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Editoriaal

D

it tweede nummer van "VOGELnieuws", de nieuwe ornithologische nieuwsbrief van het Instituut
voor Natuurbehoud (IN), gaat over watervogels en vervangt hiermee het vroegere "Watervogelnieuws"
waarvan in totaal 12 nummers verschenen. Watervogels vormen al lange tijd het onderwerp van heel wat
onderzoeksprojecten op het Instituut, gaande van lange termijn monitoring tot meer gedetailleerd onderzoek naar habitatkeuze. Vooral wat monitoring betreft is een unieke samenwerking gegroeid met vele
honderden vrijwilligers die in hun vrije tijd meewerken aan allerhande tellingen. In deze nieuwsbrief willen we - in afwachting van de meer uitgebreide bespreking in de watervogelrapporten en andere publicaties – een bondig overzicht geven van de meest recente onderzoeksresultaten. We bespreken ondermeer de midmaandelijkse watervogeltellingen die plaatsvonden tijdens het winterseizoen 1999/2000. Bij
een aantal soorten wordt trouwens ook aandacht geschonken aan trends op langere termijn. We zijn sinds
kort gestart met meeuwentellingen en ook daarover wordt kort gerapporteerd. Een fenomeen waar we
niet naast kunnen kijken is het toenemend aantal exoten in Vlaanderen. De Canadese Gans is daarvan
ongetwijfeld één van de opvallendste soorten en komt aan bod in twee bijdragen. De laatste jaren vliegen in Vlaanderen heel wat ganzen rond met halsbanden, niet alleen Canadese maar ook andere soorten. Meer over dit ringonderzoek volgt verder in de nieuwsbrief. Het IN is ook op de Noordzee en langs
de kust heel actief. Een combinatie van boot-, vliegtuig- en landtellingen leerde ons inmiddels heel wat
over de aanwezigheid van zee-eenden (en andere zeevogels) in onze kustwateren, zoals blijkt uit een bijdrage hierover.

D

eze goed gevulde en zeer diverse nieuwsbrief illustreert de belangrijke plaats die het watervogelonderzoek inneemt op het IN. Dat heeft niet in het minst te maken met de sterke binding van deze vogelgroep met waterrijke gebieden, gebieden die vrijwel overal ter wereld tot de meest bedreigde ecosystemen behoren. Ook in het dichtbevolkte en sterk verstedelijkte Vlaanderen is de druk op onze zogenaamde 'wetlands' enorm. De verdwijning en/of degradatie van deze gebieden bereikte een hoogtepunt
in de jaren ’60 en ’70, denk maar aan de vele vallei- en moerasgebieden die werden drooggelegd en de
sterke watervervuiling van de meeste waterlopen. Heel wat van die gebieden verloren meteen ook hun
waarde voor watervogels, zoals de vroeger jaarlijks overstroomde Scheldemeersen tot ver stroomopwaarts Gent waar in de winter vele duizenden eenden pleisterden.

U

it bijna 35 jaar watervogeltellingen blijkt echter dat zich vooral de laatste 10 tot 15 jaar een kentering heeft ingezet. Een niet onaanzienlijk aantal watervogelsoorten vertonen in die periode een opmerkelijke toename. Het is al te eenvoudig om dit fenomeen volledig toe te schrijven aan een succesvol
natuurbeleid in Vlaanderen. Vaak heeft die toename immers gewoon te maken met bepaalde weersomstandigheden (bv. strenge vorst die heel wat vogels uit noordelijke landen naar Vlaanderen doet uitwijken) of met de populatieontwikkeling op Europees niveau. Toch kan niet ontkend worden dat bepaalde
natuurbehouds- en milieumaatregelen een gunstig effect hebben gehad op watervogels. Een verbetering
van de waterkwaliteit van de Zeeschelde heeft geleid tot een spectaculaire toename van soorten als
Wintertaling, Krakeend en Tafeleend. Een waterpeilverhoging heeft van de Bourgoyen-Ossemeersen
zowaar een internationaal belangrijk wetland en toekomstig Ramsargebied gemaakt (aanwezigheid van
meer dan 1 % van de NW-Europese populatie van de Slobeend). Dankzij een actief aankoopbeleid,
zowel door natuurverenigingen als de Vlaamse overheid, en een verbod/beperking op de watervogeljacht
in Vogelrichtlijn- en Ramsargebieden zijn meer rustgebieden ontstaan voor watervogels. Allemaal voorbeelden van hoe concrete maatregelen op het terrein tot resultaten kunnen leiden. Wanneer het goed gaat
mag het ook wel eens gezegd worden.
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T

och is het wellicht te vroeg om over een echte trendbreuk te spreken. Tegenover deze succesverhalen
staan minstens evenveel voorbeelden van verlies en verdergaande degradatie van wetlands. Zelfs in internationaal beschermde gebieden zoals de laatste overblijvende polders in de havenuitbreidingsgebieden
van Zeebrugge en Antwerpen dreigen belangrijke waterrijke biotopen definitief te verdwijnen. De aankondiging van de Minister van Leefmilieu dat er in Vlaanderen drie nieuwe Ramsar-gebieden zullen worden erkend, zal in dat opzicht bij velen op enig scepticisme onthaald worden. Het gaat immers toch maar
om een “papieren” bescherming ? Niettemin blijft de afbakening en erkenning van Europese Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden én Ramsargebieden een uiterst belangrijk signaal. Het is één van de instrumenten voor een meer offensief natuurbeleid in Vlaanderen dat past in de uitbouw van het Vlaams Ecologisch
Netwerk, een proces waar het Instituut voor Natuurbehoud samen met AMINAL zeer actief bij betrokken
is. Dé grote uitdaging van de komende jaren is om hier een concrete invulling aan te geven.

I

n dit gehele en complexe proces van het afbakenen van natuurgebieden, het opstellen van natuurinrichtingsplannen en het uitvoeren van natuurherstel en -ontwikkeling op het terrein is het beschikbaar
zijn van relevante en gebiedsdekkende tel- en inventarisatiegegevens van fauna en flora van uiterst groot
belang. Alleen met harde en dus objectieve gegevens kan het belang van onze natuurgebieden voor
behoud van de biodiversiteit aangetoond worden, van regionale tot internationale schaal. Alleen door
lange termijn monitoring kan nagegaan worden hoe fauna en flora reageren op bepaalde maatregelen en
ingrepen. In die zin hebben de watervogeltellingen een niet te onderschatten functie te vervullen in de
bescherming van waterrijke gebieden in Vlaanderen, iets wat niet mogelijk zou zijn zonder de inbreng
van honderden vrijwillige medewerkers. Deze nieuwsbrief richt zich daarom zowel naar beleidsinstanties en administraties als naar de meer gespecialiseerde onderzoekers, verenigingen of werkgroepen én
individuele waarnemers toe. We hopen dat de gepresenteerde resultaten een stimulans mogen zijn om
gezamenlijk de inspanningen verder te zetten.

Koen Devos & Eckhart Kuijken
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Watervogeltellingen tijdens het
de eerste resultaten
Watervogels concentreren zich in de
winterperiode over het algemeen in
een beperkt aantal gebieden en habitats. Het gaat meestal om overzichtelijke gebieden waar de vogels gemakkelijk te tellen zijn. Zo kunnen elke
winter door middel van integrale,
gecoördineerde tellingen betrouwbare gegevens verzameld worden over
de absolute populatiegrootte in
Vlaanderen, numerieke trends en seizoenale verschuivingen in de verspreiding. Systematische watervogeltellingen zijn in Vlaanderen reeds
gestart in 1967 en vormen daarmee
het langstlopende vogelmonitoringproject in ons land. Aanvankelijk
ging het om één enkele telling in
januari die onderdeel uitmaakte van
de International Waterfowl Census.
Deze jaarlijkse internationale watervogeltelling werd georganiseerd door
het

toenmalige

International

Waterfowl Research Bureau (nu
Wetlands

International).

Vanaf

1979/80 worden in Vlaanderen zes
tellingen per winter georganiseerd
(periode oktober-maart). Daarbij worden de laatste jaren ongeveer 450 tot
500 gebieden geteld. Voor het uitvoeren van de tellingen wordt beroep
gedaan op ca. 400 amateur-veldornithologen. De coördinatie van de tellingen en het beheer van de gegevensbank is sinds 1986 in handen
van het Instituut voor Natuurbehoud.

In 1999/2000 waren we aan de 34ste
opeenvolgende winter toe waarin
gestandaardiseerde tellingen van
watervogels plaatsvonden. Deze laatste winter van de twintigste eeuw
werd door ons aangegrepen om een
aantal veranderingen door te voeren.
Er werd aan de tellers gevraagd om
voor het eerst ook steltlopers en in de
mate van het mogelijke ook meeuwen systematisch mee te tellen. Er
werden tevens nieuwe telformulieren
verspreid onder de medewerkers. De
resultaten van deze nieuwe aanpak
overtroffen alle verwachtingen. Niet
alleen beschikken we voor het eerst
over goed cijfermateriaal over de
aantallen steltlopers en meeuwen in
Vlaanderen, maar heel wat tellers
bleken gestimuleerd om ook een aantal nieuwe gebieden te gaan tellen.
Het aantal bezochte gebieden liep op
tot boven de 500 en steeg daarmee
met zo'n 10 % tegenover voorgaande
winters.
We kunnen dan ook spreken over het
meest volledige telseizoen sinds het
begin van de watervogeltellingen in
1967. Nooit eerder werden in
Vlaanderen zoveel watervogels
geteld als in de winter 1999/2000: in
december zelfs tot meer dan
400.000. Meer telgegevens betekent
ook meer werk voor het invoeren,
controleren en verwerken van de
gegevens maar we zijn er toch in
geslaagd om in deze nieuwsbrief een
nagenoeg volledig overzicht samen
te stellen, mede dankzij de inspanningen van coördinatoren en tellers
om de veldgegevens zo vlug mogelijk
door te sturen. Alleen enkele gebieden in de omgeving van Gent en in
Noord-Oost-Vlaanderen ontbreken
vooralsnog. De cijfers die in deze
nieuwsbrief gepresenteerd worden
zijn dan ook te beschouwen als voorlopige (minimum)aantallen die later
nog zullen aangevuld worden. Ook
nog vermelden dat watervogels op de
Noordzee (vnl. duikers, futen en zeeeenden) niet in deze aantallen zijn
inbegrepen.

De winter 1999/2000 was een zeer
zachte winter. Een korte vorstperiode
net vóór de internationale telling in
januari was niet lang en streng
genoeg om te leiden tot grootschalige
verplaatsingen van watervogels. Zelfs
de Kieviten vonden het niet nodig om
zuidelijker te trekken. Vooral in
december viel er zeer veel regen die
plaatselijk tot overstromingen leidde.
In de IJzervallei was gedurende een
maand een overstromingsgebied van
ruim 3000 ha aanwezig, meteen een
pleisterplaats voor vele tienduizenden watervogels.
De berekende soorttotalen voor
Vlaanderen zijn terug te vinden in
Tabel 1. In totaal werden in december 435.799 watervogels geteld !
Eenden vormden de talrijkste soortengroep (210.000), gevolgd door
ganzen (83.400) en steltlopers
(81.150). In januari werden tot ruim
35.000 meeuwen meegeteld, maar
dit is uiteraard een sterk onvolledig
cijfer.
Het aantal soorten waarvan we gegevens binnenkregen bedroeg 117.
Opmerkelijk was het grote aantal
niet-inheemse soorten of zogenaamde exoten (20-tal). We bespreken kort
de opvallendste resultaten voor de
verschillende soortgroepen. Voor een
vergelijking met de gegevens van
vorige winters kunnen we verwijzen
naar Tabel 2.
Duikers en futen
Af en toe werd een enkele Roodkeelen Parelduiker gesignaleerd maar
beide soorten blijven een zeldzame
verschijning in inlandse wateren. Een
IJsduiker pleisterde een maand lang
op de Oostendse Spuikom.
Zowel Dodaars als Fuut lieten vooral
in oktober hoge aantallen noteren.
De bijna 1000 Dodaarzen betekenen
zelfs een nieuw recordaantal voor
Vlaanderen. Het belangrijkste gebied
voor deze soort blijven de
Achterhaven en het Zeekanaal te
Zeebrugge (bijna 240 ex. in februari).

winterhalfjaar 1999-2000:

De Fuut startte met ruim 2500 ex. in
oktober maar daarna vielen de aantallen geleidelijk terug tot een niveau
van ongeveer 1800-1900 vogels. Het
Kanaaldok te Kallo-Doel bleek de
belangrijkste pleisterplaats te zijn
(502 ex. in oktober). Geoorde Futen
lieten in maart een opmerkelijk maximum van 94 ex. optekenen in maart
waarvan 49 ex. op de Hoge Maey te
Antwerpen.
Aalscholvers en reigers
Na een najaarspiek van ruim 3200
ex. in oktober bereikte het aantal
overwinterende Aalscholvers in de
periode november-februari een vrij
constant niveau van 2600 tot 2800
ex. In december pleisterde een verdwaalde Kuifaalscholver te HingeneWintam.

