
Reeds vele jaren worden tijdens de wintermaanden in gans Vlaanderen de watervogels geteld. 

Deze tellingen kaderen in en project van het INBO om inzicht te krijgen in aantallen en de 

verspreiding van watervogels in de winterperiode. In de periode oktober-maart worden er zes 

midmaandelijkse tellingen georganiseerd. Mergus neemt Noord-West-Vlaanderen voor zijn 

rekening. 

Het project ging officieel van start in de winter 1979/1980. In onze regio dateren de eerst 

tellingen echter van januari 1967. Bij de start in 1967 werden hier 7 gebieden tweemaal 

geteld. Vorige winter kwamen we uit op 117 gebieden en plassen, zes keer geteld door de vele 

vrijwillige tellers ( waarvoor grote dank! ). 

Laat ons even terugblikken op de vorige winter. 

 

Het voorbije seizoen telden we in totaal  170602 watervogels (excl. wilde ganzen  en meeuwen ), 

topmaand was januari met ca 38000 vogels.  

De top 5 van de gebieden waar de meeste watervogels werden geteld, zag er als volgt uit: 

1 Uitkerkse Polder UITKERKE 48287 

2 Achterhaven ZEEBRUGGE 17300 

3 Het Zwin KNOKKE-HEIST 8511 

4 Poldercomplex Damme West DAMME 5084 

5 Kwetshage VARSENARE 3649 

 

Reeds jaren is de Uitkerkse Polder het echte topgebied. Leuk weetje hierbij is dat de eerste telling van 

de UP in de databank van het INBO  in 1967 afklikte op 107 exemplaren….nu een gemiddelde van ca 

8000 per telling. Gebieden evolueren dus……achteruitgang stellen we vast in de Achterhaven, steile 

vooruitgang in het Zwin. 

De top 5 van de talrijkste soorten : 

1 Smient 39920 

2 Wilde Eend 30950 

3 Kievit 20720 

4 Meerkoet 14161 

5 Wulp 12008 

 

De laatste jaren worden duikers bij ons een zeldzame verschijning. Vorig seizoen werd er 

geen enkele genoteerd. Dodaars en fuut scoren vrij normaal.  

Als er één vogelfamilie in positieve zin uitspringt zijn het zeker de reigers!! 

Voor blauwe reiger , kleine en grote zilverreiger telden we bijna maandelijks recordaantallen. 

Voor de drie soorten sneuvelde het wintermaximum van een telling in vergelijking met alle 

vorige jaren: in oktober haalden blauwe en kleine zilverreigers een recordaantal ( 



respectievelijk 274 en 43 exemplaren ) , in februari de grote zilverreigers ( 62 stuks ) . Deze 

laatste soort maakt toch wel een heel opvallende opgang in onze regio.  

 

De eerste grote zilver verschijnt 

in de watervogeltellingen in 

oktober1997, eentje voor het 

ganse seizoen. Vanaf 2006 

worden ze bijna elke telling 

gezien. In de grafiek een 

evolutie van het gemiddeld 

aantal per telling. Het voorbije 

telseizoen telden we er 

gemiddeld 46. 

 

 

 

 

De winter was te zacht om kleine zwanen te lokken, we telden er geen enkele. 

Knobbelzwanen zakten wel in mooie aantallen naar onze regio af. 

 

Bij de eenden zijn de hoofrolspelers in de eerste helft van het seizoen steeds de wilde eenden, 

in januari, februari in maart nemen de smienten de topplaats in. Dit jaar piekten ze in januari 

op circa 11500 exemplaren. De meeste soorten zoals bergeend, pijlstaart, brilduiker…hebben 

vrij stabiele aantallen in de voorbije jaren. Er zijn echter ook dalers en stijgers… 
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De daler in de voorbije 30 jaar is ongetwijfeld de tafeleend.  

 

 

De opmerkelijkste stijgers van de voorbije jaren zijn kuifeend en krakeend. 
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Een uitschieter vorige winter waren  de 6 toppereenden die in Hoge Dijken verbleven. 

 

 

 

De voorbije winter waren de steltlopers in relatief normale aantallen aanwezig. Zeer 

wisselvallig over de jaren heen, sterk afhankelijk van het moment waarop men telt. Enkele 

soorten springen er evenwel dit jaar toch uit door hogere aantallen. Bij deze soorten is het 

Zwin zeker de motor achter die resultaten. In oktober piekten zilverplevier, bontbekplevier en 

bonte strandloper. Voor deze laatste soort was het een echt topjaar. In maart piekte, zoals elk 

jaar, het aantal kluten, maar dit jaar was het aantal toch verrassend hoog met 290 exemplaren 

in de regio.  

In de categorie “ lage aantallen” hebben we dit jaar oa  slechts 2 grote zaagbekken, 2 paarse 

strandloper, 2 zwarte zee-eenden, 1 kleine strandloper een 1 kuifduiker opgemerkt tijdens de 

watervogeltellingen. 

Er begint in oktober weer een nieuw telseizoen. We gaan er weer met velen van genieten. Er 

is ook telkens één gemeenschappelijke telling naar de Achterhaven van Zeebrugge en de polders rond 

Lissewege en Zeebrugge, waarbij iedereen welkom is. Concreet is de afspraak steeds terug te vinden 

in de agenda van de Spille. 

 

Marc De Ceuninck 

 


