna sandvicensis) ( 1 )

21.04 : 3 ex. Zeebrugge (SB)

UE5PENDIEF (Pernis apivorus) (2)

13,04 : 1 ex. Meetkerke 0 (MaS)

Buiten deze vroege unm. uas het blijkbaar erg matig met de 
Uespendief dit voorjaar.

GIERZUALUU (Apus apus) (12) 29.04

21.04 : 1 ex. St.-Michiels

De 10 eerste unm. liggen tussen 21 en 25.04

(RV)

B0SRUITER (Tringa glareola) (1) 01.05

15.04 : 1 ex. Oudenburg Zuaenehoek (OM)

TUINFLUITER (Sylvia borin) (11) 01.05

24.04 : 1 zp. Uenduine
: 1 zp. St.-Andries
: 4 zp. Tillegem

(FBe)
(LVR)
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De 8 eerste unm. tussen 24.04 en 01.05.

BONTE VLIEGENVANGER (Ficedula hypoleuca) (4) 02.05

15.04 : 1 ex. Sijsele (HB)

Overige eerste unm. alle in mei.

TORTELDUIF (Streptopelia turtur) (9) 02.05

18.04 : 1 ex. Zuin overtrekkend (TDS)

De rest zit voornamelijk tussen 23 en 30.04.

KLEINE KAREKIET (Acrocephalus scirpaceus) (4) 02.05

14.04 : 1 ex. Oudenburg Zuaenehoek (OM)

Te ueinig unm. ontvangen ?

ZUARTE STERN (Chlidonias niger) (2) 02.05

24.04 : 2 ex. Zuin (DNMjSK)

Opvallend ueinig uaargenomen.

FLUITER (Phylloscopus sibilatrix) (8) 03.05

23.04: 1 zp. Brugge (jzV)
24.04 : 1 zp. Assebroek (RV)

GROTE KAREKIET (Acrocephalus arundinaceus) (3) 07.05

07.05 : 1 ex. St.-Michiels (SK)

UIELEUAAL (Oriolus oriolus) (8) 09.05

30.04 : 1 ex. St.-Kruis (B C)
1 ex. Beernem (UIG)

4 eerste unm. tussen 06 en 08.05.

ORTOLAAN (Emberiza hortulans) (1)

05.05 : 1 m. Fonteintjes (OVG)
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NOORDSE GELE KUIKSTflflRT (Motacilla flava thunbergi) (2)

30.04 : 12 m. Zuinweiden (PeL)

Blijkbaar is het ieder jaar zo dat de Noordse gele zowat een 
maand later aankomt dan de Engelse gele en de Gewone gele 
kwikstaart.

GRAUWE VLIEGEN VANGER (Pluscicapa striata) (12) 11.05

05.05 : 1 ex. St.-Andries (LWR)

De 6 eerste wnm. tussen 05 en 08.05.

SPOTVOGEL (Hippolais icterina) (8) 12.05

04.05 : 1 ex. St.-Michiels
05.05 : 1 ex. Assebroek

(LVR)
(BC)

B0SRIETZANGER (Acrocephalus palustris) (4) 14.05

30.04 : 1 ex. St.-Michiels (SK)

Te weinig wnm. ontvangen ?

UOUDAflPJE (Ixobrychus minutus) (1) 16.05

0B.05 : 1 ex. Fonteintjes (3VG)

KWARTEL (Coturnix coturnix) (4) 18.05

21.04 : 1 ex. Oostkamp (PK)

Nog enkele opmerkingen :

- Ondanks het feit dat maar 12 personen hun fenologiewnm. 
doorspeelden, valt er wel één en ander uit af te leiden.
Dit zou er nog kunnen op verbeteren indien meer aktieve 
vogelaars de traditie van het " fenologeren " terug opnamen.

- Door ONM-Brugge worden handige formulieren verspreid waarop 
alle (alleen Oeverloper en Zwarte stern ontbreken) soorten 
vermeld staan die betrokken worden in het onderzoek : 
gebruik ze !

- Van Kleine zilverreiger, Dwerstern en Duinpieper werden geen 
fenologiewnm. ontvangen. Bontbekplevier moet volgens mij niet 
onderzocht worden.

- Ingezonden wnm. van Zwartkopmeeuw, Slechtvalk, Waaierstaart- 
rietzanger, Witgatje en uinterunm. van Rouukwikstaart en 
Kleine strandloper werden om diverse redenen niet opgenomen, 
ze zijn echter zonder twijfel in andere artikels terug te 
vinden.
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