Figuur 1: Evolutie van de getelde wintermaxima van de Knobbelzwaan in
Vlaanderen, 1980/81 -1999/2000.

Er werden merkelijk meer Blauwe
Reigers geteld dan in vorige jaren en
voor het eerst werden er meer dan
1000 geteld. Die toename is echter
minstens gedeeltelijk het gevolg van
het groter aantal getelde gebieden
(vooral in de kustpolders). De Blauwe
Reiger blijft wellicht één van de
meest ondertelde vogelsoorten in
Vlaanderen. Bij andere reigersoorten
doet zich de laatste jaren wel een
reële toename voor. Er werden tot
maximaal 12 Kleine Zilverreigers
geteld, maar slaapplaatstellingen te
Lissewege leverden het ganse winterhalfjaar door steeds tussen 21 en 26
ex. op. Er blijven blijkbaar veel
exemplaren onopgemerkt tijdens de
tellingen overdag. Hetzelfde geldt
voor de Koereiger waar gedurende
het grootste deel van de winter 10 tot
12 ex. kwamen slapen in het
Zwinpark te Knokke (slechts enkele
exemplaren tijdens de dagtellingen).
Deze beide soorten zijn in hun verspreiding vooral beperkt tot de
Oostkust, terwijl Grote Zilverreigers
meer verspreid voorkomen in
Vlaanderen, weliswaar met het
zwaartepunt in de provincie Limburg
en het noordoosten van de provincie
Antwerpen. Op de decembertelling
werden niet minder dan 15 ex. geteld
in Vlaanderen. Favoriete pleisterplaatsen waren het vijvergebied van
Midden-Limburg en enkele gebieden
in de regio Midden-Kempen.

Zwanen
De laatste jaren is het aantal
Knobbelzwanen in Vlaanderen duidelijk aan het toenemen (Figuur 1).
Met 778 ex. in oktober werd een
nieuw record gevestigd. Vooral de
opmerkelijk hoge aantallen op
Blokkersdijk te Antwerpen LO sprongen in het oog (max. 233 ex.). Ook
Kleine Zwanen deden het uitstekend
met een maximum van 454 ex. in
december. Toen werden 413 ex.
geteld in het krekengebied te SintJan-Eremo. Net voor het telweekend
zaten er in Noord-Oost-Vlaanderen
zelfs 539 ex. (14/12), één van de
hoogste aantallen die ooit in
Vlaanderen werden geteld. Wilde
Zwanen werden er in deze zachte
winter nauwelijks opgemerkt.
Ganzen
Sinds enkele jaren is de Kleine
Rietgans de ganzensoort met de
hoogste piekaantallen in Vlaanderen.
In december werden er in de
Oostkustpolders ruim 35.000 geteld.
Met bijna 34.000 vogels kwam de
Kolgans dicht in de buurt. Ook bij
deze
soort
vormden
de
Oostkustpolders tussen Knokke en
Oostende het belangrijkste overwinteringsgebied (max. 25.193 ex.
op de decembertelling). Voor het
eerst werden meer dan 10.000
Grauwe
Ganzen
geteld
in
Vlaanderen. Dit is gedeeltelijk het
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Tabel 1 : Maandelijkse soorttotalen voor Vlaanderen, winterhalfjaar 1999-2000

Tabel 1 (vervolg) : Maandelijkse soorttotalen voor Vlaanderen, winterhalfjaar 1999-2000
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gevolg van een reële populatietoename, en gedeeltelijk van meer volledige tellingen (vooral aan de Oostkust).
In de polders en schorren van de
Beneden-Zeeschelde werden tot
5759 ex. geteld (november), aan de
Oostkust bedroeg het maximum
4819 ex. (januari). Rietganzen waren
dan weer vooral te vinden in de polders van Noord-Oost-Vlaanderen en
in de Maasvallei. De aantallen bleven
evenwel gering (max. 470 ex. in
januari). In de Antwerpse Kempen
werden af en toe enkele Taïgarietganzen opgemerkt.
Voor de mensen die denken dat
Vlaanderen "overspoeld" wordt door
ganzen, toch even deze vergelijking:
in januari 2000 werden in Nederland
in totaal 1,2 miljoen ganzen geteld of
zowat 15 keer meer dan in
Vlaanderen.
Zwemeenden
De Bergeend vertoonde een typisch
aantalspatroon dat sterk verschilt van
andere soorten; een geleidelijke toename in de loop van het winterhalfjaar en een piek in maart. Het wintermaximum van 6445 ex. is het tweede
hoogste aantal dat ooit in Vlaanderen
werd geteld (Fig. 2). De belangrijkste
gebieden waren de Zeeschelde (1928
in nov.) en de Gentse Kanaalzone
(950 in feb.). Zowel in december als
in januari werden tussen 69.000 en
70.000 Smienten geteld wat een
hoog niveau is voor een zachte winter. Met in beide maanden resp.
29.010 en 36.365 ex. nam het overstroomde
Blankaartgebied
te
Woumen-Merkem ongeveer de helft

Figuur 2: Evolutie van de getelde wintermaxima van de Bergeend in Vlaanderen,
1980/81 - 1999/2000.

van deze Vlaamse totaalaantallen
voor zijn rekening ! De Krakeend zet
zijn opmars onverminderd verder en
nam deze winter de kaap van 6000
ex. (6263 ex. in januari). Langs de
volledige
Zeeschelde
tussen
Zandvliet en Gent bereikte de soort
een maximum van 2288 ex. in
december. Andere internationaal
belangrijke gebieden waren ondermeer De Kuifeend te Oorderen (701
ex. in okt.), Blokkersdijk te
Antwerpen (304 in okt.), Het
Kanaaldok Kallo-Doel (487 in jan.),
Platweijers te Zonhoven (502 in feb.)
en Schulensbroek (502 in jan.). In
december en januari werden net
geen 30.000 Wintertalingen geteld.
Ongeveer de helft daarvan werd
geteld langs de Zeeschelde: maximum 16.050 ex. in januari. De Wilde
Eend is ongetwijfeld de meest verspreide eendensoort in Vlaanderen.
Van november tot januari werden
steeds tussen ongeveer 60.000 en
70.000 ex. geteld. Boottellingen op

de Zeeschelde leverden in november
9406 ex. op. Andere grote concentraties werden opgetekend in het Zwin
te Knokke (7360 in dec.) en de
Zeebrugse Achterhaven (5721 in
nov.). Het aantal Pijlstaarten in
Vlaanderen lag wat lager dan in de
voorbije vijf winters. Alleen langs de
Zeeschelde kwam de soort in internationaal belangrijke aantallen voor
(resp. 651 en 692 ex. in okt. en nov.).
De Slobeend deed het dan weer uitstekend. Opvallend was het blijvend
hoge niveau in de midwinterperiode.
Het is de eerste keer dat het aantal
Slobeenden in Vlaanderen gedurende
het ganse winterhalfjaar boven de
2000 ex. blijft, en de voorjaarspiek
van ruim 3700 ex. in maart was één
van de hoogste van de laatste 20 jaar
(Fig. 3). Toch werd tijdens de midmaandelijkse tellingen slechts in één
gebied de internationale 1 %-norm
van 400 ex. overschreden: de
Bourgoyen-Ossemeersen te Drongen
(403 in maart).
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Tabel 2: Evolutie van de getelde maxima (naar boven afgeronde getallen) van de belangrijkste soorten watervogels in Vlaanderen
tijdens de midmaandelijkse watervogeltellingen in de periode 1995/1996 t/m 1999/2000

Hoe belangrijk is Vlaanderen voor watervogels ?
Vlaanderen is slechts een bijzonder kleine regio in Europa en dat vormt uiteraard een beperking op de aanwezige aantallen watervogels. Bovendien hebben we - in tegenstelling tot een land als Nederland - relatief weinig grootschalige
waterrijke gebieden. Er zijn echter ook een aantal gunstige factoren die Vlaanderen aantrekkelijk maken voor watervogels zoals het milde zeeklimaat en de geringe jachtdruk/verstoring in de meeste wetlands (zeker in vergelijking met landen als Frankrijk en Spanje). Dit heeft er toe geleid dat Vlaanderen voor diverse watervogelsoorten binnen Noord-WestEuropa een belangrijke functie vervult als overwinteringsgebied. In de tabel hieronder worden de tien watervogelsoorten weergegeven waarvan Vlaanderen het grootste aandeel van de volledige Noord-West-Europese populatie herbergt.
Weergegeven zijn de getelde maxima in Vlaanderen, de meest recente populatieschatting voor Noord-West-Europa
(daterend van 1997) en het aandeel van de Vlaamse populaties daarin. Vooral voor de Kleine Rietgans is Vlaanderen en de Oostkustpolders in het bijzonder - van bijzonder groot internationaal belang. Tegenwoordig wordt er bijna de volledige Spitsbergen-populatie aangetroffen. Uit de tabel blijkt tevens dat de populatieschatting van deze soort aan herziening toe is, de populatie is sindsdien duidelijk aangegroeid. Ook voor Kolgans, Grauwe Gans en Krakeend is de
Noord-West-Europese populatie inmiddels groter dan de cijfers van 1997 aangeven zodat het aandeel van de Vlaamse
aantallen wellicht wat lager zal uitvallen dan de vermelde cijfers in de tabel. Toch kunnen we stellen dat Vlaanderen
voor soorten als Krakeend, Wintertaling en Slobeend in een Europese context een belangrijk positie inneemt en voor
deze soorten een niet te ontkennen internationale verantwoordelijkheid heeft.

Max. Vlaanderen
1999/2000
Kleine Rietgans
Krakeend
Slobeend
Wintertaling
Smient
Kolgans
Grauwe Gans
Tafeleend
Kleine Zwaan
Pijlstaart

35.381
6.263
3.714
29.334
69.477
33.848
11.180
12.723
448
1.510

NW-Europese
populatie
34.000
30.000
40.000
400.000
1.250.000
600.000
200.000
350.000
17.000
60.000

Aandeel
Vlaanderen
< 100,0 %
20,9 %
9,3 %
7,3 %
5,6 %
5,6 %
5,6 %
3,6 %
2,6 %
2,5 %

Steltlopers
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Figuur 3: Evolutie van de getelde wintermaxima van de Slobeend in Vlaanderen, 1980/81
- 1999/2000.

