
Scheldeuogels
van N a tu u rp u n t, d ie de w in te rvoge lte llin - 

gen in deze gebieden voo r hun rekening 

nem en .”

M e t  z'n  tweeën

H e t is laagwater - he t m om e n t bij u its tek  

vo o r w ate rvoge lte llingen . Dan z ijn  de g ro o t

ste aanta llen w atervoge ls aanwezig op de 

Schelde en z ijn  de vogels ook p rim a  te o b 

serveren. De te lle rs  krijgen dan een goed 

beeld van de ru im te lijke  sp re id ing  en het 

gebru ik  van de versch illende habitats.

Tellen doe je  m et z n tweeën: geen overbo

d ige luxe, w an t er beweegt heel w at op het 

water. De één k ijk t m et de ve rrek ijke r en te lt,

H et Schelde-estuarium 
is een vogelparadijs 

van internationaal belang. 
Indrukwekkende aantallen 
watervogels komen in dit gebied 
overwinteren, o f houden er 
tijdens hun lange reis naar het 
zuiden halt om hun reserves bij 
te spijkeren. Hoeveel en welke 
watervogels de Zeeschelde 
precies onder haar vleugels 
heeft, dat becijfert het Instituut 
voor Natuur- en Bosonderzoek 
(INBO) maandelijks. 
Spoorzoeker ging scheep met 
de beroepsvogeltellers van het 
INBO.

grens, en terug. Heen w o rd t de rechteroe

ver geteld, te rug  de linker, w an t de Schelde 

is h ier te  breed om  de twee oevers in één 

keer te  te llen . Voor ons is d it een unieke er

varing, vo o r de te lle rs van het IN B O  bijna 

een rou tinek lus : z ij varen al verrek ijkend en 

noterend iedere m aand de hele Zeeschelde 

af.

N a a r  de grens en terug

Onze b o o tto ch t - aan het roer een s tu u r
m an van W aterwegen en Zeekanaal 

NV - beg in t op Linkeroever. We 

schepen in voo r een heen- 

en-terug reis: van A n t
werpen varen we 

naar de Ne

derlandse

)an Soors van het IN B O : “An tw erpen-N e- 

derland is één van de drie  tra jecten die we 
te llen . O ok de tracés Antw erpen - Dender- 

m onde en D enderm onde - G ent w orden  ie
dere m aand afgevaren. Die drie  boo ttoch ten  

voeren we zo snel m oge lijk  na elkaar u it. Zo 

s lu iten  we m ig ra tie  van vogels van het ene 

naar het andere gebied u it en ve rm ijden  we 
dubbe lte llingen . O m  dezelfde reden w o r

den de nabijgelegen plassen, beken 

en m eren in het weekend vlak 

vóó r o f  na de Schelde 
geteld. H e t z ijn  

v rijw illige rs , 

v o o ra l



de ander no teert de aanta llen. Vragen stellen 

is ook al n iet evident: w ie vogels te lt, h oud t 

m aar best z ’n aandacht erbij. “ Tellen op de 

Schelde ze lf is nog doenbaar. De m on d in g  

van de riv ie r o f  een u itgestrek t gebied ais 

het G roo t B u itenschoor is veel m oe ilijke r 

te behappen” , geeft Jan Soors tussen twee 

te lsessies mee. “ Voor d it  laatste gebied 

gebru iken we dan ook de te llingen  van de 

conserva to r.”

Steltlopers

\fJe passeren Doei, het Verdronken Land 

van Saefth inge ... U it de codetaal die de te l

lers gebru iken, begrijpen we dat deze te ldag 

de verw achte voge lsoorten oplevert. Veel 

m eeuwen, m aar ook sm ien t, grauwe gans 

en ste ltlopers, zoals bonte  strand loper, w u lp  

en scholekster, jan Soors: “ Voor al deze vo 

gels v o rm t het es tuarium  in de eerste plaats 

een bron van voedsel. S te ltlopers foerage- 

ren op de vele bodem diertjes  die leven in de 

b ij laagtij d roog  vallende platen en slikken. 

Die vogels broeden in het hoge noorden en 

kom en in w ate rrijke  gebieden in W est-Euro- 

pa overw interen. De Schelde lig t op één van 

de gro te  trekrou tes. O m  hun trek to ch t van 

du izenden k ilom eters aan te kunnen, hou 

den ze h ie r ha lt om  voedsel te  zoeken op de

slikken. S om m ige  ste ltlopers  b lijven de hele 

w in te r aan de Schelde. S troom opw aarts  van 

Antw erpen z ijn  andere voge lsoorten  p ro 

m inen te r aanwezig, voora l eenden - w ilde  

eend, krakeend en w in te rta lin g .”

N a a r  een nieuw evenwicht?

