Broedvogelinventarisaties: leuk en nuttig. We kunnen gerust nog wat extra
tellers gebruiken – wie is kandidaat voor welk gebied?

Ps vooraf – bij het ingeven van losse waarnemingen in
waarnemingen.be die betrekking kunnen hebben op mogelijke
territoria graag steeds het gedrag van de vogels aangeven aub: bv
zangpost of balts enz dit helpt enorm bij het verzamelen van gegevens
uit niet getelde gebieden
INLEIDING 2015
Sinds 1975 voeren we regelmatig broedvogelinventarisaties uit in de regio en in
2015 zouden we dat opnieuw graag gaan doen. En dat kan op verschillende
manieren: gedetailleerd via de uitgebreide karteringmethode of beperkter via 1
tot 3 bezoeken (bv voor zandwinningputten) en het kan in het kader van één van
de vier broedvogelprojecten die in de regio lopen:
 het monitoring project (compensatieverhaal zeebrugse achterhaven)
 het nationaleABV –project (driejaarlijkse punttellingen in km
hokken):
 het nationale BBV-project (alle zeldzame en kolonievogels): zie verder
 het regionaal broedvogelproject (idem maar iets uitgebreider): zowel
per soort maar liever per gebied: zie verder

Naast deze vlaamse projecten zijn er ook specifieke regionale die vaak hand
in hand gaan met de bescherming van de soorten : slechtvalk, steenuil,
kerkuil, zwaluwen, weidevogels - meer tekst en uitleg onderaan….
1. Het monitoringproject – coördinator Dominique Verbelen
Het monitoring project gaat in een afgeslankte versie verder! Dominique –
regionale coördinator voor Natuurpunt en Mergus – slaagde erin om opnieuw
voldoende tellers te motiveren en worden 100 belangrijke gebieden geteld door
de professionelen van het INBO en de vrijwilligers van Mergus (zie lijst in
bijlage).
Methode is die van de uitgebreide karteringsmethode: 5x bezoek in de
compensatiegebieden en 3x bezoek in de zoekzones.
Enige nadeel van de afslanking is dat een veertigtal gebieden hun tellers
verliezen (zie verder)

2. Nationaal ABV (algemeen broedvogelproject): regionaal coördinator
Stijn Cooleman
At random werden een 400 tal km hokken in Vlaanderen gekozen die om de drie
jaar moeten geteld worden op alle soorten en wel drie keer per seizoen, 5
minuten van op 6 vast punten. Het is voldoende het aantal aanwezig soorten en
aantallen te noteren die je tijdens die 5 minuten op een vast punt aantreft/hoort.
De meeste hokken hebben een vaste teller, maar toch zijn er regelmatig
personen die afhaken. Is dus slechts 3 keer een groot uurtje werk in het ganse
seizoen. Nog een viertal hokken wachten op een teller – zie mailtje verleden
week (drie zijn ondertussen door o.a. Johan S en Karin M, Johan Vh en Stefaan
Anseeuw ingenomen – waarvoor dank)
3. Het Bijzonder Broedvogelproject in nauw verband met het regionale
project: coördinator Frank De Scheemaeker
Nationaal worden de waarschijnlijke en zekere broedgevallen van een 60 tal
zeldzame en kolonievogels in gans Vlaanderen sinds een 20 tal jaar nauwgezet
opgevolgd. Dit heeft een goed zicht op de achteruitgang van bv Tapuit,
Kuifleeuwerik, Strandplevier, Nachtegaal, enz…in Vlaanderen, enz….
Wij met onze vogelwerkgroep tellen sinds jaar en dag een 40 tal soorten meer en
de voorlopige resultaten van 2013 vinden jullie in de tabel bovenaan. Het
rapport 2013 mag in de eerste weken en dat voor 2014 dit najaar verwacht
worden.

Methode
Er kan naargelang de soort en het gebied op een verschillende manier geteld
worden:
b.v. kolonievogels: aalscholvers, blauwe reigers, sternen, meeuwen….het kan
volstaan tijdens een eenmalig bezoek in de optimale periode alle bezette nesten
te tellen – maar twee keer tellen is nog beter natuurlijk.
b.v. weidevogels: kievit, scholekster, grutto, tureluur enz…twee bezoeken
(alarm, nest) aan een weidevogelgebied kunnen volstaan om het aantal geldige
territoria van weidevogels te bepalen, maar in dat zelfde gebied is nog een extra
telling nodig als je ook het aantal geldige territoria van bv. Kleine Karekiet wil
weten (na 15 mei).