Duikeenden en zaagbekken

Rallen

Sinds het midden van de jaren '90
schommelt het maximumaantal
Tafeleenden in Vlaanderen in normale, zachte winters tussen 10.000 en
15.000 vogels en de winterpiek van
12723 ex. in december 1999 valt
daar perfect middenin. Langs de
Zeeschelde haalde de Tafeleend een
maximum van 3644 ex. in december,
en in dezelfde maand pleisterden
2989 ex. in de Netevallei te LierDuffel. Het aantal overwinterende
Kuifeenden lijkt de laatste jaren lichtjes gestegen van 10.000-12.000 individuen tot 14.000-15.000 (influxen
tijdens strenge winters niet meegerekend). Het natuurreservaat 'De
Kuifeend' te Oorderen heeft zijn
naam niet gestolen en was de belangrijkste pleisterplaats (resp. 2256 en
2251 ex. in dec. en jan.). De
Brilduiker haalde tussen december
en februari een vrij constant niveau
van 280 tot bijna 300 ex., wat iets
minder is dan in vorige winters. Zoals
te verwachten viel in een zachte winter lieten ook Grote Zaagbekken het
wat afweten. Met een maximum van
amper 196 ex. in januari en februari
haalde soort haar laagste niveau sinds
92/93. De grootste aantallen verbleven in de Netevallei te Lier-Duffel
(max. 77 ex. in februari). Het aantal
Nonnetjes in Vlaanderen bereikte
een maximum van 91 ex. in februari,
terwijl de aantallen van de meer kustgebonden Middelste Zaagbek opliepen tot bijna 80 ex. in januari en
februari.

Met gemiddeld een 25.000-tal vogels
in de periode oktober-februari blijft
de Meerkoet één van de talrijkst
voorkomende watervogelsoorten in
Vlaanderen. Met een wintermaximum van 27.197 scoort de soort
bijna net even goed als vorige winter.
Het Waterhoen werd voor de eerste
keer echt systematisch meegeteld in
de meeste telgebieden. De soort
bereikte een maximum van 7904 ex.
in januari. Het spreekt voor zich dat
deze wijdverspreide soort aanzienlijk
onderteld is en vermoedelijk situeert
de Vlaamse winterpopulatie zich
ergens tussen 10.000 en 20.000
vogels. Toch is het meetellen van
deze soort zeker nuttig: wanneer
jaarlijks een voldoende groot aantal,
representatieve gebieden geteld worden zullen we de trend van de overwinterende populatie in Vlaanderen
goed kunnen volgen. Tijdens de
watervogeltellingen werden nooit
meer dan een 50-tal Waterrallen
opgemerkt maar ook dit is uiteraard
een onderschatting. Door zijn verborgen levenswijze onstnapt de soort
meestal aan de aandacht van de tellers.

Voor het eerst beschikken we voor de
meeste steltlopersoorten over vrij volledige gegevens van de overwinterende populaties. Traditioneel kunnen
we een onderscheid maken tussen
"zoute" en "zoete" steltlopers. De eerste groep omvat typisch kustgebonden soorten zoals Scholekster,
Zilverplevier en Steenloper. In
Vlaanderen overwinteren deze soorten bijna uitsluitend langs de Vlaamse
kust en in het Schelde-estuarium.
Langs de kust vinden voor deze soorten trouwens al vele jaren lang speciale totaaltellingen plaats op hoogwatervluchtplaatsen.
De talrijkste soort tijdens de winter
1999/2000 was de Bonte Strandloper
met iets meer dan 3500 ex. in januari en februari. Langs de Zeeschelde
pleisterden tot 2615 ex. in november,
terwijl de overwinteringspopulatie
aan de kust een piek bereikte in
januari met o.a. 1530 ex. in de
IJzermonding te Nieuwpoort. Het
aantal Scholeksters in Vlaanderen
nam toe in de loop van het winterhalfjaar en bereikte een maximum in
maart (2296 ex.), op een ogenblik dat
ook in het binnenland reeds grotere
groepjes verschijnen. Opvallend was
het hoge aantal overwinterende
Kluten met als belangrijkste gebieden
het Paardeschor te Doel (max. 424 in
jan.), het Groot Buitenschoor te
Zandvliet (261 in okt.) en het Zwin te
Knokke (128 in dec.). Voorlopig ontbreken nog de resultaten van de
hoogwatertellingen van steltlopers
aan de Middenkust en dat heeft vooral zijn weerslag op de vermelde aantallen Drieteenstrandlopers, Steenlopers en Paarse Strandloper. De
belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen van deze drie soorten situeren
zich immers in deze kuststrook.
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De top tien van de algemeenste watervogelsoorten in Vlaanderen
In bijgevoegde figuur zijn de maximaal getelde aantallen weergeven van de tien algemeenste watervogelsoorten in Vlaanderen tijdens de winter 1999/2000. De meeuwen zijn hier buiten beschouwing gelaten omdat de
verzamelde gegevens te onvolledig zijn, maar het lijdt geen twijfel dat Kokmeeuw, Stormmeeuw en
Zilvermeeuw hun plaats hebben in die top tien. Er zijn drie soorten die zich duidelijk afscheiden van de rest.
Wilde Eend, Smient en Kievit halen allemaal maxima van meer dan 60.000 individuen. Bij Wilde Eend en Kievit
liggen de werkelijk aanwezige aantallen wellicht nog een stuk hoger omdat deze wijd verspreide soorten ook
buiten de traditionele telgebieden voorkomen. Opvallend is dat in de top tien ook drie ganzensoorten voorkomen: Kleine Rietgans, Kolgans en Grauwe Gans.
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Wat de 'zoete', inlandse steltlopersoorten betreft stak de Kievit er met
kop en schouders bovenuit. Door het
ontbreken van vorstperioden bleef de
soort de ganse winter lang in vrij
grote aantallen aanwezig. Er was een
duidelijke piek in december: 62.000
ex. waarvan bijna de helft in regio
Westkust werd geteld. In de overstroomde IJzerbroeken verbleven op
dat ogenblik 14.570 ex.. Ook
Goudplevieren waren het talrijkst
aanwezig tijdens de decembertelling
(8805 ex.). Grote concentraties bleven beperkt tot de kustpolders, o.a.
4100 in de Zeebrugse Achterhaven
(feb.), 2613 in de Uitkerkse Polder
(dec.) en 2165 in de IJzerbroeken
(dec.). De Wulp haalde zijn hoogste
niveau (ca. 3500 ex.) in de maanden
januari en februari. Grote groepen
werden gesignaleerd in de Uitkerkse
Polder (860 in jan.) en het Zwin te
Knokke (922 in nov.). Vermeldenswaard zijn zeker de grote aantallen
Kemphanen in december (1874) en
januari (2547). Binnen geheel NoordWest-Europa blijven immers maar
enkele duizenden Kemphanen overwinteren. Vooral in de overstroomde
IJzerbroeken pleisterden grote groepen: tot 2505 ex. midden januari. In
alle telmaanden werden Grutto's
waargenomen. In de winterperiode
ging het slechts om enkelingen in de
kuststreek (mogelijk behorend tot de
IJslandse ondersoort) maar midden
maart bleek de voorjaarstrek van de
Afrika-overwinteraars al volop op
gang gekomen (1086 ex.)

Meeuwen
De dagtellingen leverden eerder
bescheiden aantallen op van de
meeuwensoorten, vooral omdat in
heel wat gebieden de meeuwen niet
meegeteld werden. Omdat meeuwen
ook buiten de klassieke watervogelgebieden voorkomen (bv. akkergebieden, steden) is het vrijwel onmogelijk
om via dagtellingen een goed idee te
krijgen van de aanwezige aantallen
in Vlaanderen. Daarom werd er op
29/01/2000 een eerste grootschalige
slaapplaatstelling georganiseerd.
Mede door slechte weersomsstandigheden werden toen slechts een
beperkt aantal slaapplaatsen geteld
maar dit leverde toch meer dan
50.000 Stormmeeuwen op en bijna
65.000 Kokmeeuwen (zie Watervogelnieuws No 12).

Canadese Gans waarvan er in oktober tot 3400 ex. werden geteld. En
dat is nog steeds een ondertelling (zie
Honkertellingen verder in deze
nieuwsbrief). Hoewel wilde Brandganzen in (zeer) kleine aantallen in
Vlaanderen overwinteren, is de soort
in onze streken toch hoofdzakelijk
een exoot. Ontsnapte vogels hebben
vooral in de Zwinstreek en het
Gentse geleid tot (hoofdzakelijk) residentiële populaties van enkele honderden vogels. De soort die de laatste
jaren aan de snelste opmars bezig is,
is wellicht de Nijlgans. In oktober en
november werden er in Vlaanderen
(exclusief Brussel) net geen 1000
geteld. Als we daar de getelde aantallen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest bijtellen (resp. 255 en 321
ex.) dan komen we aan een gezamenlijk totaal van 1200 tot 1300
vogels.

Exoten
Dank
Er worden steeds meer exoten waargenomen tijdens de watervogeltellingen. Soorten als Canadese Gans,
Nijlgans en Mandarijneend zijn al
enige tijd ingeburgerd, maar namen
als Ringtaling, Vlekbekeend en
Bahamapijlstaart klinken voor de
meesten nog wat ongewoon in de
oren. Bij de meeste soorten gaat het
nog steeds om zeer kleine aantallen
vogels die uit gevangenschap ontsnapt zijn. Enkele soorten daarentegen passen zich hier bijzonder goed
aan en planten zich ook in het wild
bijzonder vlug voort. Koploper is de

Bij dit overzicht willen we zeker niet
nalaten om alle regionale coördinatoren en alle tellers die hebben meegewerkt aan het project van harte te
bedanken ! Dankzij hun inspanningen beschikken we over een schat
aan informatie over onze watervogelpopulaties. Een woord van dank ook
aan Wouter Faveyts die als jobstudent
kennis heeft gemaakt met de saaiere
kant van de watervogeltellingen,
maar mede dankzij zijn invoerwerk
kunnen in deze bijdrage de gegevens
van de winter 1999/2000 gepresenteerd worden.
Koen Devos

Watervogels tellen in 2001/2002:

de teldata
Het komende winterseizoen vinden opnieuw een reeks tellingen plaats van overwinterende watervogelpopulaties
in Vlaanderen. Alle medewerking is welkom en noteer alvast de hiernavolgende data in jullie agenda.
Midmaandelijkse tellingen
De midmaandelijkse watervogeltellingen tijdens het komende winterseizoen vinden plaats in de volgende weekends :
13/14 oktober 2001
17/18 november 2001
15/16 december 2001

12/13 januari 2002
16/17 februari 2002
16/17 maart 2002

Er wordt zoals gewoonlijk gestreefd naar een zo volledig mogelijke dekking van alle watervogelgebieden in
Vlaanderen. De soorten die geteld worden, zijn: alle duikers, futen, aalscholvers, reigers, zwanen, ganzen, eenden,
rallen en steltlopers. Het meetellen van de meeuwen is slechts facultatief. Overtrekkende vogels worden niet meegeteld (of apart genoteerd). De januaritelling is internationaal en dus priotitair. Er wordt bij voorkeur gebruikt
gemaakt van de daartoe ontworpen telformulieren (steeds te verkrijgen op het Instituut voor Natuurbehoud).

Slaapplaatstellingen Aalscholvers
Om een zo exact mogelijk beeld te krijgen van de aantallen Aalscholvers in Vlaanderen worden opnieuw twee
slaapplaatstellingen georganiseerd die als een aanvulling kunnen gezien worden voor de dagtellingen. Op 17
november 2001 en 12 januari 2002 worden zoveel mogelijk slaapplaatsen van Aalscholvers geteld. Ook slaapplaatsgegevens van de andere telweekends blijven echter welkom. Dit betekent ook niet dat de Aalscholvers overdag niet hoeven meegeteld worden met de andere soorten watervogels ! Het is immers de bedoeling dat we een
vergelijking kunnen maken tussen de dagtellingen en de slaapplaatsgegevens.

Slaapplaatstelling meeuwen
Het maandelijks meetellen van de meeuwen tijdens de dagtellingen levert zoals verwacht relatief weinig resultaten
op, zeker als we het op het niveau Vlaanderen bekijken. Dit wordt dan ook als facultatief beschouwd m.a.w. het
mag maar het hoeft niet. We richten vanaf nu onze pijlen vooral op een jaarlijkse simultaantelling van zoveel mogelijk meeuwenslaapplaatsen in Vlaanderen. Voor de winter 2001/2002 valt de slaapplaatstelling op zaterdag 26
januari 2002.

