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Dit rapport, opgesteld in opdracht van R1jkswaterstaat Directie Zeeland,
bevat een uitwerking van de watervogeltellingen die tussen September 1972 en
juni 1988 in de Westerschelde zijn gehouden.
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Hierbij ontvangt u het rapport "Watervogels van de Westerschelde". Dit
rapport, opgesteld door de Rijksuniversiteit Gent en de Dienst
Getijdewateren van Rijkswaterstaat in opdracht van Directie Zeeland, geeft
een uitwerking van de vogeltellingen die in de periode 1972 - 1988 in de
Westerschelde zijn gehouden. Het is het derde rapport dat in samenwerking
met de Rijksuniversiteit Gent en de Dienst Getijdewateren verschijnt in het
kader van het wetlandbeleid van Directie Zeeland om de lacunes in
informatie over de vogels in de deltawateren op te vullen. Twee belangrijke
informatielacunes zijn de ecologische relaties tussen de deltawateren en de
ecologische effecten van verontreinigingen in met name de Westerschelde.
De twee eerder verschenen rapporten zijn "Voorkomen en voedsel van
watervogels van het Veerse Meer" (1988) en "Vogelconcentraties en
vogelbewegingen in Zeeland" (1990). In de loop van 1991 zal het rapport
"Watervogels in de Oosterschelde" verschijnen, dat de ontwikkelingen van de
vogelstand in het Oosterscheldegebied beschrijft.

Het aantal in de Westerschelde verblijvende vogels maakt dit gebied tot een
internationaal belangrijk wetland. Regelmatig is van 20 soorten 1% of meer
van de Noordwest-Europese populatie in de Westerschelde aanwezig. In de
winter verblijven rond de 100.000 vogels in het gebied. Bovendien
overschrijden 4 soorten broedvogels de 1% norm voor broedvogelaantallen.
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Een belangrijke doelstelling van de uitwerking van de vogeltellingen is
zicht krijgen op de verspreiding van de vogels in het gebied en op het toeof afnemen van de aantallen vogels in de afgelopen jaren en de oorzaken
daarvan.

Het belangrijkste biotoop zijn de slikken. Voor de meeste vogels
(steltlopers) zijn de in het slik levende bodemdieren de belangrijkste
voedselbron. De schorren zijn belangrijk als voedselgebied voor ganzen en
eenden en als hoogwatervluchtplaats en broedgebied voor steltlopers,
meeuwen en sterns. Op het open water vertoeven minder vogels.
Hoewel de eutrofiering van de Schelde eerst een gunstige invloed had op de
aantallen van enkele soorten bodemdieren en daarmee op steltlopers,

is

daarin in de loop der jaren tachtig een kentering gekomen. Hoewel nog geen
harde bewijzen aanwezig zijn, mag worden aangenomen dat door de vervuiling
(eventueel in combinatie met een aantal strenge winters) met name in het
oostelijk deel een afname van het bodemdierenbestand is opgetreden. Daar
zijn vooral de aantallen overwinterende steltlopers afgenomen. De
baggeractiviteiten hebben plaatselijk ook negatieve gevolgen voor het
bodemdierenbestand. In het rapport wordt daarnaast een achteruitgang van
vooral visetende vogels geconstateerd. Een mogelijke oorzaak hiervoor is
een verarming van de visstand door de vervuiling en het geringere doorzicht
van het water.

Uit het onderzoek blijkt dat ornithologisch onderzoek niet op zichzelf mag
staan. Veel waargenomen patronen kunnen niet verklaard worden. Hiervoor
zijn vergelijkingen nodig met bodemdierenonderzoek, ecotoxicologisch
onderzoek en geomorfologisch onderzoek naar de gevolgen van bagger- en
stortactiviteiten en de eventuele verdieping van de Westerschelde. Dit
pleit voor meer ge’integreerder onderzoek in de toekomst.