b.v. bosvogels (rietvogels, zangers) : het aantal waarschijnlijke ( en zekere)
broedgevallen bepalen doen hier bijna altijd door het intekenen van de
zangposten op kaarten en op het eind van het seizoen clusters af te bakenen die
tot geldige waarnemingen leiden…..hier zijn minstens 3 maar liefst 5 tellingen
nodig om de aantallen juist te kunnen bepalen.
Steeds is het belangrijk het totaal aantal broedvogels door te geven opgesplitst
in zekere (bv nest of koppel met pulli) en waarschijnlijke (geldige territoria, bv 1
zp. Kleine Karekiet na 15 mei). Voor iedere soort geldt een eigen intern
reglement of het nu een zeker of waarschijnlijk broedgeval is (zie lijst in
bijlage).
Hoe doorgeven?

Je kan zelf de gegevens uitwerken of je kan beroep doen op het programma
Avimap :
AVIMAP broedvogelprogramma. Onze Mergus Vogelwerkgroep testte het

programma al in het kader van het monitoring project. Wat houdt het precies in
en wat zijn de voordelen? Wel als je een gebied inventariseert kun je de
waarnemingen van je telronde (zangposten, koppels, alarmerende vogels, nesten,
enz…) die je op je kaart hebt ingetekend via het AVIMAP systeem op een
computerkaart overstippen en per telronde rekent de computer uit hoeveel
geldige territoria je in je gebied hebt. Je wint enorm veel tijd doordat de
uitwerking wegvalt en de computer rekent voor iedereen op dezelfde manier uit
wat eenvormigheid in de hand werkt. Tegenwoordig kun je ook via je
smartphone rechtstreeks in het veld invoeren!
Werk je zelf uit, dan kan je kaarten en handleiding en invulformulieren bij Frank
bekomen. Wil je met Avimap werken, graag Frank contacteren die laat je dan
door SOVON aktief zetten voor een bepaald gebied.
Voor het bijzondere en regionale broedvogelproject (los van de
monitoringgebieden gewoon een word of Excel tabel opsturen naar
frank.descheemaeker@skynet.be met het aantal zekere en waarschijnlijke
broedgevallen. Broedvogels hoeven niet dagelijks bij de losse waarnemingen op
www.mergus.be ingegeven worden – liever een keer per jaar een volledig
overzicht op specifiek invulformulier
Losse/toevallige broedvogelgegevens of zangposten (in niet getelde gebieden)
graag steeds dagelijks op waarnemingen.be ingeven aub. Op het einde van het
seizoen vormen ze uiterst waardevol aanvullend materiaal.

Wat wordt geteld en waarvoor zoeken we nog tellers?

MONITORINGEBIEDEN= geregeld
NIET MONITORINGEBIEDEN VOORAL TEN ZUIDEN VAN BRUGGE
Zien de personen hieronder vermeld het zitten om 1 tot 3 keer het voorgestelde gebied te
bezoeken en op eind van het seizoen hun gegevens door te sturen?! Graag bevestigend mailtje
terug aub. Ook nieuwe tellers steeds welkom: laat maar weten welk gebied je regelmatig
bezoekt – zelfs al staat hieronder een andere naam.
Mijn excuses als ik een vaste teller zou vergeten hebben in mijn betoog hieronder – laat het
me weten als je een gebied telt en hieronder niet vermeld staat

Knokke-Heist – een prachtige gemeente – niet betrokken in monitoringproject –
voorlopig weinig echte tellers.
Wat wordt geteld:
-

Zwinbosjes – sectie 1 en 2 en zeereepduinen – Johan Buckens
Zwin – Valerie en Johan Db lopen één of twee rondes voor zangvogels en steltlopers
Baai van Heist en Sterneneiland: INBO

Dus we zijn op zoek naar kandidaten voor
-

Overige secties van de Zwinbosjes: 3 tem 6
Iemand die de nieuwe meeuwen en sternenkolonie in het Zwin wil opvolgen
Tellers voor de belangrijkste natuurgebieden – zijnde Dievegatkreek, Oude Vrede,
Nieuwe Vrede, Costa Kreek, Kleiputten Heist, Stapelterrein.
Tellers voor de voornaamste poldercomplexen: bv Hazegraspolder, enz.
De bossen in het Zoute.
De putjes te bezoeken: Put Cloedt, Zegemeer, Laguna Beach en Dujardin!