Hoe kan ik meewerken aan de watervogeltellingen ?
Mensen die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan bovenvermelde tellingen, kunnen het best contact op nemen
met de regionale coördinator van hun regio. Dan kunnen afspraken gemaakt worden over wie welke gebieden telt.
Telformulieren zijn beschikbaar bij de regiocoördinatoren maar kunnen het best rechtstreeks aangevraagd worden
op het Instituut (Koen Devos). Een adressenlijst van deze coördinatoren is terug te vinden aan het eind van deze
nieuwsbrief. Je kunt uiteraard ook steeds rechtstreeks contact opnemen met het Instituut voor Natuurbehoud.

Koen Devos
Instituut voor Natuurbehoud
Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
02-558 18 27 of e-mail : koen.devos@instnat.be
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Winterpopulaties van Canadese
Project Honker
De Canadese Gans, Branta canadensis is een soort van NoordAmerikaanse oorsprong die in de
17de eeuw geïntroduceerd werd in
Europa. Momenteel zijn er in Westen Noord-Europa overal halfwilde
populaties.
Die
ontstaan
uit
gekweekte vogels die beginnen te
broeden in het wild. In 1993 werd in
Vlaanderen een project opgezet dat
de soort bestudeert, beter bekend
onder de naam 'Project Honker'. Het
wordt momenteel gecoördineerd
door Vlavico vzw, in samenwerking
met het Instituut voor Natuurbehoud
en de Belgische Ringdienst. Aan dit
project werken tientallen vrijwillige
ornithologen mee. Het doel van het
onderzoek is een betere kennis van
aantallen en verspreidng, maar ook
van de ecologie en verplaatsingen
van de soort.

dus beschouwd worden als de totaalpopulatie. Een winterpopulatie is
samengesteld uit een aantal broedparen en een groep nog niet broedrijpe
vogels, minder dan twee of drie jaar
oud . In het kader van Project Honker
werden tijdens de winter 1995/1996
voor de eerste maal twee simultane
tellingen van pleisterende Canadese
Ganzen georganiseerd in Gent en
wijdere omgeving (500 km2) (Anselin
& Geers, 1996). Vanaf de winter
1996/1997 werd het telgebied uitgebreid tot geheel Vlaanderen en wordt
slechts op één vaste namiddag geteld,
eind januari of begin februari. Alle
tellers controleren een welbepaald
gebied en noteren alle waarnemingen tussen 14h en 16h in de namiddag. Door de telperiode zo kort te
houden worden dubbelwaarnemingen zoveel mogelijk vermeden.
Resultaten van de laatste wintertelling:
3 februari 2001

Wintertellingen in Vlaanderen
De
overwinterende
Canadese
Ganzen in Vlaanderen worden normaal gezien niet aangevuld door
migrerende exemplaren uit bijvoorbeeld Zweden, Finland en NoordDuitsland. Onze winterpopulatie kan

In dit overzichtje gaan we even in op
resultaten van de laatste simultane
wintertelling die doorging op zaterdag 3 februari 2001. In het totaal
namen 63 vrijwillige ornithologen
aan deze telling deel. Het grootste
deel van Vlaanderen en Brussel werd

onderzocht, enkel in de omgeving
van Kalmthout en in enkele (minder
belangrijke) gebieden in het Gentse
werd niet geteld, zodat we kunnen
aannemen dat de cijfers een goed
idee vormen van de aanwezige aantallen. In de provincie Limburg werd
niet geteld gezien er daar nog nauwelijks Canadese Ganzen voorkomen.
In het totaal werden 5217 vogels
geteld. Daarvan kwamen er 3130
voor in het Gentse en wijdere omgeving (inclusief Krekengebied), 736 in
de Leie-en Scheldevallei ten zuiden
van Gent, 17 rond Geraardsbergen
(Dender-Markevallei), 291 in de polders en de zone Brugge-Beernem,
100 in Antwerpse en de Kempen,
491 in Waasland en Klein-Brabant,
en 452 in de driehoek BrusselMechelen-Leuven.
In het Gentse zaten de grootste concentraties ten westen van de stad
(Vinderhoute-Drongen-BourgoyenOssemeersen) metgroepen tot 444
ex., maar ook in de Kanaalzone (272
ex.), Zwijnaarde (235 ex.), de
Kalkense Meersen (195 ex.) en
Beervelde-Put Renardeau (180 ex.)
zaten grote groepen. In de Schelde-

Om de evolutie van de aantallen te volgen, plannen
we opnieuw een Honkertelling in 2002.
Die gaat door op zaterdag 2 februari 2002 tussen 14h en 16h.
Honkertellers, hou die datum alvast vrij!
Figuur 1: Overzicht verspreiding van de Canadese Gans in Vlaanderen tijdens de wintertelling van 3 februari 2001

Figuur 2:
Detail verspreiding
Oost-Vlaanderen
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Ganzen in Vlaanderen
en Leievallei ten zuiden van de stad
zaten de grootste groepen te Astene
(158
ex.),
ten
zuiden
van
Oudenaarde (90 ex.), te BerchemKluizen (87 ex.) en te Zingem (80 ex).
In het Brugse waren nergens hoge
aantallen. De grootste groep zat aan
de Put St-Pieters bij Brugge (108 ex.).
Ook in het Antwerpse werden er niet
zo veel vogels gezien tijdens de telling. De meeste exemplaren zaten in
het gebied van de Kleiputten van
Rijkevorsel (73 ex.). In het Waasland
waren de Polder van Niel (109 ex.) en
het Noordelijk Eiland (148 ex.) de
gebieden met hoogste aantallen. In
de driehoek Brussel-MechelenLeuven zat de grootste concentratie
bij Fort Breen-donk (216 ex.). Voor
een overzicht van alle tellingen verwijzen we naar de overzichtkaart
voor Vlaanderen (Fig. 1) en de detailkaart voor Oost-Vlaanderen (Fig. 2).
Een gedetailleerd verslag met een
overzicht van de aantallen per gebied
en vergelijking met vorige jaren is in
de maak en zal weldra naar alle tellers verzonden worden. Deze infor-

Figuur 3: Aantal Canadeze Ganzen in Vlaanderen tijdens totaaltellingen in de periode
1996-2001

matie komt ook op de website van
het IN (onder Broedvogels bij Project
Honker). Een snelle vergelijking van
de totaalaantallen van de vorige jaren
(Fig. 3) toont aan dat de aantallen
duidelijk gestaag toenemen
Dankwoord aan de tellers
De hier gepresenteerde resultaten
zijn het resultaat van het harde en
aanhoudende telwerk van heel wat
vrijwillige veldornithologen. Hierbij
wens ik alle individuele medewerkers

nogmaals hartelijk te danken voor
hun medewerking, en in het bijzonder enkele plaatselijke 'organisatoren' die ervoor zorgden dat hun
'regio' goed geteld werd: Marieke
Berkvens
(Kleiputtengebied
Rijkevorsel), Hilde-garde Van den
Camp (Linkeroevergebied), Nico
Geiregat (Schelde-Leie), Frank De
Scheemaeker (Brugse) en Willy
Beullens (Mechelse).
Anny Anselin
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Lokaal gedrag en jaarrond verplaatsingen van de winterpopulaties
samenvatting van een licentiaatsscriptie
In het kader van de afronding van de
opleiding biologie (RUG) werd in
samenwerking met het Instituut van
Natuurbehoud een onderzoek rond
Canadese Ganzen opgestart in het
Stedelijk

Natuurreservaat

goyen-Ossemeersen

te

Bour-

Drongen

(nabij Gent). Hierin werd getracht de
activiteit en de jaarrond verplaatsing
van de Canadese Gans te achterhalen. Dit onderzoek moet worden
aanzien als een logische stap volgend op het monitoringwerk: ornithologen en beheerders smeken om
gefundeerde antwoorden op prangende vragen over deze sedentaire
probleemsoort. Zeker nu de soort
niet enkel in het Gentse maar in gans
Vlaanderen

aan

een

immense

opmars bezig is mag onderzoek niet
achter blijven.
Hoe gingen we te werk?
Aantallen en activiteiten
Gedurende het winterhalfjaar 20002001 werd twee maal per week van
zonsopgang tot zonsondergang door
één persoon veldwerk uitgevoerd.
Hierbij werd het gebied continu
rondgereden per fiets en werden de

aantallen en activiteiten van de ganzen geobserveerd. Ook werd in de
gaten gehouden welke andere soorten
watervogels
de
groepen
‘Honkers’ vergezelden. Deze gegevens werden geanalyseerd in tijd en
ruimte en we onderzochten of er correlaties waren met externe factoren
zoals temperatuur, overstromingen en
vegetatietypes.

door de gegevens als punten te digitaliseren
in
het
Geografisch
Informatie Systeem (GIS) ArcView.
Om de invloed van omgevingsfactoren te achterhalen werden overlays
gemaakt (bijvoorbeeld met de vegetatiekaart van het gebied). Koppelingen
met andere programma’s (Excel,
Access) lieten een vlotte verwerking
toe.

Halsbandanalyse

Enkele voorbeeldjes van resultaten

Het is zeer moeilijk om naar het
beheer toe uitspraken te doen aangezien het reservaat beïnvloed wordt
door externe factoren en om haar
niet-geïsoleerde ligging. Dit laatste
kon worden afgeleid uit een halsbandanalyse. Vanaf 1995, de start
van de ringcampagne (Project
Honker) georganiseerd door VLAVICO, werden terugmeldingen van
gemerkte Canadese ganzen verzameld in een centrale databank
beheerd
door Valère
Geers.
Waargenomen halsbanden kunnen
nog steeds naar hem worden
gestuurd! (ValereGeers@rug.ac.be)

Grote aantallen Canadese Ganzen
(gemiddeld 431 individuen op amper
200 hectaren!) zoeken het gebied op
in de wintermaanden om er
gemiddeld genomen ruim de helft
van hun tijd te spenderen aan foerageren (Figuur 1). Ook bleek dat ze
veel rondkeken (=waken) en sliepen.
Welk type grasland ze begraasden
bleek te variëren in de loop van het
winterhalfjaar, maar voornamelijk
Beemdgraslanden en Kamgraslanden
vielen in de smaak (Figuur 2). Daarbij
werden modderige gebieden en percelen waar koeien graasden uit de
weg gegaan. Minder "schrik" bleken
ze te hebben van andere ganzen en
eenden die hun frequent in de groep
vervoegden (Figuur 3).
De Bourgoyen-Ossemeersen komt
voor wat betreft het aantal terugmeldingen van gemerkte ganzen slechts

Verwerking van de gegevens
Een ruimtelijke analyse, zowel voor
de aantallen/activiteiten als de analyse van de halsbanden, werd bekomen

Figuur 1: Gemiddelde activiteitsverdeling van de
Canadese gans (uitgedrukt in %) gedurende de studieperiode

Figuur 2: Relatieve habitatvoorkeur gedurende het ganse winterhalfjaar

van de Canadese Gans in de Bourgoyen-Ossemeersen te Gent :
op de zesde plaats, maar is wel absolute koploper voor wat het aantal verschillende halsbanden betreft (Figuur
4). Niet minder dan 73 verschillende
vogels (van de 209 gemerkte exemplaren) werden reeds gezien in de
Bourgoyen-Ossemeersen!
De
Bourgoyen worden in de winterperiode aangedaan door ganzen die ook
regelmatig worden waargenomen in
gebieden tot 50 km ver van het reservaat. Dit toont aan dat de externe
invloed op het gebied groot is.
Suggesties voor in de toekomst…
Dit basisonderzoek is alvast een stap
in de goede richting, maar om de
ware impact van de soort in natuurreservaten, recreatieparken en landbouwgebieden te achterhalen is verder onderzoek in de toekomst onontbeerlijk. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn: tellingen en aantalsbepalingen het gehele jaar door, detailonderzoek naar preferenties van de verschillende vegetaties met intensiteitsprotocollen, uitbreiding van de ringcampagne, etc…