Eén opva llende trend : van b ijna  alle w ater

vogels te lt het IN B O  de laatste jaren op  de 

Zeeschelde m in de r gro te  aanta llen. Vooral 

voo r de eenden is d ie dalende trend  on 

gezien. Jan Soors: "N a a r de oorzaak is het 

vo o rlo p ig  nog gissen. We verm oeden dat 

het m et de voo rtgang  van de w a terzu ivering  

te maken heeft. T w in tig  jaar geleden was de 

Schelde b io log isch  gezien zo goed ais dood. 

N aarm ate m eer afva lwater gezuiverd werd, 

keerden eerst de kleine bodem d ie rtjes  te 

rug, die w e in ig  eisen stellen aan hun om ge

v ing  en voora l van organ isch m ateriaa l le

ven. Eenden zoals w in te rta lin g  en tafeleend 

- tu k  op die kleine bodem d ie rtjes  - vonden 

langs de Schelde een gedekte ta fe l.”

“ M aar de w a te rkw a lite it verbeterde nog 

verder, m et ais laatste k rach tinspann ing  de 

w a te rzu ive ring  van Brussel. Schoner water 

betekent ook m in de r kleine bodem diertjes, 

zoda t de eenden w egblijven. M aar het v is 

bestand hers te lt z ich nog steeds verder, en 

daarvan p ro fite ren  visetende vogels zoals 

aalscholvers en fu ten  dan weer. O ok op het 

tra je c t tussen  Antw erpen en de N ederland 

se grens is er m in de r aan de hand. H ie r ko

men ook gro tere  bodem diertjes  voo r op de 

slikken: het ideale voedsel voo r s te ltlopers, 

die m om enteel dus ook geen a lgem ene af

nam e ve rtonen .”

De w ijz ig in g  in het voedselaanbod lijk t voo r 

een aantal w a te rvoge lsoorten  een reden om  

vo o rlo p ig  de Zeeschelde links te  laten lig 

gen, m aar ve rm oede lijk  kom en zè elders 

aan hun trekken. “ Langs de z ijr iv ie ren  zoals 

de Rupel, Zenne en D ijle  te llen  v rijw illig e rs  

al enkele jaren m eer w atervogels, al is die 

s tijg in g  n ie t zo g roo t da t ze de afnam e in 

de Schelde z e lf opvangt. De vastgestelde 

evo lu ties in de Zeeschelde z ijn  zeker geen 

e ind p un t. We verwachten de on tw ikke ling  

van een m eer gevarieerde gem eenschap 

van bodem dieren, d ie dan weer andere vo 

gels zal aantrekken” , zo bes lu it een hoop

vo lle  Jan Soors.

Meer info:
jan .soors@ inbo .be  

te l. 02 558 18 33 

w ww.inbo.be

ïamsar en Sigma
Het INBO startte met het monitoren van Scheldevogels sinds de winter van 1991-1992. 
De tellingen gebeuren in opdracht van de Vlaamse overheid, die hiermee haar interna
tionale verplichtingen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn en de Ramsarcon-
ventie nakomt.

Jan Soors van het INBO legt uit: "Watervogels tellen in hun overwinteringsge- 
bied is veel efficiënter dan tellen in het veel uitgestrektere broedgebied, 

wat eigenlijk onbegonnen werk is. In heel West-Europa worden de 
vogels in dezelfde periode geteld, en de som geeft ons een idee 
van de totale populatie. De tellingen leggen ook het belang van een 
vogelgebied bloot, en dat is dan weer van belang voor de aanwij
zing ais Ramsargebied. Een gebied wordt onder de Ramsargebie- 

/  den gerangschikt als er 1 % van de Noord-West-Europese populatie 
van een welbepaalde soort overwintert. Dat betekent in feite dat dit 
gebied van groot belang is voor het overleven van de soort. Maar de 
vogeltellingen leveren ook onschatbare gebiedskennis op, waarop 
het beleid kan steunen om de effecten van ingrepen te evalueren, 
zoals bijvoorbeeld het geactualiseerde Sigmaplan. Dit is het groots 
opgezette plan dat Vlaanderen een hogere bescherming moeten bie
den tegen overstromingen vanuit het Zeescheldebekken en tegelijk 

^ moet zorgen voor een natuurlijkere Zeeschelde."

5 Vildaphoto, Yves Adams

Vogels tellen doe je  met z'n  
tweeën: geen overbodige 

luxe, want er beweegt heel 
wat op het water.
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Winterstop in de polders

De kolgans is een algemene overwinteraar in Vlaanderen. Z ijn  
typische w itte  snavelbasis en de dwarse zwarte vegen over z ijn  buik 
maken de soort makkelijk herkenbaar. De laatste ja ren  is er een 
spectaculaire toename van overwinterende kolganzen in Vlaande
ren, zoals h ier in de West-Vlaamse polders.