Zelfs één grondig bezoek aan één van deze gebieden kan al een schat van bijkomende
informatie opleveren!
Laat maar horen of je kandidaat bent voor één of meerdere gebieden!

Groot-Damme – al even prachtig – hier een fantastische telploeg actief o.l.v Rudy,
Robrecht en Emmanuel, en aangevuld met professionele tellers van Natuurpunt. Zij tellen de
meeste weidencomplexen en natuurgebieden in Damme en omgeving ….
Maar door het inkrimpen van het monitoringproject komen wat gebieden zonder teller te
vallen. Wie is kandidaat voor:
-

Hoekevaart Oost en West.
Hoekevaartweiden Oost en West.
Kleiputten Sint-Donaas.
Krinkeldijkweiden Oostkerke.
Plevierweiden Oostkerke.
Kwabettekreek Lapscheure.
Pannepolder + Kaleshoek Lapscheure.
Damse Vaart Brugge-Damme.
Damse Vaart Damme-Syphons.
Damse Vaart Syphons-Hoekebrug.
Damse Vaart Hoekebrug – Nederlandse Grens.
Stinker en Blinker van Syphons over Moerkerke tot NL grens – Emmanuel wil jij
opnieuw affietsen?

Ook hier kan één eenvoudige fietstocht of wandeling een schat van waardevolle gegevens
opleveren! We moeten toch iemand kunnen vinden die één keer de Damse vaart wil
affietsen??!!
In Sijsele zijn door werken de Stockmanshoevevijvers (Golf) opnieuw mogelijk zeer
interessant geworden! Wie wil daar een kijkje nemen – alsook om de Meibosvijver en de
Zandberghoeve?!

Groot-Brugge – ja ook hier gebeurt veel – heel veel telwerk en toch zijn wat gebieden
vacant
Willen de vaste tellers hieronder vermeld – hun gebied opnieuw tellen aub!
-

-

Zo goed als volledige Achterhaven (INBO) , maar niet het Insteekdok zuid en nieuw
OT Pelikaan (en dat is super interessant met zijn eilandjes voor meeuwen en sterns,
oeverzwaluwen, enz ..
Zo goed als volledig Dudzele (Frank met hulp van INBO en Geert DW) (enige witte
vlekken zijn Pereboomweiden Noord en Zuid) en Koolkerke
De Smientenweiden ZB werden verleden jaar door Bruno Beyen geteld. Bruno doe je
dit opnieuw dit jaar?!
Lissewege- de professionels van het INBO tellen de meeste complexen in het kader
van MP
Blauwe Toren: Wim Jans
Put-Sint-Pieters: Dries Candaele
Speyen: Jan Swimberghe
Villa: Karim Neyrinck met hulp van Wim L en Luc DC
Assebroekse Meersen: Eric Hermy
De Brugse Vestingen: Wim Jans en Johan Vandepitte sturen door!
Guido Orbie – zou jij opnieuw aan Vijverhof en Zevekerke eens willen kijken?

-

Nicholas – kun jij de Koude Keuken bezoeken?
Antoine Cornelis- wil jij het Maleveld – Malebos en Put Maleveld belopen aub ?
Spoorwegput Sint-Michiels: Patrick Keirsebilck
Lapperfort: Johan Buckens belooft minstens één ronde te lopen
Wulgenbroeken Sint-Michiels: Wim Jans

En we zoeken kandidaten om één of enkele rondes te lopen in:
-

De Fonteintjes te Zeebrugge
Tillegem, Beisbroeck, Tudor, Zevekerke en Sint-Anna-Ter-Woestijne
Ryckevelde
Doolhofvijver Sint-Kruis (Marc Dc?)

Groot Blankenberge-Zuienkerke
De Werkgroep Uitkerkse Polder telt opnieuw alle poldercomplexen!
Nicholas zou jij enkele malen Polderwind ZK kunnen bezoeken aub?

Den Haan
Bruno B zou jij opnieuw een deel of de ganse Duinbossen zone voor je rekening willen
nemen? Idem zoals in 2014.

Groot-Jabbeke
Hier verzet Marcel Pottier (gesteund door Willy, Johnny e.v.a.) reuzenwerk en telt de
voornaamste gebieden op bijzondere broedvogels! Marcel zou je de plas van Dhr Vanassche
ook proberen te bezoeken?
Maar aanvullende gegevens zijn zeker nog welkom uit de Maskobossen en Witte Paters.
Steven D’haese en Dirk Peene nemen sinds jaar en dag de Roksemput voor hun rekening!
Volhouden aub!
Put Zerkegem: Rik DJ?, Stijn Cooleman? Machteld?