De H
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DANKWOORD

DANKWOORD
De samenstelling van dit rapport was ontnogelijk geweest zonder de Inzet
van alle medewerkers aan de watervogeltellingen. Deze medewerkers worden
genoemd in paragraaf 4.8. Een aantal van hen kon de telllngen uitvoeren
tijdens hun werk, velen deden echter volledig vrijwillig mee. Op een zonnige
zomerdag zal het uitvoeren van de telling weinig opoffering hebben gekost,
bij slechte weersomstandigheden zorgde veel doorzettingsvermogen ervoor dat
de gegevens werden verzameld. Bedankt daarvoor.
Ir. L.A. Adriaanse, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, was verantwoordelijk voor het verstrekken van de opdracht tot het schrijven van dit rap¬
port. Ook zijn opmerkingen bij een eerdere versie van dit rapport waren
waardevol. Drs. A. Blomert wordt bedankt voor het doornemen van dit rapport
en de waardevolle opmerkingen.
R. Deman, conservator van het Groot Buitenschoor, stelde zijn telgegevens beschikbaar. Deze bleken zeer waardevol omdat daarmee een goed inzicht
werd verkregen over de ontwikkeling van de aantallen vogels in de Beneden
Schelde, net over de grens in Belgie.
Onze erkentelijkheid gaat uit naar alle medewerkers van Rijkswaterstaat,
Dienst Getijdewateren, en Rijksuniversiteit Gent, die op allerlei manieren
behulpzaam waren bij het werken aan dit verslag.
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SAMENVATTING
Sinds de winter 1972/73 worden watervogeltellingen uitgevoerd In de
Westerschelde. Dit rapport bevat een uitwerking van deze tellingen tot en met
het seizoen 1987/88.
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de Westerschelde en hoofdstuk 3
een beschrijving van het ecosysteem. Het water van de Westerschelde is zout
in het westen, brak in het oosten, heeft een gering doorzicht, is rijk aan
nutrienten en is zwaar belast met systeem-vreemde stoffen. De kwaliteit van
het water verbetert door vermenging met zeewater van oost naar west.
Hoe de maandelijkse tellingen werden uitgevoerd, de betrouwbaarheid en
de uitwerking daarvan wordt beschreven in hoofdstuk A.
Hoofdstuk 5 bevat de soortbesprekingen (de minder algemene soorten,
meeuwen en sterns komen kort in hoofdstuk 6 aan bod). De figuren die bij dit
hoofdstuk horen zijn apart gebundeld. Na een algemene kenschets van de soort
wordt achtereenvolgens ingegaan op verspreiding over de Westerschelde,
verloop over de jaren van het aantal vogeldagen per seizoen, januari-aantal
en verloop .van maximum en gemiddeld aantal exemplaren over het seizoen. Per
soort wordt dit in figuren gepresenteerd. Voorts wordt per telgebied het
verloop van het aantal vogeldagen over de jaren gegeven en het verloop over
het seizoen.
De belangrijkste soorten met hun gemiddeld maximum en maand waarin dit
maximum wordt bereikt over de seizoenen 1980/81 t/m 1987/88 zijn: Fuut (950
ex. januari), Kolgans (6600 ex. januari), Grauwe Gans (2900 ex. januari),
Bergeend (3900 ex. juli), Smient (15.200 ex. oktober), Wintertaling (950 ex.
februari), Wilde Eend (13.600 ex. december), Pijlstaart (3600 ex. december),
Scholekster (11.200 ex. januari), Kluut (560 ex. april), Bontbekplevier (2A00
ex. augustus en September), Strandplevier (950 ex. augustus), Zilverplevier
(4500 ex. mei), Kanoetstrandloper (2600 ex. oktober), Drieteenstrandloper
(1800 ex. mei), Krombekstrandloper (680 ex. augustus), Bonte Strandloper
(21.000 ex. januari), Rosse Grutto (5100 ex. mei), Wulp (4500 ex. augustus),
Zwarte Ruiter (1100 ex. augustus), Tureluur (1600 ex. augustus) en Steenloper
(390 ex. januari).
Het zwaartepunt van de verspreiding van visetende vogels (Fuut en
Aalscholver) ligt in het westelijke deel van de Westerschelde, waar het
doorzicht van het water het grootst is. De verspreiding van de Wilde Eend
over de Westerschelde is vrij gelijkmatig, andere eenden (Smient en Pijl¬
staart) houden zich voornamelijk op in Saeftinge, waar zij fourageren op
plantaardig materiaal in het schor. Dit geldt ook voor Grauwe Gans en Kol¬
gans. Steltlopers zijn vooral gebonden aan de droogvallende platen in de
Westerschelde. In alle delen van de Westerschelde worden steltlopers aangetroffen; grote concentraties zijn in het voor- en najaar aan te treffen op de
Hooge Platen. Opvallend zijn de hoge aantallen doortrekkende Zilverplevieren
en Rosse Grutto’s in augustus en mei in het oosten van de Westerschelde.
Overwinterende steltlopers verspreiden zich over de slikken in de gehele
Westerschelde.
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Een belangrijke doelstelling van de uitwerking van de vogeltellingen is
het bepalen of soorten in aantal voor- dan wel achteruit gaan. Een trend is
niet van elke soort vast te stellen en bovendien kunnen grote verschillen
optreden tussen verschillende deelgebieden. In de tekst is bovendien aangegeven of een vastgestelde voor- of achteruitgang specifiek is voor de Westerschelde of dat deze trend ook in andere gebieden is geconstateerd.
Soorten waarvan het aantal vogeldagen de laatste jaren sterk vooruit
gegaan is, zijn Aalscholver en Grauwe Gans. Voor beide soorten geldt dat de
populatie buiten de Westerschelde ook groeit. Het aantal vogeldagen van de
Bergeend is redelijk stabiel, alleen het aantal ruiende vogels is vooral in
het westelijke deel toegenomen. Het aantal vogeldagen van de Wintertaling,
Pijlstaart en Slobeend is tegenwoordig minder dan tijdens het einde van de
jaren zeventig/begin jaren tachtig terwijl het aantal vogeldagen van de
Smient en Wilde Eend redelijk constant is gebleven. Het aantal vogeldagen van
de Scholeksters blijft redelijk constant, hoewel in enkele telgebieden het
aantal in de jaren tachtig flink lager is dan in de periods daarvoor.
Kluut, Bontbekplevier, Kanoetstrandloper, Drieteenstrandloper en Tureluur vertonen geen duidelijke trend. Het aantal vogeldagen van de Rosse
Grutto, Zilverplevier en de Wulp is ten opzichte van de jaren zeventig sterk
toegenomen. De Zilverplevier en in mindere mate ook de Wulp vertonen recent
echter een dalende tendens, vooral in het oosten van de Westerschelde. Ook de
Bonte Strandloper is de laatst besproken jaren sterk achteruitgegaan, vooral
in het oosten van de Westerschelde.
Naast het voorkomen in de loop van de jaren wordt per soort het voorkomen in de loop van het jaar gegeven. De fuutachtigen, ganzen en eenden
zijn in de wintermaanden in de grootste aantallen aanwezig, steltlopersoorten als Zilverplevier, Rosse Grutto en Drieteenstrandloper verblijven
vooral tijdens de trek in grote aantallen in de Westerschelde. Van steltloper-soorten als Scholekster, Bonte Strandloper en Wulp verblijven tijdens de
wintermaanden flinke aantallen. Bergeenden worden in de maanden juni t/m
September in de grootste aantallen in de Westerschelde waargenomen, deze
vogels ruien da hier. Het voorkomen van sterns beperkt zich tot de zomermaanden terwijl flinke aantallen meeuwen het gehele jaar in de Westerschelde
waargenomen worden.
Voor zover het mogelijk is, wordt het beschreven patroon vergeleken met
patronen in andere wateren in het Deltagebied of elders.
Hoofdstuk 7 bevat een bespreking van de aantallen broedvogels in de
jaren 1979 t/m 1988 van de volgende soorten met tussen haakjes het minimum en
maximum aantal broedparen in deze periode: Kluut (1A5-465), Bontbekplevier
(5-17), Kleine Plevier (4-14), Strandplevier (45-125), Zwartkopmeeuw (0-3),
Kokmeeuw (8800-27500), Stormmeeuw (0-3), Kleine Mantelmeeuw (1-9), Zilvermeeuw (5500-7900), Grote Stern (0-600), Visdief (440-1675), Noordse Stern (05) en Dwergstern (80-205).
Het verloop van het aantal broedparen en het broedbiotoop komen in dit
hoofdstuk voor het voetlicht. Soorten die in de Westerschelde als broedvogel
in aantal afnemen zijn Kluut en Kokmeeuw, allebei in het oosten van de
Westerschelde het sterkst.
Bontbekplevier en Kleine Plevier, beide schaars in de Westerschelde,
vertonen geen duidelijke toe- of afname. De Strandplevier, de algemeenste
plevier, herstelt zich goed na enkele jaren van teruggang. Het aantal Zilvermeeuwen groeit elk jaar langzaam, het aantal Visdieven groeit sterk. De Grote
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Stern en Dwergstern broeden vooral op de Hooge Platen waar de populaties zich
voorspoedig ontwikkelen.
Hoofdstuk 8 bevat een integratie van de in hoofdstuk 5, 6 en 7 beschreven gegevens per soort. Het aantal in de Westerschelde verblijvende vogels
maakt dit gebied tot een internationaal belangrijk vetland. De IZ-norm wordt
door 20 soorten in totaal 45 maal overschreden. Bovendien overschrijden 4
soorten broedvogels de IZ-norm voor broedvogelaantallen (Kluut, Grote Stern,
Visdief en Dwergstern). In januari verblijven de meeste vogels in de Wester¬
schelde, het aantal schommelt dan rond de 100.000 exemplaren. De Westerschel¬
de vormt een broed-, overzomerings-, doortrek-, en overwinteringsgebied voor
vele soorten watervogels. Daarnaast ruien vogels hun slagpennen in dit gebied
en komen vogels naar de Westerschelde om er te slapen. Het belangrijkste
biotoop wordt gevormd door de intergetijdeslikken, hier wordt door steltlopers en Bergeenden geniiddeld c. 380 ton AFDW (4,5 g AFDW/m^) macrozoobenthos
per seizoen geconsumeerd. Het open water waar vooral viseters verblijven is
veel minder belangrijk. De vis consumptie bedraagt c. 0,15 g VG/m^ per jaar.
Dit is slechts ± 6% van de consumptie per m^ van het Veerse Meer en het
Grevelingenmeer.
Cruciaal voor de Westerschelde zijn de schorren waarvan Saeftinge verreweg het grootste oppervlak heeft. Naast voedselgebied voor grote aantallen
ganzen en eenden, dienen de schorren als hoogwatervluchtplaats en broedplaats voor steltlopers, meeuwen en sterns. Daar begrazing een gunstig effect
heeft op de vegetatie van de schorren en de schorren een goed opvanggebied
zijn voor steeds groter wordende aantallen ganzen, wordt de jacht in deze
natuurgebieden niet wenselijk geacht.
Voorts wordt de oorzaak van voor- of achteruitgang van soorten besproken, in de gehele Westerschelde en in de telgebieden. Hoewel de eutrofiering
van de Schelde eerst een gunstige invloed had op de aantallen van enkele
soorten bodemdieren en daarmee op de steltlopers, is daarin in de loop van de
jaren tachtig een kentering gekomen. Door de vervuiling met systeemvreemde
stoffen in combinatie met de strenge winters in de jaren tachtig zijn de
bodemdierpopulaties sterk gereduceerd. Hierdoor zijn de aantallen van de
belangrijke steltlopersoorten vooral in het oosten van de Westerschelde sterk
gedaald. De aantallen Rosse Grutto’s nemen echter tijdens de laatst besproken
jaren toe. De relatie tussen het voedselaanbod en het voorkomen van vogels
dient verder onderzocht te worden.
In de bespreking per telgebied wordt per soort het maximum aantal in het
najaar, winter en voorjaar gegeven, het aantal broedparen, het gebruik van
het gebied als hoogwatervluchtplaats, fourageer-, rust- en ruigebied en de
trend in aantallen.
Tot slot worden enkele aanbevelingen gedaan voor het voortzetten van het
watervogel onderzoek in de Westerschelde. Dit zou moeten gebeuren in een
groter geintegreerd project. Naast de maandelijkse tellingen en het tellen
van de broedvogels horen hierbij ook ring- en biometrisch onderzoek, onder¬
zoek naar het voorkomen van zoobenthos en gedetailleerd voedselecologisch
onderzoek.
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LEESWIJZER
Lezers die vooral geinteresseerd zijn in informatie over een bepaalde vogelsoort worden verwezen naar hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk wordt
voorafgegaan door een korte beschrijving van de Westerschelde
(hoofdstuk 2), van het ecosysteem (hoofdstuk 3) en een korte bespreking
van de gevolgde werkwijze bij de tellingen en de uitwerking van deze
tellingen (hoofdstuk 4).
In hoofdstuk 6 vorden kort enkele soorten besproken die niet.in
hoofdstuk 5 aan de orde komen. Het verloop van het aantal broedparen
van enkele belangrijke broedvogels in de Westerschelde wordt beschreven
in hoofdstuk 7.
Hoofdstuk 8 bevat een synthese van deze soortbesprekingen. Het bevat
een bespreking van de vogels van de verschillende biotopen. Het belang
van de Westerschelde voor vogels wordt aangetoond en gekwantificeerd en
de aantallen worden vergeleken met andere estuaria. Toe- of afname van
soorten en de mogelijke oorzaken hiervan komen hier ook aan de orde.
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1. INLEIDING
Ondanks het feit dat de Westerschelde door inpoldering, afsluitingen,
industrialisatie, scheepvaart en recreatie veel van haar oorspronkeli jke
natuurwaarden heeft verloren, is het gebied nog steeds een internationaal
belangrijk waterrijk gebied, een "wetland". Deze wetland-functie voor vogels
wordt in dit rapport beschreven.
Dit rapport werd opgesteld in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie
Zeeland door het Laboratorium voor Ecologie der Dieren, Zoogeografie en
Natuurbehoud van de Rijksuniversiteit Gent in samenwerking met de afdeling
Biologie van de Dienst Getijdewateren van Rijkswaterstaat. Het bevat een
uitwerking van de watervogeltellingen die tussen 1972 en 1989 werden georganiseerd door Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat (Deltadienst, later Dienst
Getijdewateren).
Dit rapport bevat een beschrijving per soort van de belangrijkste in de
Westerschelde voorkotnende watervogels. Het voorkomen van meeuwen en sterns
wordt summier besproken. De indeling is als volgt: voor de belangrijkste
overwinterende en door tr ekkende watervogelsoorten wordt ingegaan op de
verspreiding over de Westerschelde en het voorkomen in de loop van het jaar.
Belangrijk is het aantalsverloop van de soort gedurende de laatste 16 jaar,
de periode dat er telgegevens voorhanden zijn van vogels (in delen) van de
Westerschelde. De in dit hoofdstuk opgenomen beschrijving van het voedsel is
niet volledig en alleen opgenomen om de relaties te begrijpen.
Naast de besprekingen per soort is hoofdstuk 8 belangrijk omdat het een
synthese bevat van alle per soort uitgewerkte gegevens. Gebruik door vogels
van de verschillende delen en biotopen van de Westerschelde komen hier aan de
orde evenals de invloed van allerlei menselijke aktiviteiten op de vogels
worden besproken.
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Figuur 1. Ligging van de Westerschelde in het Deltagebied,
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2. BESCHRIJVING WESTERSCHELDE
Figuur 1 geeft een situering van de Westerschelde in het Deltagebied. In
figuur 2 staan de namen vermeld die gebruikt worden in dit verslag.
2.1 HET WATER
De Westerschelde, vrijwel geheel omgeven door dijken, wordt gekenmerkt
door diepe geulen en een groot aantal bij laagwater droogvallende platen
(tabel 1). De Westerschelde is het enige overgebleven echte estuarium in
Zuidwest-Nederland. Een estuarium is een zeearm waarin zout water dat van de
zeezijde het gebied binnenstroomt, wordt vermengd met zoet water dat aan de
landzijde, in dit geval door de Schelde, wordt aangevoerd. Door de vermenging
ontstaat een gradient van zoet, via brak naar zout water. Het gebied dat op
de Schelde afwatert is 19000 km2 wat resulteert in een jaarlijkse afvoer van
3 a 4 miljard kubieke meter water (Stronkhorst 1983). In de zomer is de
afvoer de helft van de afvoer in de winter. Aan de zeezijde van het gebied
stroomt tweemaal per dag water naar binnen bij hoogwater. Tijdens een cyclus
van eb en vloed stroomt er bij Vlissingen 1,9 miljard kubieke meter water de
Westerschelde in en uit. Het getijverschil is voor Nederlandse begrippen
groot. Bij Vlissingen is dit gemiddeld 3,85 m en bij Antwerpen gemiddeld A,90
m. Dit verhoogde getijverschil wordt veroorzaakt door het smaller worden van
de Westerschelde richting Belgische grens. Het hoogwater bij Antwerpen treedt
enkele uren later op dan bij Vlissingen. Door dit in- en uitstromende water
ontstaan diepe geulen die landinwaarts ondieper worden.
Tabel 1. Oppervlakten van geomorfologische eenheden in de Westerschelde
en Oosterschelde. (naar: Stronkhorst 1983 en Visser et_al. 1986)

Totaal
Boven gem. hoogwater
Onder gem. laagwater
Intergetijde slikken

Westerschelde

Oosterschelde
voor 198A

Oosterschelde
na 1987

31900
3375
20135
8390

A7000
1725
28275
17000

38050
6A3
26507
10900

ha
ha
ha
ha

ha
ha
ha
ha

ha
ha
ha
ha

Door deze beweging van het water is de Westerschelde geen statische
zeearm. De ligging van geulen en de grootte van platen en schorren veranderen
voortdurend. Dit wordt behalve door de beweging van het water ook veroorzaakt
door baggerwerkzaamheden ten behoeve van de scheepvaart. Door dit alles vormt
de Westerschelde een dynamisch milieu.
2.2 GEBRUIK VAN DE WESTERSCHELDE
In deze paragraaf wordt een algemeen beeld geschetst van het gebruik
door de mens en de invloeden hiervan op het estuarium. Voor meer gedetailleerde informatie kan men terecht bij o.a. Van der Kooij (1982), Stronkhorst
(1983) en Kerngroep Westerschelde (1989).
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Figuur 2. De Westerschelde met namen.
. Gemiddeld hoog waterlijn
- Gemiddeld laag waterlijn