Figuur 4: Totaal aantal terugmeldingen en aantal verschillende meldingen van tien terugmeldlocaties met het hoogst aantal terugmeldingen

Bedankt…
Eckhart Kuijken, Anny Anselin, Valère
Geers en alle ringers en medewerkers
van Project Honker, Frank Maes,
Benny Cottele en de vele honderden
aflezers van de halsbanden!
Olivier Beck

Figuur 3: Procentueel aandeel van andere vogelsoorten die groepen
Canadese ganzen vergezelden gedurende het winterhalfjaar 2000-2001
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Ganzen met gekleurde nekringen
Het aflezen van nekringen bij ganzen
is voor velen een boeiende (voor sommigen verslavende) hobby geworden.
In ruil voor het doorspelen van gegevens ontvangt de waarnemer een al
dan niet lijvige ‘resighting’-lijst met
informatie omtrent de plaatsen waar
de individuele gans het voorbije jaar
nog waargenomen werd. Dit maakt het
ganzenkijken boeiender dan ooit. Jaar
op jaar kunnen dezelfde vogels
gevolgd worden, en nu reeds kijken we
uit naar Kleine Rietganzen uit
Spitsbergen, Kolganzen uit Taymir en
Grauwe ganzen uit …Damme (met
resp. blauwe, zwarte en groene nekringen).
In Vlaanderen worden alle nekringgegevens sinds verschillende jaren gecoördineerd door Eckhart Kuijken
(eckhart.kuijken@instnat.be) en Christine Verscheure (christine.verscheure@instnat.be).
Gebiedskaarten en formulieren zijn op
eenvoudige aanvraag gratis te bekomen.
In 2001 werden opnieuw ganzen
gevangen en ringen aangebracht.
Hierna volgt een overzicht van de drie
meest opvallende projekten.
1. Kleine Rietganzen
Al sedert 1990 worden in Denemarken
door dr. Jesper Madsen (NERI) regelmatig Kleine Rietganzen gevangen tijdens de jaarlijkse lentedoortrek en
voorzien van genummerde blauwe
nekringen met witte code (twee cijfers
en één letter). In maart 2001 werden in
Denemarken opnieuw zo’n 196 ganzen gevangen en voorzien van een
nekring.
Het betreft zoals bekend de subpopulatie van de Kleine Rietgans, die broedt
op Spitsbergen en via Noorwegen,
Denemarken en Friesland naar de
Vlaamse polders afzakt. De grootste
aantallen in de Oostkustpolders deden
zich vorige winter voor tussen half
december 2000 en half januari 2001
en het wintermaximum bedroeg zo’n
25 000 vogels, duidelijk minder dan in
vorige jaren.

Tijdens de winter 2000/2001 werden
in Vlaanderen voor deze soort 3616
aflezingen gerealiseerd. Heel interessant zijn o.m. de vaste ‘koppels’,
waarbij mannetje en vrouwtje een
nekring dragen, en als zodanig als
koppel in het veld kunnen geobserveerd worden (zo mogelijk met hun
aantal jongen in familieverband).
Nog enkele ganzen die geringd werden in 1990 (C- en E-reeks) worden
straks voor de twaalfde opeenvolgende winter in de Oostkustpolders verwacht. De oude ringen zijn sterk
afgebleekt tot grijsachtig wat het aflezen fel bemoeilijkt. Toch loont het
zeker een extra inspanning ook deze
te ontcijferen. Een bezoek aan de
Oostkustpolders
in
november,
december of januari levert gegarandeerd de waarneming van tientallen
ringen bij Kleine Rieten op, uiteraard
afhankelijk van de weersomstandigheden en de gebruikte optiek.
2. Kolganzen
De succesvolle resultaten die met
kleurringen in het recente verleden
werden behaald, hebben ertoe geleid
dat ook voor de Kolganzen een ringproject werd opgestart in 1998
(Helmut
Kruckenberg,
Univ.
Osnabrück, Duitsland, in samenwerking met Alterra, Nederland en het
Instituut
voor
Natuurbehoud,
Brussel). Tot nu toe werden 2918
zwarte nekringen geplaatst (witte
inscriptie, één letter en twee cijfers),
verspreid over uiteenlopende overwinteringsgebieden, vnl. in Nederland. Vorig jaar werden in

Vlaanderen zo’n 500 aflezingen verricht. Het loont zeker de moeite om
dus ook de groepen Kolganzen naar
ringen af te speuren.
Met een groter aantal records kan een
beter beeld van de regionale verspreiding en de verplaatsingen tussen de
verblijfplaatsen vastgesteld worden.
Zeker nu een verdere uitbreiding van
overwinteringsgebieden naar het
westen zich doorzet loont het zeer de
moeite hieraan mee te werken.
3. Grauwe Ganzen
Voorjaar 2001 werden op de broedplaats te Damme nog eens 12
Grauwe ganzen geringd (groene
nekringen met witte code: 2 cijfers en
1 letter in de reeks X 01- X 99) wat
het totaal aantal geringden van deze
broedpopulatie brengt op 80. Meer
dan 1400 waarnemingen werden
reeds doorgestuurd. Eerste bevindingen zullen binnenkort gepubliceerd
worden.
Nog even vermelden dat dit project
een samenwerking is tussen het
Instituut voor Natuurbehoud (EK), de
ganzen-nekring databank Vlaanderen
(CV), de Rijksuniversiteit Groningen
(Maarten Loonen: genetisch onderzoek) en het natuurreservaat ‘de
Oude Stadswallen’ te Damme
(beheerders Robrecht Pillen en Rudy
Deplae).
De Grauwe ganzen hebben in de
loop van de laatste 10-15 jaar te
Damme (zoals ook elders) een groeiende kolonie ontwikkeld van vele
tientallen broedparen. Een aantal van
deze vogels is wellicht onrechtstreeks
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VLINA-project
nog afkomstig van het Zwin, waar in
1955-56 enkele (oostelijke) Grauwe
ganzen door graaf Leon Lippens werden geïntroduceerd.
Aanvankelijk verbleven de broedende vogels in de directe omgeving van
het Zwin, de Zwinbosjes en de
Zwinpolder. Winterconcentraties van
enkele honderden werden gevormd
door ‘aanvulling’ met trekkende
soortgenoten van het westelijk ras,
waarvan sommigen ter plaatse bleven. Deze broedvogels van gemengde origine gingen zich steeds verder
verspreiden tot de omgeving van
Lapscheure, Hoeke en Damme.
Ook elders in de polders worden
steeds vaker broedende Grauwe ganzen aangetroffen, met concentraties
in o.m. Uitkerke, de Blankaart,
Achterhaven Zeebrugge en Assenede.
In Zeeuwsch-Vlaanderen zijn tegelijkertijd eveneens belangrijke broedplaatsen tot stand gekomen in tal van
kreken.
Het nieuwe ringproject heeft tot doel
de verdere uitbreiding van de broedvogels uit Damme en de eventuele
uitwisseling met andere kolonies na
te gaan, evenals de verspreiding tijdens de trek- en winterperiode in
kaart te brengen. Vraag is met name
of deze vogels zich volledig in de
westelijke trekroutes hebben geïntegreerd, dan wel of ze nog tot afstammelingen van de halftamme populatie van het Zwin dienen gerekend en
zich nauwelijks verplaatsen.
Gezien de talrijke nekring-programma’s bij deze trekkende soort (vnl. in
Scandinavië) wordt ook dit project
uiteraard in een internationaal verband geplaatst en blijft het mogelijk
om Grauwe Ganzen met andere
kleurringen te ontdekken (raadpleeg
hiervoor de zeer informatieve kleurring-website van Dirk Raes: zie
onder).
Kleuringgegevens en gebiedscodes
Van het allergrootste belang is dat de
waarnemingen met ondubbelzinnige
gebiedscodes in de databank kunnen
worden opgeslagen.

Voor de verspreiding in de Vlaamse
kustpolders worden reeds jarenlang
specifieke codes gebruikt, die weergegeven zijn op een overzichtskaart
(Brugge-Knokke-Oostende). Voor de
overige ganzenregio’s dient dit
systeem nog uitgebreid; hier wordt
gevraagd de geografische coördinaten aan te duiden of op een copie van
een stafkaart (of stratenatlas) de exacte locaties in te tekenen.
Naast de bestaande gebiedskaart met
locatiecodes is ook een invulformulier beschikbaar. Gevraagd wordt om
bij de observaties naast datum, plaats
en groepsgrootte zo mogelijk bijkomende gegevens te noteren over
ouderparen, aantal jongen enz..
De medewerkig van de vele vrijwilligers bij de ringaflezingen blijft
uiteraard essentieel voor het verkrijgen van inzicht in de verplaatsingen,
habitat-preferenties,
plaatstrouw,
effecten van verstoring en groepsvorming van de ganzen.
Wie wil meewerken aan bovenstaande projecten kan op eenvoudig verzoek invulformulieren en de kaart
met gebiedscodes (Oostkustpolders)
verkrijgen. Bezorg de gegevens per
post op een van onderstaande adressen of nog handiger: via e-mail (als
file in word, excel of access).

Het ganzenonderzoek kreeg de voorbije winter een extra stimulans in de
vorm van een éénjarig project in het
kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling (VLINA)
dat door gezamelijke inspanning van
Universiteiten Gent (Eckhart Kuijken)
en Antwerpen (Patrick Meire) en met
steun

Instituut

voor

Natuurbehoud en AMINAL

van

het

werd

uitgevoerd.
Dit project had vooral als doel het
aantalsverloop en de verspreidingsdynamiek van de overwinterende
ganzen in Vlaanderen in detail te
analyseren en te bestuderen als afwegingskader in het gebiedsgericht
natuurbeleid. Daarbij werd gericht
onderzoek uitgevoerd naar de karakteristieken van de ganzenpleisterplaatsen, werden metingen verricht
betreffende het voedselaanbod op
een aantal proefpercelen gedurende
de wintermaanden en werd de aard
en de frequentie van de verstoringen
op zeer regelmatige wijze vastgelegd.
Anderzijds werden de vele oude telgegevens verwerkt tot een ‘langetermijndatabank’ die bijzonder veel
leert omtrent de evolutie van de aan-

Iedereen ontvangt na de winter gegarandeerd alle nadere details over
‘zijn/haar’ ganzen en hun trekbewegingen van en naar de broedgebieden.
Alvast bedankt voor de respons!
Eckhart Kuijken
& Christine Verscheure
Instituut voor Natuurbehoud (zie
colofon) of:
Lindeveld 4, 8730 Beernem
tel & fax : 050 / 78 94 63

tallen en verschuivingen in het
gebruik van de gebieden, in het bijzonder in de Oostkustpolders.
Rekening houdend met factoren buiten het onderzoek werd geprobeerd
om uiteindelijk de de overwinteringswaarde van de verschillende complexen en gebieden te bepalen voor
de Kolgans en de Kleine Rietgans.
De resultaten van dit onderzoek en
de aanbevelingen voor de overheid
zullen eind november voorgesteld
worden. We danken nu reeds allen

http://www. instnat.be
http://www.ping.be/cr-birding/crgeese.htm

die op een of andere manier aan het
welslagen van dit projekt hebben bijgedragen.
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Overwinterende zee-eenden voor de Belgische kust
Iedereen weet dat onze kustwateren
zeer geschikt zijn voor badgasten en
watertoerisme maar dat ze tevens een
belangrijk rust- en foerageergebied
vormen voor veel zee- en kustvogels
is veel minder bekend. Zo kunnen tijdens de wintermaanden met de juiste
apparatuur (verrekijker of telescoop)
grote concentraties zee-eenden voor
onze kust worden waargenomen. Van
januari tot in maart bevinden zich op
minder dan 10 km van het strand
vaak grote groepen. De grootste aantallen verblijven doorgaans ter hoogte van Koksijde en De Panne. De
overgrote meerderheid bestaat uit
Zwarte Zee-eenden Melanitta nigra,
maar met een beetje geluk kunnen
ook redelijke aantallen Grote Zeeeenden M. fusca en Eidereenden
Somateria mollisima worden gezien.
De overwinterende zee-eenden worden door het Instituut voor
Natuurbehoud systematisch geteld
vanuit vliegtuigen en schepen, en
vanaf het land. Deze speciale aandacht heeft natuurlijk zijn redenen en
om die te begrijpen moeten we het
onderzoek naar zee-eenden eerst in
een historisch perspectief plaatsen.