Groot –Zedelgem
Luc De Cat telt het Vloethemveld.
Filip en Roland: Park van Loppem?!
Wie zou gegevens van Doeveren willen doorsturen?
Overige gebieden?

Groot-Oostkamp
Vaste tellers zijn:
-

Romain Deloof: bossen Oostkamp + Beverhoutsveld + specificiek gekraagde
roodstaart.
Willy Dias: Warandeputten.
Patrick Keirsebilck: alle kleinere en grotere putjes.

Maar voor volgende gebieden moeten we ons met de losse gegevens uit waarnemingen.be
helpen:
- bossen en valleibeekdalen Ruddervoorde en Waardamme:

Groot-Beernem
Een enorm uitgestrekt gebied (bijna niet te tellen – al zeg ik het zelf)
Luc Vanpaemel en Kristof Hurtekant:Bulskampveld (of deel Bornebeek) zorgen voor
belangrijke waarnemingen.
Gabriel Wieme en Ruben S voor de Miseriebocht
Alle andere aanvullende waarnemingen welkom uit de overige bosgebieden.

Zwaluwen – contact frank.descheemaeker@skynet.be
We hebben echt een zwak voor de zwaluwen in onze regio! Een aparte oproep volgt in april.
-

helpen huis – en boerenzwaluwen tellen in groot brugge (subsidiesysteem)
en oeverzwaluwen tellen in de voornaamste zandwinningsputten en kanaaloevers
huiszwaluwen regionaal – onze vaste tellers op post graag!

Reigers – Aalscholvers contact: frank.descheemaeker@skynet.be
-

we doen graag beroep op onze vaste tellers!

Weidevogelbeschermingsproject: frank.descheemaeker@skynet.be
De verantwoordelijken van de VLM vroegen ons opnieuw een 40 tal percelen te controleren.
Frank vond zonder veel problemen kandidaten gezien ze toch allen in het monitoringproject
liggen en automatisch bezocht en geteld worden.

Kerkuilen: rik.vandekerchove@telenet.be

Rik is sinds jaar en dag onze vaste kerkuilencoördinator. Heb je aanvullende informatie of
vragen – contacteer Rik.
Met vriendelijke groeten en veel telplezier.

RESULTATEN 2013
Dank zijn jullie aller inzet werd het grootste deel van de polder (mede door het monitoring
project Achterhaven) nauwkeurig geteld en heel wat gebieden ten zuiden van Brugge
nauwkeurig onderzocht. Ook dank zij het massaal invoeren van gegevens in waarnemingen.be
konden we heel wat waarnemingen clusteren en als geldig opnemen.
Ziehier een overzicht 2013 van de leukste aantallen zekere en waarschijnlijke
broedgevallen (2012 tussen haakjes) We moeten er wel bijzeggen dat de winter
uitzonderlijk lang duurde en in de weekends het vaak erg slecht telweer was – waardoor
vooral de aantallen territoria van de zangvogels te laag werd weergegeven
Dodaars 44(43)
Aalscholver (114)132 Roerdomp 2(1)
Kleine Zilver 3(5)
Blauwe R (137)149 Grauwe G (214)309 Canadagans112( 94) Nijlgans 38(40)
Zomertaling (10)15 Kwartel (12)13
Porseleinhoen0(1)
Meerkoet(389)388
Scholekster(227) 189 Havik 3(1)
Kluut 174(189)
Kleine Plevier15 (9)
Bontbek 7(0)
Strandplevier 1(4)
Kievit809(739)
Grutto 411(356)
Tureluur 247(203) Tortelduif 22(25)
Ijsvogel 5(7)
Zwarte Specht 8(2)
Veldleeuwerik 137(189)Graspieper(160)316Nachtegaal33(13)
Blauwborst 313(388)
Gekraagde R 37(41) Roodborsttap118(137)Cettis Zanger 11(43) Graszanger 0(0)
Sprinkhaanz 31(41) Rietzanger 949(928) Spotvogel 67(54)
Braamsluiper 40(34) Grasmus 230(217) Bonte Vliegenvanger 0(2) Baardman 0(4)
Wielewaal (20)17

ORGANISATIE 2014- 2015
Ook in 2014 werd uitstekend geteld, we zijn volop de resultaten aan het uitwerken!
En we zien uit naar ieders medewerking in 2015

Frank en Dominique