4

-

1. Schorren bij Rammekenshoek
2. Kaloot
3. Staartse Nol
A. Slikken van Everingen en Zuidgors
5. Plaat van Baarland
6. Hooge Platen
6a. De Bol
6b. Hooge Springer
7. Lage Springer
8. Paulinaschor
9. Braakmanhaven
10. Zandplaat voor Nieuw Neuzen II
11. Suikerplaat
12. Middelplaat
13. Haven Terneuzen
14. Slikken bij Terneuzen
15. Platen van Hulst en Hellegatschor
16. Rug van Baarland
17. Molenplaat
17a.Brouwerplaat
18. Biezelingse Ham
19. Kapellebank
20. Den Inkel
21. Platen van Ossenisse
22. Molenpolder
23. Schor voor de Emmanuelpolder en Schor van Waarde
24. Platen van Valkenisse
25. Plaat van Walsoorden
26. Schor van Baalhoek
27. Schor voor de Zimmermanpolder
28. Konijnenschor
29. Het Verdronken Land van Saeftinge
29a.Gasdam
30. Schor van Ossendrecht
31. Plaat van Saeftinge
32. Groot Buitenschoor
33. Galgeschoor
34. Benedenschelde
35. Schaar van Ouden Doel
36. Kreekrak (Schelde-Rijnverbinding)
37. Spuikanaal Bath
38. Inlaag bij Ellewoutedijk (Inlaag 1887)
39. Sloehaven
40. Verdronken Zwarte Polder
41. ’t Zwin
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Een hoofdfuncties van de Westerschelde is de scheepvaart. De doorgang
van schepen naar de havens van Antwerpen, Gent, Terneuzen en Vllsslngen vindt
plaats over de Westerschelde. In 1979 werd 290 miljoen ton goederen per schip
over de Westerschelde vervoerd. Hiervan was 45Z afkomstig van of bestemd voor
Antwerpen (Stronkhorst 1983). Elk jaar gebeuren er scheepvaart ongelukken met
kans op milieuschade. Ten behoeve van de scheepvaart worden op de Wester¬
schelde vrijwel voortdurend baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Per jaar wordt
circa 12 miljoen kubieke meter baggerspecie opgebaggerd en elders in de
Westerschelde gestort (Belmans 1988).
Zandwinning vindt plaats in delen van de Westerschelde .en heeft grote
invloed op de morfologie van de intergetijdegebieden. Terwijl het storten van
baggerspecie uitbouw van de platen stimuleert, zal zandwinning een negatieve
ontwikkeling hebben op sommige platen (Werkgroep Waterbeheer Westerschelde
1989a).
Het Schelde- en Westerscheldewater wordt door vele industrieen gebruikt
als koel- en proceswater. Hiernaast biedt het de bedrijven ook de mogelijkheid afvalwater te lozen. De belasting van de Westerschelde met afvalstoffen
vindt vooral plaats via de Schelde, het Kanaal van Gent naar Terneuzen, de
industriegebieden bij Terneuzen en Vlissingen en via enkele persleidingen. De
stoffen waarrnee het water wordt belast, zijn stikstofverbindingen, fosfaat,
zware metalen en vele organische verbindingen. De waterkwaliteit bij de
Belgisch - Nederlandse grens is zeer slecht (Van der Kooij 1982), door
vertnenging in de Westerschelde neemt de kwaliteit richting Noordzee toe.
Op de Westerschelde wordt via ongeveer dertig gemalen en sluizen circa
200 miljoen kubieke meter polderwater uitgeslagen. Dit water is afkomstig van
gebieden in Walcheren, Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen en sinds 1986 ook
van West-Brabant. Dit Brabantse water komt via het Zoommeer en het Bathse
Spuikanaal in de Westerschelde terecht.
Voor veel mensen is de Westerschelde een belangrijk recreatie-gebied. Er
vindt strand- en oeverrecreatie plaats, er zijn mogelijkheden voor watersport
zoals recreatievaart en windsurfen, voor sportvisseri j en er zijn veel
kampeerterreinen rond de Westerschelde. Sommige vormen van recreatie, zoals
peirenspitten en crossen met motoren, zijn een belangrijke bron van verstoring van de natuur.
Visserij vindt op de Westerschelde voornamelijk plaats vanuit Terneuzen
en Breskens. Er wordt gevist op Paling, Garnaal, Tong, Sprot en Kokkels. Dit
gebeurt met fuiken (Paling) of met de boomkor, vooral in het westelijke deel
van de Westerschelde. In het oostelijke deel zijn enkele Belgische vissers
actief. In verschillende buitendijkse gebieden vindt nog jacht plaats op
eenden en ganzen.
2.3 NATUURGEBIEDEN
Een aantal buitendijkse gronden en gebieden direkt achter de Westerschelde-dijk is in beheer bij een natuurbeschermings instantie. Deze terrei¬
nen worden hier genoemd. Het overzicht is vooral gebaseerd op het "Handboek
van natuurgebieden en wandelterreinen in Nederland" (Natuurmonumenten 1985).
Hooee platen (860 ha)
Bij laagwater droogvallende platen met
zandopstuiving en enige schorrevegetatie.
Gemeenten Oostburg en Vlissingen.
Eigendom: Dienst der Domeinen.

een

bij

hoogwater

droogbli jvende
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Beheerder: Stichting Het Zeeuwse Landschap.
Beheer: De Bol, broedplaats en hoogwatervluchtplaats, is in voorjaar en
zomer afgesloten voor publiek. Door het plaatsen van lage palenrijen en een
met zandzakken verdedigde ring probeert men op De Bol zand vast te houdenj
zodat de kans op overspoeling kleiner wordt.
Inlaae Ellewoutsdi ik of Inlaag 1887 (19 ha)
Brakwaterterrein juist achter de dijk van de Westerschelde. Fort Ellewoutsdijk, ook eigendom van Natuurmonumenten, ligt juist ten oosten hiervan.
Gemeente Borssele.
Eigendom: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
Beheerder: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
Het Zuidgors (162 ha)
Dit natuurgebied bestaat uit 62 ha schor en 100 ha slik.
Gemeente Borssele.
Eigendom: Sinds 1989 Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
Beheerder: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
Beheer: Door begrazing zal in de toekomst geprobeerd worden de verruiging op
de hogere delen tegen te gaan.
Kapelle Bank (14 ha)
Bij laagwater droogvallende slikken.
Gemeente Kapelle.
Eigendom: Staatsbosbeheer.
Beheerder: Staatsbosbeheer.
Den Inkel (22 ha)
Net achter de dijk gelegen wielen, overslaggronden en een nooddijk.
Gemeente Reimerswaal.
Eigendom: Staatsbosbeheer.
Beheerder: Staatsbosbeheer.
Schor van Waarde (40 ha)
Het Schor van Waarde, een deel van het
aangewezen als Staatsnatuurmonument.
Gemeente Reimerswaal.
Eigendom: Staatsbosbeheer.
Beheerder: Staatsbosbeheer.

Schor voor

de

Emmanuelpolder,

is

Schor bi i Ossendrecht (34 ha)
Voormalig schor.
Gemeente Reimerswaal.
Eigendom: Staatsbosbeheer.
Beheerder: Staatsbosbeheer.
Verdronken Land van Saeftinge (2580 ha)
Brakwater getijdegebied, met grote stroomgeulen, kreken, oeverwallen, kommen
en schorren.
Gemeente Hulst.
Eigendom: Dienst der Domeinen.
Beheerder: Stichting Het Zeeuwse Landschap.
Beheer: Beweiding met schapen, paarden en runderen waardoor de vegetatie
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enigzins wordt teruggedrongen en goede fourageer tnogelijkheden ontstaan voor
ganzen.
Braakmanpolder (168 ha)
Bos- en krekencomplex ten westen van Terneuzen. Dit gebied is ontstaan na de
afsluiting van de zeearm de Braakman. Binnen dit gebied ligt het natuurreservaat De Westgeul.
Gemeente Terneuzen.
Eigendom: Staatsbosbeheer.
Beheerder; Staatsbosbeheer.
Schorren voor de Paulinapolder (45 ha)
Hooggelegen schor met aangrenzende voedselrijke slikken.
Gemeente Terneuzen.
Eigendom: Dienst der Domeinen.
Beheerder: Stichting Het Zeeuwse Landschap.
Verdronken Zwarte Polder (59 ha)
In de monding van de Westerschelde gelegen schorren, slikken en kreken,
duinformaties, struwelen en strand.
Eigendom: Dienst der Domeinen.
Beheerder: Stichting Het Zeeuwse Landschap.
Beheer: Gedeeltelijk beweid met schapen. Op zomerse dagen worden de opengestelde gedeelten druk bezocht door badgasten.
Het Zwin (70 ha op Nederlands grondgebied)
Op de grens met Belgie gelegen slufter gebied met geulen, kreken, zandplaten, schorren en jonge duinvorming. Het gebied staat via een geul in verbinding met de Noordzee. Het vormt een onderdeel van het grotere in Belgie
gelegen Zwinreservaat.
Eigendom: Dienst der Domeinen.
Beheerder: Stichting Het Zeeuwse Landschap.
Groot Buitenschoor (215 ha)
Het Groot Buitenschoor, een brakwater getijdegebied, ligt in de BenedenSchelde op Belgisch grondgebied. Het gebied is bij laagwater 215 ha groot en
bestaat uit schorren, slik en een zandplaat.
Beheerder: Belgische Natuur- en Vogelreservaten.
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3. BESCHRIJVING ECOSYSTEEM
Het voorkomen van vogels wordt bepaald door tal van factoren. Enkele
zijn; de beschikbare hoeveelheid voedsel, het oppervlak van het fourageergebied, de mate van verstoring en het broedsucces in het voorafgaande broedseizoen. Voedsel is een bijzonder belangrijke schakel in het geheel. Illustratief in dit opzicht zijn enkele verschillen in het voorkomen van vogels
in de Westerschelde en de Oosterschelde. In de Westerschelde is bijvoorbeeld
de Grauwe Gans veel algemener dan in de Oosterschelde. In de Westerschelde
daarentegen worden soms enkele Rotganzen gezien, terwijl in de Oosterschelde
duizenden Rotganzen verblijven. Een beschrijving van het ecosysteem van de
Westerschelde, vaarin wordt ingegaan op de voedselrelaties tussen de verschillende organismen, mag daarom niet ontbreken.
Deze beschrijving van het ecosysteem is gebaseerd op Marteijn (1988),
Stronkhorst (1983) en Werkgroep Waterbeheer Westerschelde (1989b). Voor
gegevens van bodemdieren is gebruik gemaakt van Heip et al. (1986), Janssen
et al. (1988) en Meire & Develter (1988).
3.1