Historische gegevens
Uit vergeelde literatuur blijkt dat
reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw Zwarte Zee-eenden voor
onze kust pleisterden. Ook in de
daaropvolgende periode tot 1950
werden regelmatig Zwarte Zee-eenden gezien op de westelijke kustbanken of spoelden er dode of met olie
besmeurde exemplaren aan op het
strand. Evenals nu lijken ook in die
tijd
Grote
Zee-eenden
en
Eidereenden veel minder algemeen te
zijn geweest dan Zwarte Zee-eenden.
Hoe talrijk deze soorten destijds
waren valt echter niet meer te achterhalen. De termen systematische of
integrale tellingen waren in die tijd
nog onbekend. We moeten het doorgaans stellen met weinigzeggende
termen als ´vrij grote aantallen´,
´veel´ en ´meer dan in andere jaren´.

In de literatuur worden bovendien
veelal zeer lokale waarnemingen vermeld of wordt melding gemaakt van
geschoten of aangespoelde individuen, zodat we wel weten dat ze er
waren maar niet in welke aantallen.
In de tweede helft van de negentiende eeuw kwam daar langzaam verandering in. Gedurende deze periode
werden tijdens enkele koude winters
duizenden Zwarte Zee-eenden geteld
aan de westkust, tussen Nieuwpoort
en de grens met Frankrijk. De winter
van 1955 was bijzonder koud.
Duizenden Zwarte Zee-eenden werden langs de westkust waargenomen;
sommigen vastvroren met de poten
aan het ijs op de IJzer. De daarop volgende zomer werden 10000-12000
Zwarte Zee-eenden geteld die op ruitrek waren. In de zomer van 1965
werden er tussen De Panne en
Zeebrugge 2000-2500 exemplaren
waargenomen. In januari 1966 zaten
er voor de ganse kust wederom enkele duizenden exemplaren (maar minder dan 5000). Tijdens de voorjaarstrek bleken de vogels ook voor enige
tijd de Belgische kust aan te doen. Er
werden op 7 maart 1966 maar liefst
8200 geteld, waarvan het leeuwendeel
tussen
Nieuwpoort
en
Oostende. Opvallend is dat in deze
periode voor het eerst melding wordt
gemaakt van aanspoelingen van grote
aantallen olieslachtoffers.

Systematische tellingen
Systematische tellingen van op zee
pleisterende vogels werden echter
nog altijd niet uitgevoerd. Bovendien
werden de vogels geteld met verrekijkers of telescopen vanaf een duintop
of boulevard, waardoor zee-eenden
verder uit de kust gemakkelijk gemist
konden worden. De pioniers H. Van
der Vloet en G. Burggraeve onderkenden dit probleem en organiseerden de eerste vliegtuigtellingen.
Tussen 1967 en 1972 werd de westelijke Vlaamse en Noord-Franse kust
2-3 keer per winter geteld. Tussen
1973 en 1977 werd de hele

Belgische kust aangedaan. Na een
onderbreking van 10 jaar werd in
1986 de draad weer opgepakt door L.
Maertens, die in opdracht van het
Instituut voor Natuurbehoud van
november tot maart maandelijks de
Vlaamse kust telde vanuit een vliegtuig. In de periode 1967-1995 werd
de gevolgde route een aantal malen
aangepast en werd het onderzochte
gebied uitgebreid. Pas vanaf eind
1996 werd de gehele kust op een
gestandaardiseerde manier volgens
een vaste route geteld. Aanvullend op
deze vliegtuigtellingen werden ook
in de laatste jaren nog steeds de
ouderwetse methoden van het tellen
vanaf land gehanteerd, alsmede tellingen vanaf schepen. Aangezien de
aantallen zee-eenden binnen enkele
dagen sterk kunnen fluctueren, kan
de piek in aanwezigheid tijdens een
vliegtelling net gemist worden en in
zo´n geval is deze extra informatie
onontbeerlijk.
Doordat de telmethoden en het
onderzoeksgebied telkens veranderden is een volledig verantwoorde vergelijking van de aantallen niet mogelijk. Toch zullen de tellingen vanaf
1967 een redelijk betrouwbaar beeld
geven van de aantalsfluctuaties. Dat
aanvankelijk alleen de westkust en
pas vanaf januari 1974 ook de
midden- en oostkust werd geteld, had
waarschijnlijk geen noemenswaardig
effect op de totaalaantallen. Tellingen
vanaf de kust en latere tellingen vanuit vliegtuigen, waarbij wel de hele
kuststrook werd geteld, laten immers
zien dat het leeuwendeel langs de
westkust zat, zoals dat ook tegenwoordig nog het geval is.

Fluctuerende aantallen
In de periode 1967-1977 fluctueerden de wintermaxima tussen de 1500
en 7000 Zwarte Zee-eenden. Nooit
werden meer dan 10 Grote Zeeeenden geteld en ook Eidereenden
waren doorgaans niet zo talrijk (minder dan 50), alleen in de winter van
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1969 toen 250 Eidereenden werden
geteld. Hoewel in deze periode dus
nooit meer dan 7000 Zwarte Zeeeenden werden geteld, ging men er
destijds vanuit dat er regelmatig meer
dan 8000 individuen aanwezig zouden zijn voor de Belgische kust. Dit
magische aantal van 8000 was nodig
om het gebied te kunnen erkennen
als Ramsar-gebied, aangezien een
dergelijke aanduiding o.a. vereist dat
er meer dan 1% van de totale geografische populatie (destijds geschat op
800.000 individuen) in een gebied
aanwezig is. In maart 1986 was het
dan zover en werden de westelijke
kustbanken door de federale overheid afgebakend alszijnde Ramsargebied. Hoewel de achterliggende
redenering in dit geval misschien niet
altijd even rechtlijnig was, is dit toch
een mooi voorbeeld hoe tellingen
uitgevoerd door vrijwilligers en professionals kunnen leiden tot de
bescherming van de natuur. In de
periode 1978-1986 is er niet systematisch geteld en beschikken we
slechts over enkele tellingen die
vanaf het land plaatsvonden. Er zijn
toen maximaal 2225 vogels geteld,
dus wederom werd de grens van
8000 vogels niet overschreden. Toen
in de winter van 1987 de draad weer
werd opgepakt, bleek al in het derde

jaar dat de veronderstelling juist was
geweest. In 1989 werden maar liefst
11900 Zwarte Zee-eenden geteld en
ook in de jaren daarna werden regelmatig meer dan 10000 pleisterende
zee-eenden vastgesteld met als absoluut hoogtepunt bijna 16000 exemplaren in 1996. Vanaf 1998 zijn de
aantallen weer wat magerder, hoewel
de stijging in de afgelopen winter
hoop biedt voor de komende jaren.
Hoewel het zeer gewaagd is om verregaande conclusies te trekken op
basis van deze tellingen, lijken er
toch enkele patronen naar voren te
komen. Zo zijn er grofweg vier periodes te onderscheiden. De periode
1967-1975 toen de maximale aantallen rond de 3000 fluctueerden (een
enkele uitschieter daargelaten), de
periode 1976-1985 toen waarschijnlijk veel lagere aantallen voor onze
kust hebben gezeten, de periode
1987-1997 toen regelmatig maxima
van meer dan 10000 vogels zijn
geteld, en weer een afname in de
laatste jaren. Naast deze fluctuaties
op de lange termijn, blijken ook tussen jaren enorme veranderingen te
kunnen plaatsvinden. Zo werd het
hoogtepunt van ongeveer 15500
exemplaren in 1995 gevolgd door
een dieptepunt van ongeveer 1400

Wintermaxima van overwinterende Zwarte Zee-eenden voor de Belgische kust voor
de periode 1967-2001.

vogels in het jaar daarna. En zelfs op
veel kortere termijn kunnen de aantallen sterk variëren. Afgelopen winter werden op 13 januari slechts 238
Zwarte Zee-eenden geteld vanuit een
vliegtuig. Eind januari waren dat er
iets meer dan 3600 (30 januari vanaf
land), terwijl half februari de meeste
vogels alweer gevlogen waren (549
op 17 februari). Op 12 maart werden
vanaf het land bij Oostduinkerke
8000 Zwarte Zee-eenden geteld vergezeld van enkele honderden grote
Zee-eenden. Sterk fluctuerende aantallen lijken dus inherent te zijn aan
deze soort. Om deze te kunnen
begrijpen, moeten we het voorkomen
van de Zwarte Zee-eend in de
Belgische kustwateren in een veel
breder perspectief zien en moeten we
ook iets weten over de voedselbehoefte van de soort.
Overwinteringsgebieden in de
Noordzee
De belangrijkste overwinteringsgebieden van de Zwarte Zee-eend
bevinden zich in de Baltische Zee. In
de Noordzee overwinteren grote concentraties voor de Noorse en Engelse
kust, maar de belangrijkste concentraties bevinden zich langs de oostkust. Vooral rond Denemarken,
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Duitsland en Nederland, bevinden
zich zeer grote aantallen van deze
eenden (laatste schatting van maximaal 1.380.000 overwinteraars in
deze 3 landen). In het oostelijke
Kanaal is de Baie de la Seine
(Frankrijk) het belangrijkste overwinteringsgebied. Ten opzichte van
de aantallen die in bovengenoemde
gebieden overwinteren vallen de
aantallen voor de Belgische kust in
het niet. Desalniettemin zijn de
Belgische wateren van groot belang
voor Zwarte Zee-eenden. Naarmate
er ook in andere landen beter wordt
geteld en meer gegevens beschikbaar
komen, lijkt het er meer en meer op
dat de gebieden in de Noordzee in
nauw contact met elkaar staan. Er
wordt vaak gezegd dat de vogels van
de Voordelta (Nederland) en die voor
de Vlaamse kust eigenlijk tot dezelfde
groep behoren. De hoge aantallen
voor onze kust in de jaren negentig
gaan samen met piekaantallen in de
Nederlandse kustwateren en met
afnames in Engeland, Frankrijk en
Portugal. Binnen de Nederlandse
wateren hebben sterke verschuivingen plaatsgehad. In de loop van de
afgelopen eeuw verloren de
Waddenzee en de Hollandse kust
aan betekenis, terwijl de aantallen in
de
Noordzee
boven
de
Waddeneilanden en de Voordelta
(inclusief de Belgische kust) toenamen. Zulke verschuivingen hebben
waarschijnlijk alles te maken met veranderingen in de beschikbaarheid
van hun voedsel.

ook tere platschelp, zaagje en
Amerikaanse zwaardschede. Het
unieke zandbanksysteem voor onze
kust, met zijn gevarieerde bodemstructuur en stromingspatronen, zorgt
voor een heterogene compositie van
het bodemleven. De kustbanken tussen Koksijde en de Panne, waar het
merendeel van de zee-eenden
pleistert, is uniek omdat het zeer fijn
sediment bevat en daarom zeer
geschikt is voor schelpdieren.
Tegenwoordig komen de tere dunschelp en rechtgestreepte platschelp
er in zeer hoge dichtheden voor. In
het begin van de jaren negentig werden er enorme aantallen halfgeknotte
strandschelpen aangetroffen, maar
die lijken tegenwoordig te zijn verdwenen. Juist de halfgeknotte strandschelp vormt een zeer belangrijke
voedselbron voor Zwarte Zee-eenden. Een tijdelijke opbloei van deze
schelpdieren vormt dus mogelijk de
verklaring voor de grote aantallen
Zwarte Zee-eenden in de jaren
negentig. Op de andere zandbanken
voor onze kust is de dichtheid aan
schelpdieren veel lager en hier worden dan ook veel minder zee-eenden
gezien.