ABIOTISCHE GEGEVENS

Het chloride-gehalte in de Westerschelde neemt van Vlissingen tot Schaar
van Ouden Doel, bij de Belgisch-Nederlandse grens, vrijwel lineair af. Bij
Vlissingen is het gehalte 17 g/1 C1-. Bij de Schaar van Ouden Doel varieert
het gehalte tussen 5 en 8 g/1 C1-. Door verschil in vloed- en ebstroom is
het water in het oostelijke deel van de Westerschelde aan de noordoever iets
zouter dan aan de zuidoever. De menging van zout en zoet water is over het
algemeen goed. Gelaagdheid kan soms ontstaan tijdens de kentering van het
getij.
Het zuurstofgehalte van het Scheldewater op de plaats waar het Nederland
binnenstroomt, lag tussen 1972 en 1977 ver onder de norm voor zoet water van
5 mg zuurstof per liter. Door verminderde lozing van zuurstofbindende stoffen
is het zuurstofgehalte de laatste jaren toegenomen. Door vermenging van het
Scheldewater neemt het zuurstofgehalte naar de monding van de Westerschelde
toe.
De gehalten van de nutrienten zijn zodanig hoog dat zij geen beperkende
factor vormen voor de algengroei. De algengroei wordt wel beperkt door de
geringe hoeveelheid licht die kan doordringen in het Westerschelde water. De
zichtdiepte bedraagt bij Schaar van Ouden Doel vaak niet meer dan 0,4 m, naar
het westen neemt de zichtdiepte toe. Een hoge troebelheid hoort bij een
dynamische zeearm als de Westerschelde maar wordt plaatselijk versterkt door
voortdurende baggerwerkzaamheden. De troebelheid wordt veroorzaakt door grote
hoeveelheden slib en organische stof die door het water meegevoerd worden. Op
plaatsen met lage stroomsnelheden kan sedimentatie plaatsvinden. Ook is het
zwevende stof belangrijk omdat het detritus, dood organisch materiaal, bevat
dat als voedsel voor diverse soorten organismen kan dienen.
3.2 FYTOPLANKTON EN MACROFYTEN
Van het fytoplankton komen diatomeeen het meest voor (80 a 99X) waarbij
Coscinodiscus commutatus het meest karakteristiek is voor de brakwaterzone.
Deze soort is voor het overleven afhankelijk van sterke turbulentie in het
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water. Tijdens de zomerperiode kunnen piekconcentraties van meer dan 50.000
cellen per liter voorkomen. Stroomafwaarts (10 tot 16,5 g/1 C1-) komt de
soort Actinocvclus ehrenbergii het meest algemeen voor. Stroomopwaarts neemt
het aantal soorten en de dichtheid van de diatomeeen af.
De primaire productie van het fytoplankton is als gevolg van deze
geringe helderheid van het water laag. Deze was in 1975 20 g.C/m^/jr terwijl
de primaire productie in de Oosterschelde 300 g.C/m^/jr is. In het mondingsgebied is de primaire productie het hoogst.
Het fytoplankton dient (vermoedeli jk samen met detritus) als voedsel
voor het zooplankton. Dit bestaat voornamelijk uit Roeipootkreeftjes (Copepoden) . hiervan is Eurvtemora affinis de meest algemene brakwatersoort.
Hiernaast komen meroplanktische larven van Mollusken, Polychaeten, Bryozoen
en Cirripeden algemeen voor. Ook bij het zooplankton neemt de diversiteit
stroomopwaarts af; dit wordt veroorzaakt door het afnemende zoutgehalte en
het lage zuurstofgehalte.
Het microfy tobenthos bestaat voornamelijk uit op de bodem levende
diatomeeen. Men herkent grote hoeveelheden van deze diatomeeen op getijdeslik
aan de bruine laag die ze kunnen vormen. Vooral op het Schor van Ossendrecht,
het slik bij Bath en de Plaat van Baarland is dit te zien. De Westerschelde
is in vergelijking met de Oosterschelde rijk aan microfytobenthos. De algen
vormen voedsel voor grotere bodemdieren en waarschijnlijk ook voor Bergeenden
(Marteijn 1988 en Bos & Schefferlie 1988).
Het macrofytobenthos komt voor op harde substraten. Voor de verspreiding
over de Westerschelde zijn expositie t.o.v. wind en golven en zoutgehalte van
belang. Wiersoorten in het mondingsgebied zijn o.a. Klein Darrawier (Blidingia
minima), Plat Darrawier (Enteromorpha corapresa), Blaaswier (Fucus vesiculosus)
en Hoorntjeswier (Ceramiura rubrum). In het middengebied van de Westerschelde
halveert het aantal soorten ten opzichte van de monding. De bijdrage aan de
totale priraaire productie is verraoedelijk klein. De hoeveelheid wieren in de
Westerschelde is in vergelijking met de Oosterschelde gering, wat wordt
veroorzaakt door het slechte doorzicht en het lage zoutgehalte. Het gevolg
hiervan is dat macrofyten-etende vogels als Rotganzen en Smienten in geringe
aantallen voorkomen.
3.3 ZOoBENTHOS
De belangrijke groep van het macrozobbenthos (in of op de bodem levende
organismen groter dan 1 mm) bestaat o.a. uit kreef tachtigen, wormen en
schelpdieren. Deze groep vormt de belangrijkste voedselbron voor de meeste
steltlopers in de Westerschelde.
De hoogste dichtheden zoobenthos worden gevonden in het intergetijdegebied, dat zich uitstrekt tussen gemiddeld laagwater en geraiddeld hoogwater.
De verspreiding van deze dieren wordt verder bepaald door het zoutgehalte, de
samenstelling van het sediment en de vervuilingsgraad. De Kokkel (Cerastoderma edule) komt bijvoorbeeld niet voor bij een chloridegehalte lager dan ca.
10 g/1 C1-. In het mondingsgebied, waar de diversiteit en de dichtheden het
grootst zijn, worden vooral de volgende soorten aangetroffen: Wadslakje
fHvdrobia ulvae). Nonnetje (Macoma balthica). Kokkel, Wadpier (Arenicola
marina), Wapenworm (Scoloplos armiger). Tharvs marioni. draadworm Heteromastus filiformis. Pvgospio elegans. Zandzager (Nephtys hombergii). Zeeduizendpoot (Nereis diversicolor) en slijkgarnaal (Corophium spec.). In het midden¬
gebied van de Westerschelde komen de volgende soorten, door het lage zoutge¬
halte, nauwelijks meer voor: Kokkel, Schelpkokerworm (Lanice conchilegia),
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Alikruik (Littorina spec.) en de zager (Nereis virens). Het oostelijke deel
van de Westerschelde is soortenarm en soorten als Mossel (Mutilus edulis),
ZandzageTi Wapenworm en Wadpier zijn er zeldzaam. Andere soorten komen er in
grote dichtheden voor: Honnetje, Zeeduizendpoot, slijkgarnaal, en een Vlokreeftje (Bathvporeia pilosa). Het macrozoobenthos van de in Belgie gelegen
slikken is bestudeerd door Leloup & Konietzko (1956) en door Van Impe
(1985a). Door de sterke vervuiling en het lage zuurstofgehalte is in dit deel
van het estuarium het bodemleven de laatste decennia sterk veranderd, vooral
de achteruitgang in soortenrijkdom is opvallend. De vier soorten die nog
voorkomen zijn, o.a. door het ontbreken van concurrentie, wel zeer algemeen;
Zeeduizendpoot, slijkgarnaal, Wadslakje en Nonnetje (Van Impe 1985a). In de
strenge winters van 198A/85, 1985/86 en 1986/87 is waarschijnlijk het macro¬
zoobenthos sterk afgenomen. Deze afname van de bodemdieren, die zich weerspiegelt in een sterke afname van een aantal vogelsoorten in dit gebied, is
vermoedelijk het gevolg van vorst in combinatie met slechte conditie door
vervuiling (niet gepubliceerde gegevens P. Meire). In 1988 is het bodemleven
weer enigzins hersteld.
De biomassa in de Westerschelde varieert sterk tussen jaren onderling en
tussen verschillende opnamepunten (Heip et al. 1986). De verschillen tussen
de jaren, die normaal zijn bij bodemdieren, kunnen mede worden veroorzaakt
door strenge vorst (Meire & Develter 1988). De vervuiling heeft een, voor
een deel nog onbekende, invloed op het aantal en de leeftijd van de bodem¬
dieren .
De biomassa in het deel van de Westerschelde tussen Rilland en Lillo in
Belgie varieerde over de periode april 1982 en oktober 1984 tussen 3,5 g
AFDW/m2 (asvrij drooggewicht per vierkante meter) in maart en 95 g AFDW/m2
in juli (Van Impe 1985a). In de periode mei tot en met december is de hoeveelheid biomassa hier het grootst. Op deze locatie wordt de biomassa voor
het grootste deel bepaald door de Zeeduizendpoot. Nu is de biomassa er lager
dan 1 g AFDW/m2 (niet gepubliceerde gegevens P. Meire).
De biomassa op de Platen van Valkenisse, in het oosten van de Wester¬
schelde, varieerde over de jaren 1978 tot en met 1985 tussen 0,01 en 19 g
AFDW/m2 (Heip et al. 1986). Op de Middelplaat, in het midden gebied van de
Westerschelde, was de biomassa over dezelfde periode veel hoger: van
0,12
tot 245 g AFDW/m2. Over de periode van 1978 t/m 1980 was de biomassa op het
westelijk deel van de Hooge Platen laag; van 0,5 tot 11 g AFDW/m^. Bij de
bemonstering in de zomer van 1987 werd gemiddeld een waarde gevonden van 10 g
AFDW/m2 en maximaal een waarde van 104,9 g AFDW/m^ (Meire & Develter 1988).
Voor het Paulinaschor werd in december 1981 een waarde van 35 g AFDW/m2
gevonden (Marteijn 1988) en in de zomer van 1987 een waarde van 50 g AFDW/m^
(Meire & Develter 1988) en is daarmee het meest rijke deel.
De draadworm (Heteromastus filiformis) en schelpdieren vormden in het
najaar van 1987 de grootste hoeveelheid biomassa (Meire & Develter 1988).
Uit deze studie bleek dat de Pvgosplo elegans. Heteromastus filiformis en
het Nonnetje in veel hogere dichtheden voorkwamen op de Platen van Valkenisse
dan gevonden werd door Heip et al. (1986). De detritus-eters domineren in de
gehele Westerschelde (Meire & Develter 1988).
De fauna van de bodem rond de Belgisch-Nederlandse grens wordt wel
vergeleken met die van het Eems-Dollard-estuarium, met dien verstande dat de
minder algemene soorten ontbreken in de Westerschelde.
De biomassa in de Westerschelde is in vergelijking met de Oosterschelde
laag. De waarden op de Slikken van Vianen, Oosterschelde, varieren tussen 60
a 70 g AFDW/m2 voor kokkelrijke delen tot 140 a 250 g AFDW/m^ voor mossel-
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banken (Marteijn 1988).
Naast bovengenoemde soorten komen ook Strandkrab (Carclnus maenas).
Zeester (Asterias rubens) en Garnaal (Crangon crangon) voor in de Westerschelde. Van de laatst genoemde soort trekken buitengaats geboren exemplaren
de Westerschelde op, wear ze opgroeien tot volwassen Garnalen.
Het meiobenthos (organistnen kleiner dan 1 mm) bestaat voornamelijk uit
op de bodemlevende roeipootkreeftjes ICopenoda) en rondwormen (Nematoda). De
totale biomassa is laag, de productie kan echter hoog liggen. Het meiobenthos
vormt voedsel voor verschillende soorten bodemdieren en vissen.
3.4 VISSEN
Tot 1945 varen ruim 70 vissoorten gemeld uit de Westerschelde. Sinds die
tijd komen soorten als Schelvis, Steur, Elft, Zalm en Houting waarschijnlijk
niet meer voor. Het oostelijk deel van de Westerschelde vervult voor de tong
een belangrijke kraamkamer functie.
In de zomermaanden trekken jonge Sprot en Zandspiering de Westerschelde
op. Deze vis jes vormen de belangri jkste voedselbron voor in het gebied
broedende sterns.
3.5 VOGELS
Voor de meeste vogels in de Westerschelde is het macrozoobenthos de
belangrijkste voedselbron. Bij laagwater fourageren alle in de Westerschelde
voorkomende steltlopers op schelpdieren, wormen en kreeftachtigen. Ook de
Bergeend fourageert bij laagwater op o.a. schelpdieren. Eidereenden en
duikeenden (Kuifeend, Tafeleend en Brilduiker) zijn afhankelijk van zoo¬
benthos dat zij duikend bemachtigen. Vissen zijn de belangrijkste voedselbron
voor fuutachtigen, Aalscholvers, Middelste Zaagbekken en sterns.
Ganzen en grondeleenden zijn afhankelijk van de begroeiing op de schorren. Op deze plaatsen worden zaden, gras, biezen en andere planten gegeten.
De relatie tussen het voorkomen van vogels en hun voedselbron komt, voor
zover er iets over bekend is, bij de bespreking van de vogels aanbod.
3.6 ZOOGDIEREN
Vroeger kwamen de Bruinvis (Phocoena phocoena) en de Zeehond (Phoca
vitulina) voor in aante.llen die gebruikelijk zijn voor een zeearm als de
Westerschelde. Maar omdat deze dieren toppredatoren zijn en als gevolg
hiervan niet afbreekbare gifstoffen accumuleren in het lichaam gaat het met
deze dieren slecht in alle Nederlandse kustwateren. De Bruinvis, in de jaren
dertig nog algemeen, verdween in de jaren zestig uit de Westerschelde. Van de
Zeehond worden zo nu en dan enkele exemplaren waargenomen terwijl er nog 100
a 150 dieren in de Westerschelde aanwezig waren aan het eind van de jaren
vijftig (Kerngroep Westerschelde, 1989).
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4. WERKWIJZE
A.l. MAANDELIJKSE HOOGWATERTELLINGEN
De eerste integrals tellingen van watervogels in de Westerschelde warden
georganiseerd in augustus 1967 en januari 1968 (Wolff 1967). Vanaf november
1972 Worden regelmatige hoogwatertellingen in de winterperiode georganiseerd
en gecobrdineerd door Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat (Deltadienst, later
Dienst Getijdewateren) en uitgevoerd door medewerkers van deze diensten in
samenwerking met individuals vogelaars en vogelwerkgroepen. De resultaten van
deze tellingen worden, gesommeerd per bekken, gepresenteerd door Slob (1973,
1974 en 1976), Meininger et al. (1984, 1985) en Meininger & Van Haperen
(1988).
In de jaren zeventig werd alleen in de maanden September t/m april
geteld maar vanaf September 1979 elke maand. Lang niet altijd werd de gehele
Westerschelde geteld. Enkele gebieden (Hooge Platen en de zuidoever) warden
in de beginjaren zeer onregelmatig bezocht. In de periods juli 1983 t/m juni
1985 warden slechts vier tellingen uitgevoerd.
Veelal werd een gebied jaren achtereen door de zelfde teller bezocht. Zo
telde de hear G.J. Slob het traject Hansweert-Belgische grens vanaf 1972.
Andere gebieden warden in de loop van de jaren door verschillende tellers
bezocht. Vaak werd de telling door twee of meer personen uitgevoerd. Alls
personen die meegewerkt hebben aan de tellingen worden genoemd in paragraaf
4.8.
De tellingen vinden plaats tijdens hoogwater omdat dan alls vogels
geconcentreerd zijn op de hoogwatervluchtplaatsen (HVP’s). Bij laagwater
fourageren de vogels verspreid over de drooggevallen platen en een totaaltelling is dan onmogelijk. Alleen het traject Hoofdplaat-Breskens wordt
geteld tijdens laagwater.
De meeste telgebieden worden vanaf de dijk geteld. Een uitzondering
vormt de telling van de Hooge Platen. De Bol en de Hooge Springer, de delen
van de Hooge Platen die ook bij hoogwater droog blijven, warden geteld vanaf
of met behulp van een boot. Een andere uitzondering vormt het Verdronken
Land van Saeftinge. In de maanden September t/m april bezoekt een groep
Belgische tellers het gebied bij laagwater. Deze methods is noodzakelijk om
een redelijk compleet beeld te krijgen van de eenden en ganzen in het gebied.
In de zomermaanden werd dit gebied alleen vanaf de dijk en de Gasdam geteld.
Bij hoogwater verbleven langs de Gasdam flinks aantallen steltlopers, het is
echter mogelijk dat er elders in het Verdronken Land van Saeftinge ook kleine
concentraties steltlopers verblijven. In de wintermaanden warden vaak de
gegevens van de laagwatertelling in Saeftinge aangevuld met telgegevens
verzameld bij hoogwater.
Bij de tellingen werd naast een verrekijker meestal een telescoop
gebruikt. Het is echter onbekend bij welke tellingen, omdat dit niet op het
telformulier werd vermeld. Vooral voor het onderscheiden van de kleinere
steltlopers is een telescoop een belangrijk hulpmiddel.
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A.2 TELGEBIEDEN

De Westerschelde is ten behoeve van de tellingen verdeeld In negen
gebleden. Deze zijn vender opgedeeld in deelgebieden, vaak gebaseerd op
geografische grenzen. Soms zijn deelgebieden in de loop van de jaren gesplitst (b.v. 25810) terwijl andere samengevoegd zijn (25610 en 25620). Hier
wordt de meest recente indeling gehanteerd. Voor de zuidoever van de Wester¬
schelde werd de indeling gebruikt zoals die is opgenomen in Castelijns
(1988). De grenzen tussen de telgebieden en de bijbehorende codes zijn
vertneld in figuur 3.
In bijlage A wordt per telgebied een plattegrond, een korte beschrijving
en een overzicht van de deelgebieden gegeven. Vender worden eventueel opgetreden veranderingen sinds het begin van de jaren zeventig genoemd en komen
eventuele specifieke telproblemen aan de orde. De vliegbewegingen tussen de
fourageergebieden en de hoogwatervluchtplaatsen, zoals ze per telgebied in
bijlage A worden gegeven, staan voor de hele Westerschelde in figuur 4.

Hansweert
vlissingen
'
25200

Borssete
\ [~|

L:-V25100
25300

Breskens

I Perk...-•*'*25700 / pokier

25400

2^oo>.
’’****'^25500

25800 *•

Paai

Groot
'fiuit^nsc
bnschoor

Saefi

□
iTorneuzen

Figuur 3. De Westerschelde met de indeling in telgebieden en de bijbehorende
codes.
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Figuur A. Hoogwatervluchtplaatsen (star) en vliegbewegingen (pijl) van steltlopers van intergetijdegebieden naar hoogwatervluchtplaatsen.
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A.3 UITWERKING VAN DE TELGEGEVENS
Alle telgegevens zoale die door de tellers op formulieren zijn geschreven, zijn per maand en telgebied op een computer ingevoerd. Soorten die niet
waren meegenomen bij een telling (zoals ineeuwen) zijn ingevoerd als ’niet
geteld’. Na verschillende controles en verwerking waren tabellen waarbij per
maand en per telgebied het aantal vogels is gegeven het resultaat. Deze
tabellen zijn gebruikt voor verdere verwerking, zoals het berekenen van het
aantal vogeldagen (zie A.A).
Telgegevens van steltlopers van het Groot Buitenschoor die beschikbaar
warden gesteld door R. Deman zijn op een andere manier verwerkt. Deze soms
zeer regelmatige tellingen warden bij laagwater gehouden. Om een vergelijking
mogelijk te maken met de maandelijkse telgegevens verzameld in de Westerschelde is een telling dichtbij de 15e van elke maand genomen. Met behulp van
deze getallen is het verloop over het jaar getoond en het aantal vogeldagen
per seizoen berekend.
A.A VERWERKING VAN DE TELGEGEVENS IN FIGUREN
De volgende figuren zijn per soort gemaakt:
- Verspreiding over de Westerschelde•
De verspreiding over de acht telgebieden wordt getoond aan de hand van
een stippenkaart die de procentuele verspreiding weergeeft. De percenta¬
ges zijn berekend, afhankelijk van de soort, over de maanden augustus,
januari en/of mei van de seizoenen 1985/86, 1986/87 en 1987/88. Er is
gebruik gemaakt van de procentuele verdeling over de Westerschelde omdat
dit het voordeel heeft dat de gebruikte symbolen op elke kaart dezelfde
betekenis hebben.
- Verloop van het aantal vogeldagen per jaar voor de hele Westerschelde.
Het aantal vogeldagen is gebaseerd op de tellingen in September t/m
april voor de soorten waarbij vooral het wintervoorkomen belangrijk is.
Het aantal vogeldagen van soorten die vooral in de zomermaanden in de
Westerschelde voorkomen, zijn berekend over de maanden juli t/m juni.
Het aantal jaren met gegevens uit de zomer is echter klein. Wanneer een
enkele maand niet geteld is, is een schatting gemaakt aan de hand van
het verloop in dat jaar en vorige jaren zodat dat jaar toch meegenomen
kon worden. Jaren die onvolledig zijn geteld, worden in de figuur met
een ’?’ aangegeven. Gegevens van het Groot Buitenschoor en het telgebied
Breskens-Zwin zijn buiten beschouwing gebleven.
- Verloop van het aantal vogeldagen per jaar per telgebied.
Van enkele telgebieden zijn sinds 1972/73 gegevens beschikbaar, van
andere pas sinds 1978/79. Een dergelijke figuur wordt alleen gegeven
als de soort regelmatig in het telgebied voorkomt. Wanneer een enkele
maand niet is geteld werd geextrapoleerd. Van de Bergeend wordt de
ontwikkeling van het aantal vogeldagen in de zomermaanden in een figuur
gepresenteerd.
- Verloop van het aantal over het seizoen in de Westerschelde.
Over de seizoenen 1980/81 t/m 1987/88 is het gemiddelde aantal per
maand berekend en samen met het maximum per maand in een lijnfiguur
gezet. De maxima behoeven niet in hetzelfde jaar te vallen.
- Verloop van het aantal exemplaren over het seizoen in de telgebieden.
Van de seizoenen 1985/86 t/m 1987/88 is het aantal exemplaren per tel¬
gebied in een lijnfiguur geplaatst. Alleen figuren van gebieden waar
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redelijke aantallen warden gezien, worden gepresenteerd. Van hat Groot
Buitenschoor zljn da gegevens van da seizoenen 1981/82 t/m 1987/88
gebruikt.
- Verloop van hat voorkomen op hat Groot Buitenschoor.
Daze frequente telllngen zijn in een figuur verwerkt omdat daze hat
voorkomen van da soort in da loop van hat jaar met veal meer detail
tonen.
Hat aantal vogeldagen per seizoen is berekend door da getelde aantallen
per maand te vermenigvuldigen met 30 an daarna da maanden te sommeren. Hat
gebruik van hat aantal vogeldagen heeft als voordeel dat alia telgegevens
uit een seizoen meegenomen worden in da afweging of een soort voor- dan wel
achteruit gaat.
In da tekst worden soms da gegevens vergeleken met die van het Veerse
Meer (Stuart 1988). Hiervoor is gekozen omdat de gegevens in het Veerse Meerrapport op dezelfde manier zijn verwerkt als in dit rapport.
4.5 OVERLAY
De figuren die in de vorige paragraaf worden besproken zijn apart
gebundeld om de leesbaarheid te bevorderen. Bij dit deel behoort een overlay
die over de figuren gelegd kan worden. De volgende gegevens zijn op deze
overlay weergegeven:
- een plattegrond van de Westerschelde waarop de grenzen van de telgebieden
en de isohalienen aangegeven zijn. Deze plattegrond kan over de verspreidingskaart jes worden gelegd. De isohalienen zijn ontleend aan
Werkgroep Waterbeheer Westerschelde (1989b).
- een figuur met het Hellmangetal van de winters 1972/73 t/m 1987/88. Het
Hellmangetal is de absolute som van de negatieve gemiddelde dagtemperaturen te De Bilt in de periode november t/m maart. Een hoog Hellmangetal
geeft dus een strenge winter aan, een laag Hellmangetal een zachte
winter. Deze figuur kan gelegd worden over de figuur met het verloop van
het aantal vogeldagen en een eventuele relatie wordt dan snel zichtbaar.
Dezelfde figuur is nog eens kleiner afgebeeld zodat het Hellmangetal
vergeleken kan worden met het aantal vogeldagen in de telgebieden.
Hierbij geldt dat de figuur met het verloop van het aantal vogeldagen
gebaseerd moet zijn op de maanden September t/m april.
- een figuur met het Hellmangetal van de januari-maanden van 1973 t/m 1988.
Dit getal is alleen gebaseerd op de maand januari. De figuur kan gelegd
worden op de figuur met de januari aantallen.
4.6 FOUTENBRONNEN
De eerste bronnen van onnauwkeurigheid in de verkregen gegevens vormen
de determinatie van de soorten, de nauwkeurigheid van de aantalsschattingen
en de kans dat vogels of groepen vogels tijdens de telling over het hoofd
gezien warden. Gezien de ervaring die de meeste tellers hebben, zijn in
slechts enkele gevallen determinatie problemen mogelijk, en dan vooral bij
omstandigheden met slecht zicht. Dit is het geval bij de Bonte Strandloper,
Kanoetstrandloper, Drieteenstrandloper en Krombekstrandloper. De Tureluur en
de Zwarte Ruiter kunnen ook wel eens verwisseld worden en het is niet ondenkbaar dat een Grutto wordt aangezien voor een Rosse Grutto of andersom. Bij de
andere soorten zijn determinatiefouten te verwaarlozen.
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Wanneer het aantal vogels In een telgebied nlet al te groot was ward
meestal per exemplaar geteld. Dit was echter onmogelijk bij grote groepen
vogels. Deze groepen warden dan geteld door steeds 10 of 100 vogels af te
passen. Het blijkt dat daarbij meestal wordt onderschat, vooral als de groep
bijzonder groot is (Joensen 1974). Vooral bij onoverzichtelijke schorregebieden is het goed mogelijk dat vogels over het hoofd worden gezien. Ook het
feit dat HVP’s zich soms bevinden op strekdammen of in polders achter de
dijk veroorzaakt een bepaalde onnauwkeurigheid. De meeste HVP’s bevinden zich
jaren achtereen op dezelfde plaats. Vooral steltlopers concentreren zich op
HVP’s, eendachtigen kunnen bij hoogwater verspreid voorkomen. .Ze zwemmen dan
in de buurt van de onder water staande platen. Op deze manier kunnen eenden
onopgemerkt blijven bij de tellingen.
Meininger et al. (1984) noemen een onnauwkeurigheid van enkele tientallen procenten voor de tellingen die in dit rapport gebruikt zijn. Rappoldt et^
al (1984) noemen de Kluut en Kanoetstrandloper als soorten waarbij de telfout
relatief groot is.
4.7 STATISTIEK
4.7.1 Verspreiding over slik en schor
Er werd met een chi-kwadraat test nagegaan of de verspreiding van de
vogels over de telgebieden correleert met het oppervlak intergetijdeslik of
oppervlak schor in een telgebied. Daartoe werd per telgebied het percentage
berekend van het totaal in de Westerschelde aanwezige oppervlak slik en
schor. Deze percentages werden vergeleken met de procentuele verdeling van
een vogelsoort in de maanden augustus, januari en/of mei, dezelfde percenta¬
ges die gebruikt zijn voor het maken van het verspreidings kaartje (zie 4.4).
4.7.2 Spearman Rank Correlatie Coefficient
De Spearman Rank Correlatie Coefficient (Siegel 1956) werd berekend om
te testen of de soort in de telgebieden en in de gehele Westerschelde vooruit
dan wel achteruit gegaan was. Als basis voor deze berekening werd het aantal
vogeldagen per seizoen gebruikt. Het aantal seizoenen wat in de berekening
meegenomen kon worden, was afhankelijk van het aantal volledig getelde
seizoenen.
4.7.3 Kendall Coefficient of Concordance
Deze test werd gebruikt om na te gaan of de verspreiding van een soort
over de telgebieden vergelijkbaar is van seizoen op seizoen. Bij deze test
wordt elk telgebied per seizoen gerankt op basis van het aantal aanwezige
vogels. Deze ranknummers worden dan vergeleken over de verschillende seizoe¬
nen. Wanneer de ranknummers per gebied min of meer constant blijven over de
seizoenen ontstaat een significant verband waardoor geconcludeerd kan worden
dat de verdeling van de soort over de telgebieden vergeli jkbaar is van sei¬
zoen op seizoen (Siegel 1956). Dezelfde test werd gebruikt om de trend van
het aantal vogeldagen in de verschillende telgebieden te vergelijken. Een
vergelijking werd gemaakt tussen alle telgebieden, de telgebieden BorsseleHansweert, Hansweert - Belgische grens en Saeftinge en alle gebieden aan de
noordoever van de Westerschelde plus Saeftinge. Het aantal jaren dat geanalyseerd kon worden varieerde omdat niet elk seizoen alle gebieden zijn geteld.
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A.8 TELLERS
Alle personen die regelmatig of slechts een enkele keer geholpen hebben
bij de hoogwatertelling en in de Westerschelde
Stikvoort E.
Joosse A.
Arendonk
Toorn
R.v.d.
Key P.
Ax s J 9 3 •
Tramper
J.
Kock W.d.
Bakker F.de
Vanden
Boege
L.
Koeyer de T.J.
Baptist H.J.M.
Van
Raemdonck
P.
Kogel de T.J.
Becuwe M.
Van
Roste
P.
Kooyman J.
Beek T.van
Verberckmoes B.
Kramer T.
Been B.
Verschelling A.
Laake P.P.van
Beintema A.
Vink A.
Lamers G.
Belleguem H.van
Visser M.
Langeveld B.
Bergh L.M.J. v.d.
Vogelwerkgroep ’t
Leen H.
Beijersbergen Rene
Duumpje
Lievens
J.L.
Beijersbergen
Vogelwerkgroep
de
Lijcke
C.v.d.
Remco
Steltkluut
Maas P.
Block H.de
Voorde J.v.d.
Marcus J.
Block W.de
Voorde B.v.d.
Marinissen
P.
Blok J.
Weaver
D.
Marteijn
E.C.L.
Boerjan L.
Weegen
F.v.d.
Meininger
P.L.
Boerma G.Y.
Westeinde
P.v.’t
Meire
P.M.
Bogaards S.
Westrienen
R.v.
Meyer
E.de
Bogaert P.
Wiel
A.A.v.d.
Minderhout
W.
Bourgonje A.
Wiel G.v.d.
Molhoek T.
Bree R.van
Wiel F.v.d.
Mullie
W.C.
Brink M.v.d.
Wiel R.v.d.
Neve
J.
Brouwer R.
Wilde W.de
Neininckx
G.
Buel H.van
Winckel van
Nirawegen
I.van
Bij A.
Wisse B.
Nooije J.van
Castelijns H.
Wisse W.
Notebaert R.
Capello M.
Wolf v.d.
Oldeman G.J.
De Bruyckere G.
Wouters L.
Pavlicek K.O.
De Vilder W.
Ysebaert Tom
Poel P.v.d.
De Witte D.
Ysebaert Titus
Pol A.v.d.
Durinck A.
Zahn T.
Poorter E. de
Dooren J.van
Zandbergen T.
Poortvliet J.
Drost H.
Zwart J.A.de
Poot P.
Faes B.
Puyenbroek P.P.
Faes M.
Rappe H.
Fonteyn J.
Rappe L.
Goosens R.
Remmerts R.
Greeve P.
Robbrecht P.
Haan W. de
Roder F.E.de
Haperen A.M.M.van
Sandee A.
Harts G.
Sanderse I.
Hoffen D.van
Schenk F.
Hooye J.van
Schepers F.J.
Jacobusse M.
Schmitz F.
Janse M.
Schols R.
Jansen A.
Slob G.J.
Jong de D.J.
Snoep J.
Jonkers D.A.
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5. ALGEMENE WATERVOGELS
De figuren waarnaar in dit hoofdstuk wordt verwezen zijn in een apart
rapport (deal 2) gebundeld.
5.1 DODAARS