Overige zee-eenden
Ook het voorkomen van Eidereenden
en Grote Zee-eenden vertoont grote
aantalsfluctaties. De aantalsontwik-

keling van deze eenden vertoont een
grote overeenkomst. Over het algemeen zijn deze soorten schaars, maar
rond 1991 is een tijdelijke toename
te zien gevolgd door een tweede
minder uitgesproken piek in 1997.
De toename in het begin van de jaren
negentig komt overeen met een massale exodus van Eidereenden in de
Nederlandse Waddenzee. Een combinatie van overbevissing van kokkels
en mossels, en lage temperaturen
dreef de eenden vanuit de
Waddenzee naar de Noordzee. Hier
moesten ze concurreren om voedsel
met de alomtegenwoordig Zwarte
Zee-eenden, waardoor een deel heeft
besloten nog verder naar het zuiden
af te zakken. Mogelijk was ook een
deel van de Grote Zee-eenden door
voedselconcurrentie gedwongen om
naar de Belgische kustwateren af te
zakken. Ook in 1997 was het aantal
Eidereenden in het Nederlandse
Waddengebied sterk afgenomen en
heeft een gedeelte van de vogels zich
verplaatst naar de kustwateren. In de
jaren daarna bleven de aantallen in
de Waddenzee laag, maar heeft dit
niet geleid tot een opleving in de
Belgische wateren. Blijkbaar waren
andere kustgebieden meer geschikt
en bovendien zijn de totale aantallen
de laatste jaren door sterfte sterk
gereduceerd, waardoor de voedselvoorraad voor de Belgische kust niet
aangesproken hoefde te worden om
de gehele populatie te voeden.

Schelpdieren als voedselbron
Zwarte Zee-eenden leven buiten de
broedtijd in hoofdzaak van schelpdieren. Ondanks dit specialisme zijn
het toch ware opportunisten die
actief op zoek gaan naar nieuwe
voedselgebieden wanneer het voedsel in een bepaald gebied niet meer
toereikend is. Het maakt dan niet
zoveel uit welke schelpdieren er aanwezig zijn, wanneer ze maar in
ruime mate aanwezig zijn, niet al te
groot zijn en zich niet al te diep
bevinden. Het scala aan schelpdieren
omvat o.a. mossel, kokkel, nonnetje,
halfgeknotte strandschelp, noordkromp, tere dunschelp, rechtgestreepte platschelp en waarschijnlijk

Wintermaxima van overwinterende Grote Zee-eenden voor de Belgische kust voor de
periode 1967-2001.
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Wintermaxima van overwinterende
Eidereenden voor de Belgische kust
voor de periode 1967-2001

Bedreigingen
Olie en overbevissing vormen de
grootste bedreiging voor zee-eenden.
Omdat ze de meeste tijd zwemmend
op het water doorbrengen en zeer
geconcentreerd voorkomen zijn ze
zeer kwetsbaar voor olieverontreiniging. Een enkele olievlek kan grote
aantallen zee-eenden in één keer
treffen. Gelukkig neemt het aantal
olieslachtoffers de laatste decennia
sterk af. Tijdens stookolietellingen
worden steeds minder dode zee-eenden gevonden. Bovendien neemt het
percentage met olie besmeurde
vogels gestaag af. Op Europese
schaal vormt de visserij op schelpdieren een grote bedreiging voor deze
soorten. Hoewel de meningen hierover verdeeld zijn, lijkt de grootscheepse vangst van schelpdieren
(vooral mossels, kokkels en halfgeknotte strandschelp) de voedselvoorraden van zee-eenden aan te tasten.

Er wordt zelfs verondersteld dat wanneer de visserij niet wordt beperkt,
het aantal zee-eenden in de zuidelijke Noordzee sterk zal afnemen in
de komende jaren (of plaatselijk al is
afgenomen). Daarnaast zijn zee-eenden zeer verstoringsgevoelig. De sterke toename van de scheepvaart, het
watertoerisme en het gebruik van
supersnelle veerboten komt de rust
van de vogels zeker niet ten goede.

den worden gewaarborgd. De huidige afbakening van de westelijke kustbanken als Ramsar-gebied is een weinig doeltreffende maatregel omdat dit
vooralsnog geen wettelijke bescherming biedt aan de vogels. Pas wanneer het gebied wordt erkend als
marien reservaat zal de rust onder de
zee-eenden terugkeren.

Toekomst
Ook de komende jaren zal het
Instituut voor Natuurbehoud doorgaan met het monitoren van zee-eenden. Naarmate er meer en meer
informatie beschikbaar komt over
veranderingen in het voedselaanbod
van de zee-eenden zal het voorkomen van deze soort beter begrepen
worden. Hierdoor kan de bescherming van deze soort en ook de
bescherming van zijn voedselgebie-

Jeroen Van Waeyenberge, Eric W.M.
Stienen & Henk Offringa*

* Huidig adres : Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, DirectoraatGeneraal Rijkswaterstaat, Directie
Noordzee, P.O. Box 5807, 2280 HV
Rijswijk, Nederland
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Ecologisch belang van strandhoofden en
andere harde structuren langs de Vlaamse kust
Langs onze kust werden meer dan
120 strandhoofden (golfbrekers)
gebouwd in het kader van de kustverdediging. Het is zondermeer duidelijk dat wij de aanwezigheid van
honderden Steenlopers en enkele
honderden Paarse Strandlopers aan
deze strandhoofden te danken hebben. Deze soorten vinden hierop foerageermogelijkheden zoals zij die in
hun natuurlijke biotopen, zijnde rotskusten, aantreffen. In voorgaande
studies komt het gebruik van deze
strandhoofden door deze steltlopers
meermaals aan bod. Het ecologisch
belang van deze strandhoofden voor
deze en andere soorten werd echter
nog nooit grondig onderzocht.
In oktober 2000 startte een project, in
samenwerking met de Universiteit
Gent, dat het ecologisch belang van
harde structuren langs de Vlaamse
kust onderzoekt. Het IN neemt hiervan het deel avifauna voor zich. De
UG onderzoekt de epilitische fauna
en flora. De opdracht werd gegeven
door de Vlaamse Gemeenschap,
AWZ-WWK.
Het onderzoek spitst zich toe op 4
soorten steltlopers, naast Steenloper
en Paarse strandloper zijn dat ook
Drieteenstrandloper, Scholekster, en
Zilvermeeuw. Naast het regelmatig
tellen van deeltrajecten, worden ook
totaaltellingen georganiseerd. Uit de
totaalaantallen over de gehele kust
kan het belang van de strandhoofden
voor iedere soort afgeleid worden.
Alle tellingen gebeuren in de periode
rond laagwater wanneer het voedsel
bereikbaar is.

Aantal Steenlopers op de strandhoofden (in procent) op de verschillende deeltrajecten
langs de Belgische kust in het winterhalfjaar 2000-2001
(geen waarde = geen representatieve telling voor die maand).

Het gebruik van strandhoofden
De verschillen tussen de verschillende deeltrajecten hangen uiteraard af
van het aantal strandhoofden op deze
trajecten.
Met 100 % en tussen 70 en 100 %
van respectievelijk het totaal aantal
Paarse Strandlopers en Steenlopers
op de strandhoofden, blijkt alvast het
belang van die strandhoofden voor
deze soorten. Het gebruik van strandhoofden door de Scholekster ligt voor
de totale populatie onder de 25 %.
Op het traject Heist-Het Zwin loopt
het percentage echter op tot 90 %.
Van de Drieteenstrandloper zit
gemiddeld nauwelijks 20 % op de
strandhoofden.
Meer dan de helft van de populatie
Zilvermeeuwen langs onze kust
(gemiddeld 10.000 exemplaren in
het winterhalfjaar) foerageert op de
strandhoofden. Op het strandhoofdenrijke
traject
LombardsijdeOostende loopt het percentage op tot
91 %.
Verschillen tussen strandhoofden ?
Het type van strandhoofd bepaalt of
dit geschikt is voor deze soorten. Zo

zijn strandhoofden met vlakke
middengedeeltes op het uiteinde
geschikt als foerageerplaats voor de
Drieteenstrandloper,
zeker
bij
stormachtig weer. Zeer grote blokken
natuursteen schrikken de kleine soorten af, zodat enkel de Scholekster
hier nog in degelijk aantal op foerageert. Wanneer een groot deel van de
strandhoofden verzand is, is dit in het
nadeel van de kleinere soorten die
dan niet lang genoeg kunnen foerageren bij afgaand en opkomend tij.
De ruimtelijke verspreiding van de
steltlopers wordt ook in belangrijke
mate bepaald door de aanwezigheid
van geschikte hoogwatervluchtplaatsen en de graad van verstoring.
Voor de Zilvermeeuw blijkt enkel
verstoring een belangrijke factor die
haar aanwezigheid bepaalt. Veel
lagere aantallen op het strandhoofdenrijke traject Heist-Het Zwin wijzen mogelijks op een verminderd
voedselaanbod aldaar.
De bekomen resultaten, voor zowel
avifauna als de epilitische fauna en
flora, kunnen door de ingenieurs van
de kustverdediging gebruikt worden
bij het aanleggen van nieuwe harde
structuren langs onze kust. Bij het
aanleggen van nieuwe strandhoofden
zulllen ondermeer de lengte, breedte,
hoogte, vorm en het gebruikte materiaal de biodiversiteit bepalen. Zij
zullen ecologisch worden ingericht,
zodat zij door de aan onze kust voorkomende fauna en flora optimaal
benut kunnen worden.
Geert Spanoghe

Meeuwentelling in januari 2001 een succes !
Meeuwen kunnen nog steeds op relatief weinig aandacht rekenen van de
doorsnee vogelaar. Ze lijken immers
alomtegenwoordig te zijn. Ze worden
dan wel beschouwd als "water"vogels
maar je vindt ze ook op akkers en
graslanden, op stortterreinen tot zelfs
in het hartje van grote steden.
Meeuwen tellen lijkt dan ook op het
eerste zicht een onmogelijke taak.
Gelukkig verzamelen meeuwen zich
's avond op gezamenlijke slaapplaatsen waar ze de nacht doorbrengen.
Dit maakt de taak van de meeuwentellers een heel stuk eenvoudiger.
In heel wat landen worden meeuwen
tegenwoordig tijdens watervogeltellingen standaard meegeteld. Dit geldt
ook voor de International Waterbird
Census waaraan we ook in
Vlaanderen meewerken. Omdat we
hier nog geen enkele ervaring hadden
met meeuwentellingen besloot het
Instituut voor Natuurbehoud om in
januari 2000 een eerste proeftelling
van slaapplaatsen te organiseren.
Slechte weersomstandigheden zorgden voor enige moeilijkheden, maar
de ervaringen waren toch positief
genoeg om dit initiatief te herhalen.
Op 27/01/2001 werd een tweede
slaapplaatstelling georganiseerd. Aan
de kust werd aanvullend op 28/01 bij
laag water een totaaltelling van

meeuwen op het strand en in de
haven uitgevoerd. In Tabel 1 wordt
een overzicht gegeven van de telresultaten die nu reeds binnen zijn (er
zijn er zeker nog heel wat op komst).
De enkele Pontische Meeuwen en
Geelpootmeeuwen die werden waargenomen zijn hierin niet weergegeven.

complicaties voor. Meeuwen die
overdag in Vlaanderen pleisteren
gaan slapen in Nederland of Frankrijk, of omgekeerd (bv. meeuwen die
overdag in de Antwerpse regio
pleisteren, gaan massaal overnachten
in Saeftinghe). Misschien dat op termijn wel grensoverschrijdende initiatieven kunnen genomen worden?