Tachvbaptus ruficollis

De Dodaars broedt in grote delen van Europa, hoewel niet noordelijker
dan Zuid-Zweden. De in de Delta overwinterende vogels zijn afkomstig uit
Nederland, West- en Oost-Duitsland, Denemarken, Zuid-Zweden en mogelijk ook
uit Polen en nog oostelijker gebieden. Het aantal in de Delta overwinterende
Dodaarzen werd op basis van tellingen in 1977 en 1978 geschat op 4.300 a
5.400 exemplaren. Door de drie strenge winters van 1984/85, 1985/86 en
1986/87 waardoor sterfte optrad zijn de aantallen sindsdien echter flink
afgenomen. (Cramp & Simmons 1977, Meininger 1979, Meininger et al. 1984,
Meininger & van Haperen 1987, SOVON en CBS 1987).
Voedsel
Insektelarven, schelpdieren, kreeftachtigen en kleine visjes
belangrijkste voedselbronnen voor de Dodaars (Cramp & Simmons 1977).

zijn de

Verspreiding over de Westerschelde
Uit figuur 3 (zie deel 2) blijkt dat de soort vooral in het telgebied
Hansweert-Belgische grens wordt aangetroffen. De soort bevindt zich daar in
de Spuikom bij Bath en het Bath’s Spuikanaal. In de andere telgebieden wordt
af en toe een enkele Dodaars waargenomen, alleen in de Sloehaven verblijven
er soms wat meer. De verspreiding van de Dodaars over de telgebieden is van
jaar tot jaar vergelijkbaar (tabel 2).
Voorkomen in de Westerschelde
In de Westerschelde is de Dodaars schaars in vergelijking met het
Grevelingenmeer en het Veerse Meer. In deze brak tot zout water bekkens
zonder getij kunnen meer dan 500 exemplaren verblijven (Meininger et al.
1984, Stuart 1988). Langs de Westerschelde en aanpalende gebieden zijn als
maximum niet meer dan 144 Dodaarzen geteld (december 1981). Doorgaans ligt
het winter-aantal rond de 40 exemplaren.
Uit figuur 4A, waarin het voorkomen in de loop van de jaren wordt
gegeven aan de hand van het aantal vogeldagen, blijkt dat de soort toenam na
de winter 1978/79 tot een groot aantal vogeldagen in het seizoen 1981/82.
Hierna nam het aantal vogeldagen af.
Het januari-aantal (fig. 4B) vertoont een wisselend beeld, wel laat de
figuur zien dat de aantallen tussen de strenge winters van 1978/79 en 1984/85
constant groot waren. Dodaarzen zijn bijzonder gevoelig voor vorst; gedurende
strenge winters kunnen de aantallen, door sterfte en wegtrek, met meer dan
502 afnemen.
Het verloop van het aantal vogeldagen in het telgebied tussen Hansweert
en de Belgische grens (fig. 5) vertoont hetzelfde verloop als de hele Wester-
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schelde omdat hler het grootste deel van alle Dodaarzen verblljft, met name
in Den Inkel en op de Spuikom bij Bath. In de figuur valt op dat In de
seizoenen 1975/76 en 1976/77 veel vogele aanwezig waren.
Tabel 2. Dodaars. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verechillende telgebieden in de Westerschelde. September t/m april. (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88); 50
Maximum (1980/81 t/m 1987/88);
140

(december)
(december 1981)

Trend in het aantal vogeldagen (September t/m april), Spearman Rank Correlatie Coefficient (tg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

rg
-0,2041
0,4526
-0,2519
-0,0934
-0,3086
-0,1160
-0,3833
-0,1429

n
7
12
14
13
13
6
9
7

P
0,661
0,140
0,385
0,762
0,305
0,827
0,308
0,760

ns/s
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Z Vogeldagen
0,0
18,9
5,2
65,4
0,0
6,3
4,1
lOOZ

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance);
w = 0,8931, n = 6, ***
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren;
w = 0,8842, n = 12, ***
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden

Vergeleken
Jaren

alle
3.4.5
2 3 4.5

78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,1627 0,3372 ns
73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88
0,1569 0,9328 ns
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,1861
0,6962 ns

..

W

P

ns/s

Voorkomen in de loop van het seizoen
In de maanden mei t/m augustus verblijven gemiddeld nog geen tien
Dodaarzen langs de Westerschelde (fig. 4C). In September en oktober nemen de
aantallen toe en wordt het winteraantal bereikt. De uitschieter van 144
exemplaren in december 1981 werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat andere
gebieden verlaten waren onder invloed van de vorst. Gedurende de winter
kunnen door verschillende oorzaken (sterfte en wegtrek) flinke schommelingen
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in aantallen optreden, gemiddeld is het aantal van oktober t/m februari vrij
constant. Na februari nemen de aantallen af en in april verblijven er gemid¬
deld niet meer dan zeven Dodaarzen in de Westerschelde.
Het voorkomen in de Westerschelde vertoont een zelfde verloop over het
jaar als in het Veerse Meer (Stuart 1988).
5.2 FUUT

Podiceps cristatus

De Fuut broedt in grote delen van Europa. De noordelijke en oostelijke
broedgebieden worden ’s winters verlaten. Veel Fennoscandinavische Futen
overwinteren in Nederland. De piek in het voorkomen in de Delta valt in
februari, wanneer tot 14.400 Futen aanwezig kunnen zijn (februari 1978).
Doorgaans zijn de aantallen echter veel kleiner. (Cramp & Simmons 1977,
Meininger et al. 1984, 1985).
Voedsel
De Fuut consumeert vooral vis; soms worden echter ook kreeftachtigen
gegeten (Cramp & Simmons 1977, Doornbos 1984).
Verspreiding over de Westerschelde
Uit figuur 6 blijkt dat vooral de monding van de Westerschelde, rond de
Hooge Platen, belangrijk is voor Futen. Daar komt in januari gemiddeld 65%
van de Futen voor. Ook de kust tussen Breskens en Terneuzen en de Sloehaven
zijn belangrijk. Buiten de monding verblijven slechts enkele procenten van
het totaal aantal Futen. De verspreiding is in de gehele Westerschelde van
jaar tot jaar goed vergelijkbaar (tabel 3). Het is waarschijnlijk dat de Fuut
bij Saeftinge algemener is dan nu uit de (land)tellingen blijkt.
Voorkomen in de Westerschelde
Figuur 7A laat zien dat het aantal vogeldagen per seizoen voor de Fuut
nogal wisselend is. In zachte winters worden minder Futen gezien dan tijdens
winters met strenge vorst. Een uitzondering vormt de winter van 1985/86, toen
viel de vorst pas na januari in.
Het januari-aantal in figuur 7B bevestigd het wisselende beeld dat
geschetst wordt door de figuur met het aantal vogeldagen.
Figuur 8 met het verloop in de verschillende deelgebieden laat, naast
een nogal varierend voorkomen, zien dat in de meeste telgebieden het aantal
vogeldagen is toegenomen. In de telgebieden aan de noordoever is de toename
significant (tabel 3). Tussen Vlissingen en Borssele is de toename nog het
meest consistent. In de meeste telgebieden bevonden zich in het seizoen
1980/81 veel Futen.
Voorkomen in de loop van het seizoen
In de zomermaanden, van april t/m augustus is het aantal Futen op de
Westerschelde bijzonder klein; er worden er dan niet meer dan 10 gezien (fig.
7C) . Dit is het gevolg van het ontbreken als broedvogel van de soort in en
langs de Westerschelde. In September en oktober nemen de aantallen toe maar
pas in november komt het gemiddelde boven de honderd. In december nemen de
aantallen flink toe en in januari wordt het seizoensmaximum (gemiddeld 950
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exemplaren) berelkt. Maxima van 2300 exemplaren warden geteld in december
1980 an in januari 1984. Na januari nemen da aantallen anal af an in maart
zijn da meeste verdwenen.
Terwijl Camphuysen & van Dijk (1983) spreken van grote aantallen langsvliegende an verblijvende Futen bij vorst voor da Nederlandse kust is juist
hat omgekeerde hat geval op da Westerechelde. In da januari-maanden met vorst
waren da aantallen klein (1979: 10, 1980: 19, 1982: 25, 1985: 151, 1987:
286). In januari-maanden zonder vorst waren da januari aantallen groot (1981:
534, 1983: 1533, 1984: 2319, 1986: 2121, 1988: 668). Kennelijk gedragen da
Futen op da Westerschelde zich als vogels die in hat binnenland verblijven an
met vorst naar zee trekken. Hat is ook mogelijk dat vogels die normaliter da
Westerschelde tijdens da voorjaarstrek aandoen tijdens vorst in hun meer
label 3. Fuut. Trend in hat aantal vogeldagen, verspreiding an overeenkomst
in aantalsverloop tussen da verschillende telgebieden in da Westerschelde.
September t/m april. (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 0,001<p<0,01;
*** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 960
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
2320

(januari)
(januari 1984)

Trend in het aantal vogeldagen (September t/m april), Spearman Rank Correlatie Coefficient (tg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n =
aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

rg
0,6786
0,9667
0,6586
0,8139
0,4979
0,7714
0,4667
0,1786

n
7
12
14
13
13
6
9
7

p
0,094
<0,001
0,010
0,001
0,083
0,072
0,205
0,702

ns/ s
ns
***
*
**

ns
ns
ns
ns

% Vogeldagen
50,3
12,9
1,3
2,6
1,3
2,9
28,6
lOOZ

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance):
w'= 0,4035, n - 6, *
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren:
w - 0,2427, n - 12, *
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5
2 3 4.5

..

Vergeleken
ns/s
Jaren
W
P
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,3190 0,0482 *
73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88
0,6437 0,0263 *
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,6354
0,0033 **
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zuidwestelijk gelegen overwinterings gebied blijven. Opvallend in dit verband
is dat bij vorst in februari voor de Nederlandse kust vooral zuldwaarts
vliegende vogels worden opgemerkt (Camphuysen & van Dijk 1983) terwijl voor
de Vlaamse kust de zuidwaartse trek in februari nlet geconstateerd is (Borrey
et al. 1986). Meininger et al. (1984) veronderstellen voor de Grevelingen dat
de hoge winterpiek wordt veroorzaakt doordat Futen op voorjaarstrek zlch
voegen bij overwinteraars.
5.3 AALSCHOLVER

Phalacrocorax carbo

De Aalscholver broedt koloniegewl js in o.a. Eurazie. De ondersoort
P.c.sinensis broedt in Nederland in toenemend aantal. Het aantal broedparen
in Nederland is tussen de jaren 1978 en 1987 gestegen van 3040 tot 12.000 a
13.000 paar. Het aantal kolonies steeg van twee in 1977 tot 12 in 1985. Sinds
1987 broedt de soort in Zeeland en wel in het Veerse Meer. De Westeuropese
broedvogels overwinteren in het Middellandse Zeegebied. De aantallen in de
Delta zijn in de periode augustus-oktober het grootst: tussen 2.000 en 3.000.
(Meininger et al. 1984, 1985, Rooth 1985, Anonytnus 1988b).
Voedsel
De Aalscholver is een uitgesproken viseter. Vooral bij de bodem levende
vis wordt gegeten. Cramp & Simmons (1977) noemen o.a. platvis en Paling, maar
ook Koolvis, Kabeljauw en Wijting.
Verspreiding over de Westerschelde
Het zwaartepunt van de verspreiding in januari (fig. 9) bevindt zich in
de monding van de Westerschelde. Ten westen van de lijn Terneuzen-Borssele
verblijft dan 50% van het totaal aantal Aalscholvers. Tussen Perkpolder en
Terneuzen verblijft gemiddeld 30% van het totaal. Deze verspreiding heeft
mogelijk te maken met het grotere doorzicht van het water in het westen. De
verspreiding is goed vergelijkbaar van jaar tot jaar (tabel 4).
Voorkomen in de Westerschelde
Uit figuur lOA blijkt dat het aantal vogeldagen van de Aalscholver sinds
het winterseizoen 1978/79 in de hele Westerschelde significant is toegenomen
(tabel 4). Was een maximum van rond de 50 vogels in het begin van de jaren
tachtig nog gewoon, in oktober 1987 warden 220 Aalscholvers geteld. De in
januari getelde aantallen, bekend over een lange periode, laten de toename
eveneens zien (fig. lOB).
Figuur 11 met het verloop van het aantal vogeldagen in de verschillende
deelgebieden laat grote aantallen zien in vrijwel alle gebieden in de laatste
drie besproken en dat in de jaren zeventig lang niet in elk jaar Aalscholvers
warden gezien. Verder is het verloop van het aantal vogeldagen erg wisselend
zonder dat er een patroon valt te ontdekken.
Maebe & Van der Vloet (1956) noemen de soort alleen als doortrekker in
Saeftinge met aantallen die kleiner zijn dan nu (10 a 15 ex.). Van Impe
(1985b), die het voorkomen van de Aalscholver aan het eind van de vorige eeuw
vergelijkt met het voorkomen in het begin van de jaren tachtig, spreekt van
een achteruitgang. De achteruitgang sinds het einde van de vorige eeuw,
veroorzaakt door intensieve bejaging, is in grote delen van Europa geconsta-
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teerd (Bauer & Glutz von Blotzheim 1966). Maar zoals al is beschreven zijn de
laatste jaren,o.a. door het afschaffen van de jacht, zowel de najaars- als de
winteraantallen toegenomen.
Tabel A. Aalscholver. Trend in het aantal vogeldagen, verepreiding en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Westerschelde. September t/m april. (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 90
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
220

(oktober)
(oktober 1987)

Trend in het aantal vogeldagen (September t/m april), Spearman Rank Correlatie Coefficient (rg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n “
aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

rg
0,9643
0,9242
0,7473
0,6171
0,8991
0,9429
0,5833
0,9643

n
7
12
14
13
13
6
9
7

p
<0,001
<0,001
0,002
0,025
<0,001
0,005
0,099
<0,001

ns/s

*

*

ns

2 Vogeldagen
24.7
8.4
3.5
7,7
19.7
23,1
12,9
100%

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance):
w = 0,3800, n - 6, *
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren:
w - 0,4663, n “ 12, ***
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5
2 3 4.5

..

Vergeleken
ns/s
Jaren
W
P
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,5443 0,0019
73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88
0,6956 0,0146 *
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,7556
0,0005

Voorkomen in de loop van het seizoen
De grootste groepen Aalscholvers worden in augustus, September en
oktober geteld (fig. IOC). In oktober vindt er veel wegtrek plaats. Tot in
januari nemen daarna de aantallen weer iets toe. Na januari nemen de aantal¬
len af tot in juni, afgezien van een kleine opleving in april. Figuur 12 laat
het verloop over het seizoen zien in enkele telgebieden.
De vogels die in de nazomer en vroege herfst in de Westerschelde verblijven zijn zeer waarschijnlijk voor een groot deel vogels uit Nederlandse
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kolonies. Ze ruien in deze tijd de slagpennen en lichaamsveren. De Aalscholvers trekken voor een deal in oktober naar de overwinteringsgebieden rond de
Middellandse zee. De vogels die in de winter in het gebied aanwezig zijn
komen, gezien de afgelezen kleurringen in de Delta, minstens voor een deel
uit Denemarken.
5.4 BLAUWE REIGER

Ardea cinerea

De Blauwe Reiger broedt, in kolonies, in vrijwel geheel Europe. De
Westeuropese populatie wordt geschat op 30.000 paar waarvan 8.000 a 9.000
paar in Nederland broaden. Een deel van de Westeuropese broedvogels trekt weg
een ander deel overwintert in West-Europa. Het maximum aantal in de Delta,
tussen de 350 en 500 exemplaren, komt voor in het najaar. (Cramp & Simmons
1977, Meininger et al. 1984, SOVON 1987).
Voedsel
Hoewel de Blauwe Reiger ook insekten, amfibien en zoogdieren kan eten
(Cramp & Simmons 1977) wordt in de Westerschelde zeer waarschijnlijk alleen
vis gegeten.
Verspreiding over de Westerschelde
Het gros van de Blauwe Reigers bevindt zich in januari in de telgebieden
Vlissingen-Borssele en Hansweert-Belgische grens. In de andere telgebieden
Worden geen of kleine aantallen waargenomen. Een opmerkelijke concentratie
bevindt zich doorgaans op de steenbestorting van de koelwaterinlaat bij de
kerncentrale in Borssele. Kennelijk vinden ze hier gemakkelijk voedsel.
Verder fourageren enkelingen op de slikken of platen terwijl groepjes zich
binnendijks bevinden.
Voorkomen in de Westerschelde
Het voorkomen in de loop van de laatste jaren (fig. 13A, gebaseerd op
het aantal vogeldagen van September t/m april) is als volgt: een toenemend
aantal vogeldagen vanaf de winter 1978/79, in 1985/86 en 1986/87 een afnemend
aantal vogeldagen als gevolg van vorst met een snel herstel in de winter van
1987/88. Het januari-aantal (fig. 13B) laat vanaf het begin van de jaren
zeventig een zekere toename zien, enkele uitschieters uitgezonderd.
Voorkomen in de loop van het seizoen
Al in juli zijn er veel Blauwe Reigers aanwezig, maar de aantallen nemen
nog toe tot in oktober (fig. 13C). In november zijn er wat minder aanwezig
maar daarna nemen de aantallen weer toe tot een gemiddelde van 30 exemplaren
in januari. Vanaf januari neemt het aantal Blauwe Reigers af tot gemiddeld
zes in april. In mei kan een opleving plaatsvinden zoals in mei 1983: 27
exemplaren. Tijdens vorst neemt het aantal Blauwe Reigers af door wegtrek
en/of sterfte en ook het aantal in de voorjaarsmaanden na een vorstperiode is
klein. De maxima in de herfst vertonen geen verband met de vorst in de vorige
winter. Dit is het gevolg van het feit dat in de herfst veel jonge vogels
worden waargenomen (Buise & Tombeur 1988) en het herfst-aantal vooral afhankelijk is van het broedsucces.
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De waarnemingen in het voorjaar hebben waarschijnlijk betrekking op
Vogels uit broedkolonies uit de omgeving en op niet broedende jonge vogels.
Net vliegvlugge Blauwe Reigers zwermen nadat het nest verlaten is in alle
richtingen uit (Cramp & Simmons 1977). Dit duurt tot in September en gaat
over in de herfsttrek tot eind oktober. In februari is de voorjaarstrek reeds
begonnen en de meeste vogels hebben in maart de broedkolonies opgezocht (Blok
& Dybbro 1980).
5.5 KNOBBELZWAAN

Cvenus olor

De Knobbelzwanen in West-Europa zijn grotendeels nazaten van tot begin
van deze eeuw in gevangenschap gehouden exemplaren. In Nederland broaden nu
3.000 a 4.000 paar. Van juni t/m September komen concentraties van ruiende
vogels voor (met een totaal van ca. 6.000 ex.) in met name het Ijsselmeer en
het Deltagebied. In de Grevelingen worden dan tot 2.000 exemplaren geteld. In
ons land overwinteren ongeveer 13.000 vogels, vooral Nederlandse broedvogels.
In de Delta overwinteren tussen de 1.000 en 2.200 Knobbelzwanen. (Meininger
et al. 1984, Ruitenbeek & Andersen-Harild 1978, SOVON 1987).
Voedsel
Het voedselpakket van de Knobbelzwaan is volledig plantaardig en zal in
en langs de Westerschelde bestaan uit groenwieren en planten die op schorren,
dijken en in aangrenzende gebieden groeien.
Verspreiding over de Westerschelde
De verdeling van de Knobbelzwaan over de Westerschelde is niet gelijkmatig. Vrijwel alle waarnemingen worden aan de noordelijke oever gedaan. Soms
waren twee exemplaren enkele maanden aanwezig langs de zuidoever. Veelal
houden de vogels zich op in havens, bij sluizen en in binnendijks gelegen
gebieden.
Voorkomen in de Westerschelde
De Knobbelzwaan is zeer schaars in en langs de Westerschelde. Er werden
nooit meer dan 26 exemplaren (januari 1985) tegelijk geteld. Doorgaans zijn
de aantallen veel kleiner. De aantallen varieerden in de loop van de jaren
vrij sterk.
Maebe & Van der Vloet (1956) vermelden dat ze de Knobbelzwaan alleen
tijdens vorst in Saeftinge waargenomen hebben.
Voorkomen in de loop van het seizoen
Figuur 14 toont het gemiddelde en maximum aantal in de loop van het
jaar. In juni, juli en november zijn er relatief veel Knobbelzwanen aanwezig,
in december daalt het aantal iets maar in januari neemt het aantal weer toe.
Het voorkomen in de Westerschelde is schaars in vergelijking met het
Veerse Meer en de Grevelingen. Het is waarschijnlijk de getijde beweging
waardoor de Knobbelzwaan zich niet thuis voelt in de Westerschelde (en in de
Oosterschelde). Het schaarse voorkomen van macrofyten zou ook een oorzaak
kunnen zijn.
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Anser alblfrons