Er werden tot dusver bijna 177.000
meeuwen geteld waarvan 99.000
Kokmeeuwen, ruim 55.000 Stormmeeuwen en 21.600 Zilvermeeuwen
! Deze voorlopige telresultaten tonen
in ieder geval aan dat we via slaapplaatstellingen een goed beeld kunnen krijgen van het aantal meeuwen
dat in bepaalde regio's of zelfs in
geheel Vlaanderen vertoeft. Zeker in
het binnenland zijn slaapplaatstellingen een zeer geschikte methode. In
de kuststreek is de zaak iets complexer. Wellicht gaan grote groepen
meeuwen die overdag in de kustpolders verblijven gaan slapen op het
strand of de zee. Het tellen van deze
meeuwen tijdens de slaaptrek over
een lengte van 67 km kust is echter
niet eenvoudig, zoniet bijna onmogelijk. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat hier de beste telmethodiek is. Ook in grensstreken met
andere landen doen zich soms wat

Op 26 januari 2002 wordt opnieuw
een slaapplaatstelling van meeuwen
in Vlaanderen georganiseerd. Alle
medewerking is welkom ! De ervaring leert dat je bij grotere slaapplaatsen best met meerdere tellers werkt
die elk een bepaalde soort of een
bepaalde sector tellen. Vooral het
onderscheid
maken
tussen
Kokmeeuwen en Stormmeeuwen die
meestal in gezamenlijke groepen
aankomen, is meestal niet gemakkelijk. Beide soorten kunnen het best
door afzonderlijke tellers geteld worden (of bv. één teller die het totaal
aantal kleine meeuwen telt en één
teller die één van beide soorten telt).
Opvallend is trouwens dat beide
soorten afzonderlijke, gescheiden
groepen gaan vormen éénmaal ze op
het water zitten. Ook dit maakt het
tellen soms een stuk eenvoudiger.

Koen Devos & Geert Spanoghe

Voorlopige resultaten van
slaapplaatstellingen van
meeuwen in Vlaanderen en
een laagwatertelling langs de
kust, eind januari 2001. Met
dank aan de medewerkers !
KM = Kokmeeuw
SM = Stormmeeuw
ZM = Zilvermeeuw
KLM = Kleine Mantelmeeuw
GRM = Grote Mantelmeeuw
ZKM = Zwartkopmeeuw
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Vogels en Windturbines :
opmaak van een vogelatlas

Uit onderzoek in het buitenland is
gebleken dat windturbines in bepaalde situaties een gevaar kunnen vormen voor vogels. Vogels kunnen tijdens het vliegen in botsing komen
met de turbines of kunnen dermate
verstoord worden dat ze gebieden
met windturbines mijden. Het locatiebeleid van windturbines dient dan
ook zorgvuldig te gebeuren waarbij
gebieden met grote aantallen vogels
of met zeldzame en bedreigde soorten zoveel mogelijk vermeden worden.
In Vlaanderen staan heel wat projecten rond windenergie op stapel, hierin aangemoedigd door de Vlaamse
Regering die streeft naar een aandeel
van 3 % hernieuwbare energieproductie tegen 2004. Om de ideale
locaties voor windturbineparken te
selecteren hebben de Organisatie
Duurzame Energie Vlaanderen (ODEVl.) en de VUB onlangs een
“Windplan Vlaanderen” opgemaakt.
In afwachting van dit plan had de
Vlaamse Regering in de loop van
vorig jaar ook reeds een omzendbrief
opgesteld
(Omzendbrief
EME/
2000.01) waarin een algemeen afwegingskader en randvoorwaarden voor
de inplanting van windturbines in
Vlaanderen worden toegelicht. Ook
randvoorwaarden met betrekking tot
natuur en vogels zijn hierin vermeld.
Het is in dit kader dat op het Instituut
voor Natuurbehoud (IN) een project
werd opgestart om de nodige beleidskennis op te bouwen inzake de interacties tussen locaties voor windturbines
en
vogelbestanden
in
Vlaanderen. De resultaten van dit
project zullen opgenomen worden in
het globale “Windplan Vlaanderen”.
Het project gebeurt in opdracht van
het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap,
administratie
Economie, afdeling Natuurlijke
Rijkdommen en Energie, en loopt van

15 mei 2000 tot eind 2001. Het project omvat twee grote luiken: enerzijds de opmaak van een vogelatlas
waarin de belangrijkste concentratiegebieden en trekroutes in Vlaanderen
worden weergegeven, en anderzijds
ook adviesverlening voor concrete
windenergieprojecten die tijdens de
duur van het project worden gepland
of opgestart, alsook monitoring van
bestaande windturbineparken. De
vogelatlas zal inpasbaar zijn in het
‘Windplan Vlaanderen’ en aldus een
beleidsondersteunende functie bezitten.
In de vogelatlas zullen gebieden worden afgebakend die grote vogelconcentraties herbergen en waar zich
veel vliegbewegingen voordoen. Dat
kan niet alleen gebeuren aan de hand
van
de
gekende
‘officiële’
Vogelrichtlijngebieden. Naast deze
Vogelrichtlijngebieden zijn er namelijk ook nog heel wat andere gebieden met een belangrijke functie voor
vogels.
Het Instituut voor Natuurbehoud
beschikt over heel wat ornithologische gegevens zoals de ganzentellingen in de oostkustpolders, watervogeltellingen en bijzondere broedvogeltellingen, maar er is een groot
tekort aan bruikbare gegevens over
dagelijkse lokale vliegbewegingen
zoals de voedseltrek van eenden,
slaaptrek van meeuwen enz. In het
kader van de windturbineproblematiek zijn goede gegevens over vliegbewegingen uiteraard van groot
belang. Via de lokale coördinatoren
van het watervogel- en broedvogelatlasproject zijn er uit een aantal regio’s reeds heel wat bruikbare gegevens
binnengekomen (of op komst). Indien
je echter over gegevens beschikt,
waarvan je denkt dat ze nog niet zijn
doorgegeven, kan je nog tot eind
oktober/begin november contact
opnemen met Joris Everaert.
Joris Everaert
Instituut voor Natuurbehoud
Project: Interactie tussen locaties
voor windturbines en vogelbestanden in Vlaanderen.
Tel: 02 - 558.18.27.
E-mail: joris.everaert@instnat.be
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KMDA Antwerpen
Vogeltrek is een onderwerp dat op de
voorbije Vlaamse Ornithologische
Studiedagen relatief weinig aan bod is
gekomen. Tijd dus om die achterstand
in te halen ! VLOS 13 biedt in de voormiddag een overzicht van lopende projecten die handelen over de trek van
vogels. Op diverse plaatsen worden
gecoördineerde trek-tellingen uitgevoerd, er wordt onderzoek gedaan naar
obstakels die trekvogels kunnen hinderen zoals windturbines, en ook ringers
leveren uiteraard een zeer belangrijke
bijdrage aan het trekonderzoek.
In de namiddag komen meer diverse
onderwerpen aan bod. Het broedvogelatlasproject heeft zijn tweede broedseizoen achter de rug en wie is niet
benieuwd naar de meest recente resultaten ? De Steenuil blijft een hoofdrol
opeisen in het meer soortspecifieke
veld-ornithologische onderzoek en dat
vertaalt zich in twee nieuwe voordrachten over deze boeiende soort. De fusie
van Natuureservaten en De Wielewaal
tot de nieuwe vereniging 'Natuurpunt'
biedt heel wat nieuwe uitdagingen, ook
op het gebied van veldornithologisch
onderzoek. VLOS 13 licht alvast een
tipje van de sluier.
PLAATS: Koninklijke Maatschappij voor
Dierkunde van Antwerpen
Koningin Astridplein,
2018 Antwerpen
Marmeren Zaal (ingang langs de trappen en de grote glazen deuren links van
de ingang van de dierentuin).
De dierentuin is gelegen naast de
hoofdingang van het Centraal Station
Antwerpen.
Inschrijven is verplicht i.v.m. de praktische organisatie voor de lunch en de
symposiumbundel. Gelieve schriftelijk
in te schrijven door een briefje/fax/email met uw gegevens te sturen naar
onderstaand adres vóór 1 november.
Wie daarna inschrijft, moet zorgen voor
een eigen lunch.
Briefje/ fax/ e-mail richten naar:
Frank Adriaensen (VLOS 13)
U.I.A., Departement Biologie
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Fax: 03/820.22.71
e-mail: fadria@uia.ua.ac.be

Regionale coördinatoren
watervogeltellingen
REGIO 1 Westkust

REGIO 8 Land van Waas

REGIO 16a Mol

Koen Devos
Instituut voor Natuurbehoud
Kliniekstraat 25
1070 Brussel
02/558.18.27
koen.devos@instnat.be

Peter Vande Putte
Bootdijk 60
9220 Moerzeke Hamme
052/47.64.07

Jef Sas
Wildstraat 8
2400 Mol
014/31.26.57

REGIO 9 Denderland

REGIO 16b Turnhout

REGIO 2 Middenkust

Fonny Schoeters
L. Dosfelstraat 39
9200 Dendermonde
052/21.16.13
fonny.schoeters@planetinternet.be

Koen Van Nijen
Vaartstraat 16
2340 Beerse
014/61.90.30
koen.vannyen@planetinternet.be

REGIO 10 Vlaamse Ardennen

REGIO 17 Zuiderkempen

Luc Favijts
Vesten 71
9500 Geraardsbergen
054/41.52.17

Ludo Benoy
Klaproosstraat 12
2610 Wilrijk
03/825.45.59
lube@ruca.ua.ac.be

Dirk Vanhoecke
G. Gezellestraat 13
8450 Bredene
059/32.29.29
dirk.vanhoecke@village.uunet.be
REGIO 3 Oostkust
Frank De Scheemaeker
Ronselarestraat 105
8380 Brugge-Dudzele
050/33.96.09
descheemaeker1@compaqnet.be
REGIO 4 Roeselare-Tielt
Wim Declercq
Kleine Stadenstraat 118
8830 Hooglede
051/70.45.62
REGIO 5 Gent-Eeklo
Anny Anselin
Emiel Poetoustraat 13
9030 Mariakerke-Gent
09/226.16.37
anny.anselin@instnat.be
REGIO 6a Zuid-West-Vl.
Luc Vandeghinste
Heulsestraat 150
8501 Bissegem
REGIO 6b Schelde-Leie
Koen De Witte
Leenstraat 68
9890 Vurste
k.dewitte@vmm.be
REGIO 7 Scheldeland
Peter Claus
Zuiderdijk 1/1
9230 Wetteren
0495/54.29.10

REGIO 11 Brussel
REGIO 18 Leuven
Maurice Segers
Van Campenhoutlaan 24
1860 Meise
02/269.78.16

Kris Van Scharen
Korbeekstraat 27
3061 Leefdaal
016/23.81.84

REGIO 12 Mechelen
REGIO 19 Noord-Limburg
Willy Beullens
Pareipoelstraat 38
2800 Mechelen
015/41.52.46
willy.beullens@worldonline.be

Albert Geuens
Punderhoekstraat 48
3941 Eksel
REGIO 20 Midden-Limburg

REGIO 13 Lier
Dirk Colin
Hovesesteenweg 36
2530 Boechout
03/455.88.05

Eric Scorpion
Kortestraat 24
3520 Zonhoven
011/81.29.19
REGIO 21 Maasvallei

REGIO 14 Klein-Brabant
Joost Reyniers
Pandgatheide 2
2890 Oppuurs-St.Amands
joost.reyniers@lin.vlaanderen.be

Jan & Peter Gabriëls
Echellaan 12
3740 Munsterbilzen
089/41.34.09
J.gabriels@skynet.be

REGIO 15 Antwerpen

REGIO 22 Zuid-Limburg

Ludo Benoy
Klaproosstraat 12
2610 Wilrijk
03/825.45.59
lube@ruca.ua.ac.be

Vacant
Voorlopig contact: Jan Gabriëls
REGIO 23 Hageland
Johan Vandeplas
Rot 21
3221 Nieuwrode
016/57.23.60
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