De Kolgans broedt in de toendra’s van Eurazie. Een groot deal van de
Vogels die in West-Europa overwinteren verblijft in Nederland. De winterpopulatie in Nederland groeide sinds 1970 van AO a 60.000 tot bijna AOO.OOO
in 1986. Het aantal overwinterende Rolganzen in de Delta varieert van 25.000
tot 5A.000 vogels. Tijdens een speciale ganzentelling in januari 1979 warden
zelfs 8A.000 Kolganzen geteld. (Cramp & Simmons 1977, Ebbinge et al. 1987,
Meininger et al. 198A, 1985).
Voedsel
Kolganzen eten in hun Nederlandse overwinteringsgebieden hoofdzakelijk
gras. Tegenwoordig worden ze ook veel gezien op stoppelakkers of akkers met
graszaad, wintertarwe en oogstresten van aardappels, bieten of mais. Buitendijks grazen Kolganzen op kweldergrasvegetaties (Buise & Tombeur 1988).
Verspreiding over de Westerschelde
In het midden en oostelijk deel van de Westerschelde worden alle Kol¬
ganzen gezien met de grootste aantallen in Saeftinge (532, fig. 15). In het
telgebied tussen Saeftinge en Perkpolder worden ook veel Kolganzen waargenomen maar dan bevinden zij zich binnendijks. Ook de Kolganzen die aan de
noordzijde van de Westerschelde worden waargenomen bevinden zich op landbouwgronden, met name bij Ellewoutsdijk en in de omgeving van Rilland. De ver¬
spreiding is van jaar tot jaar goed vergelijkbaar (tabel 5).
Er zijn twee slaapplaatsen in de Westerschelde; de Hooge Platen en
Saeftinge. Vogels uit grote delen van Zeeuws-Vlaanderen komen hier slapen.
Voorkomen in de Westerschelde
Het aantal Kolganzen in het Westerschelde-gebied is nogal wisselend en
in belangrijke mate afhankelijk van het voorkomen van vorst (fig. 16A en 17).
Alleen in Saeftinge komt de soort in elk jaar in redelijke aantallen voor.
Maebe & Van der Vloet (1956) spreken voor wat betreft Saeftinge van een
algemene doortrekker en overwinteraar met een maximum van 900 exemplaren.
Sindsdien is de soort hier echter talrijker geworden, nu worden er maxima van
meer dan 6000 vastgesteld.
Uit figuur 16A blijkt dat de strenge winters van 1978/79 en 1985/86 goed
waren voor een groot aantal vogeldagen. Het is opvallend dat in de winter
1986/87, die toch ook redelijk streng was, het aantal vogeldagen van de
Kolganzen klein bleef. Dit komt doordat, na grote aantallen in januari 1987
(10.500 ex.), in februari slechts 800 exemplaren werden geteld. Ook in
Vlaanderen werden na half februari 1987 vrijwel geen Kolganzen waargenomen
(Meire et al. 1988). De januari-aantallen in figuur 16B laten zien dat de
soort in de jaren tachtig veel algemener is dan in de jaren zeventig.
Voorkomen in de loop van het seizoen
Pas in november worden de eerste grote groepen in de Westerschelde
waargenomen (fig. 16C), daarna stijgen de aantallen flink en in januari wordt
het maximum bereikt (gem. 6600 vogels). Ook zijn er jaren dat het maximum in
december valt. In februari is het aantal alweer flink afgenomen, in maart
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Tabel 5. Kolgans. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Westerschelde. September t/m april. (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88):
66A0
Maximum (1980/81 t/m 1987/88);
15.830

(januari)
(januari 1986)

Trend in het aantal vogeldagen (September t/m april), Spearman Rank Correlatie Coefficient (rg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n “
aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

rg
0,8018
0,3162
0,3714
0,3791
0,0110
0,7714
-0,3766
-0,0714

n
7
12
14
13
13
6
9
7

p
0,030
0,317
0,191
0,201
0,972
0,072
0,318
0,879

ns/s
*
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Z Vogeldagen
0,3
0,1

7,5
5,4
70,1
16,4
0,2
100%

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance):
w = 0,7656, n = 6, ***
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren:
w = 0,9083, n = 12, ***
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5
2.3.4.5

Vergeleken
Jaren
W
P
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,3130 0,0522
73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88
0,5531 0,0688
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,5901
0,0066

ns/s
ns
ns
**

zijn er nog maar een 1100 aanwezig en in april geen.
Het geschetste verloop komt aardig overeen met dat voor heel Nederland
(Ebbinge et al. 1987). Een uitzondering vormt de maand februari. Uit de
Westerschelde zijn dan al veel Kolganzen vertrokken terwijl de aantallen in
Noord-Nederland nog groot zijn. Het beeld komt wel goed overeen met dat voor
Vlaanderen (Meire et al. 1988) met dien verstande dat in Vlaanderen half
november nog bijna geen Kolganzen aanwezig zijn en in de Westerschelde wel.
De enkele vogels die buiten de wintermaanden worden waargenomen zijn
waarschijnlijk aangeschoten vogels. Ook Maebe & Van der Vloet (1956) constateerden dat.
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5.7 GRAUWE GANS

Anser anser

Ds Grauwe Gans broedt in steads toeneinende aantallen in de gematigde
delen van Europa. De soort overwintert vooral in West- en Zuid-Europa. De
totale West- en Zuideuropese winterpopulatie bestaat uit ca. 230.000 exemplaren, waarvan Groot-Brittannie er ca. 100.000 herbergt. Een deal van de Grauwe
ganzen uit Scandinavie en Duitsland (ca. 130.000 exeinplaren) trekt eind
oktober, begin november door Nederland naar de Goto de Donana in Spanje. Een
ander deel (10.000 a 13.000 ex.) overwintert in Nederland. In het Zuidelijk
Deltagebied overwinteren ongeveer 9.000 Grauwe ganzen. (Cramp & Simmons 1977|
Meininger et al. 198A, Meininger & van Haperen 1988, Monval & Pirot 1989).
Voedsel
Grauwe ganzen eten tal van plantensoorten. De wortels en broedknolletjes
van Zeebies en Riet zijn favoriet. (Bauer & Glutz von Blotzheim 1968).
Verspreiding over de Westerschelde
Grauwe Ganzen worden de gehele periode dat ze in de Westerschelde
verblijven voornamelijk in Saeftinge gezien (89Z van het aantal in januari,
fig. 18). Kleinere groepjes worden op de schorren tussen Hansweert en de
Belgische grens en op het Paulinaschor geteld. De aantallen zijn in januari
gelijkmatig over de schorren in de Westerschelde verspreid (x2=7,l, f=8). De
verspreiding is ook van jaar tot jaar vergelijkbaar (tabel 6).
Voorkomen in de Westerschelde
Van Impe (1985b) vergelijkt het voorkomen van de Grauwe Gans in Saeftin¬
ge met het voorkomen aan het einde van vorige eeuw en stelt een uitgesproken
toename vast. Maebe & Van der Vloet (1956) noemen maximaal 250 exemplaren, in
het begin van de jaren zeventig warden 1000 exemplaren geteld en in 1986/87
zelfs 8000 vogels. De toename van de gehele populatie is een oorzaak van
toenemende aantallen. Van Impe (1985b) noemt bovendien de uitbreiding van de
velden Zeebies in Saeftinge als oorzaak.
Het voorkomen sinds het winterseizoen 1978/79, getoond aan de hand van
het aantal vogeldagen in figuur 19A, laat een duidelijke stijgende tendens
zien (tabel 6). Alleen in het seizoen 1987/88 was het aantal vogeldagen
gedaald ten opzichte van de twee jaren daarvoor. Kwam het totaal aantal voor
de hele Westerschelde in het begin van de jaren tachtig amper boven de 1000
exemplaren, in de laatste drie besproken jaren werden er regelmatig meer dan
5000 geteld. In figuur 19B valt op dat de januari-aantallen en daarmee de
overwinteraars, vooral na 1984 flink toenamen.
In de telgebieden waar regelmatig Grauwe ganzen verblijven zien we deze
significante toename ook (fig. 20, tabel 6). In Saeftinge, het belangrijkste
gebied voor de Grauwe ganzen in de Westerschelde, werd in de jaren zeventig
al een toename geconstateerd. Het aantal vogeldagen is in de jaren tachtig
met een factor twaalf toegenomen ten opzichte van het begin van de jaren
zeventig. Dit wordt veroorzaakt door veel grotere aantallen maar ook door een
verlenging van de periode dat de Grauwe Ganzen in het gebied verblijven. In
het telgebied Hansweert-Belgische grens werden in de jaren zeventig vrijwel
geen Grauwe Ganzen vastgesteld. In de seizoenen 1985/86 t/m 1987/88 nam het
aantal vogeldagen hier echter steeds tee (tabel 6). Ook op de Hooge Platen

ALGEMENE WATERVOGELS

39

werden significant meer vogeldagen vastgesteld. In de andere telgebieden is
het voorkomen onregelmatig en wordt zo nu en dan een flinke groep geteld.
Over de Nederlands/Belgische grens ontdekte de Grauwe Cans in het najaar van
1976 de Zeebies-velden van het Groot Buitenschoor en het Galgeschoor (Van
Impe 1981).
Voorkomen in de loop van het seizoen
In de zomer verblijven er vrijwel geen Grauwe Ganzen in de Westerschelde
(fig. 19C). In augustus en September stijgen de aantallen iets om in oktober
en november flink toe te nemen. In november wordt het winteraantal bijna
bereikt, alleen de aantallen in januari zijn nog iets groter. Dit januariaantal lag in de jaren tachtig gemiddeld tussen de 2000 en 3000 exemplaren,
de laatste drie jaar zelfs boven de AOOO. Na februari verlaten veel Grauwe
Ganzen het gebied en in april zijn er nog slechts enkele tientallen aanwezig.
De Grauwe Gans broedt sinds 1969 in Zeeuws-Vlaanderen en in 1976 voor
het eerst in Saeftinge. Nu broeden daar elk jaar enkele paren (Buise &
Tombeur 1988).
In oktober en november trekken de broedvogels uit Noorwegen, Zweden,
Denemarken en Dost- en West-Duitsland naar de overwinteringsgebieden in
Nederland en in Spanje. In deze periode bereiken veel vogels Nederland, een
deel overwintert hier, een deel pleistert enige tijd voordat ze verder
trekken naar Spanje (Ebbinge et al. 1987, Nordic Greylag Goose Working Group
1988). In Nederland worden veruit de grootste aantallen in de herfst geteld,
terwijl in de Westerschelde in januari de grootste aantallen aanwezig zijn.
Blijkbaar is er in Saeftinge en de andere gebieden voldoende voedsel zodat
het voor een groot deel van de Grauwe Ganzen niet nodig is om door te vliegen
naar Spanje. In de jaren veertig en vijftig was dit anders, toen werden
Grauwe Ganzen alleen in de trektijden waargenomen (Maebe & Van der Vloet
1956). Ook in januari 1967 werd tijdens een telling van de Westerschelde maar
een Grauwe Gans waargenomen (Wolff 1967).
In januari en februari trekken de eerste Grauwe Ganzen alweer naar het
noorden.
Vooral in het najaar verblijven er Grauwe Ganzen op de Hooge Platen
(fig. 21). Dit zijn waarschijnlijk doortrekkers. Het telgebied HansweertBelgische grens wordt vermoedelijk door Grauwe Ganzen uit Saeftinge bezocht.
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Tabel 6. Grauwe Gans. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Westerschelde. September t/m april. (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 2900
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
8210

(januari)
(februari 1987)

Trend in het aantal vogeldagen (September t/m april), Spearman Rank Correlatie Coefficient (rg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

0,6786
0,7555
0,3995
0,6574
0,9286
-0,0286

n
7
12

14
13
13
6
9
7

P
0,094
0,004
0,157
0,015

% Vogeldagen
1,6
0,2
0,2
6,3
90,8

ns/s
ns
"kif

ns
*

<0,001

0,957
0,134
0,007

ns
ns

0,1

0,8
1002

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance):
w = 0,5704, n = 6, *
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren:
w = 0,7374, n = 12, ***
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden

Vergeleken
Jaren

alle
3.4.5
2 3 4.5

78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,4088 0,0138 *
73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88
0,6606 0,0218 *
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,6271
0,0037 **

..

5.8 BERGEEND

W

P

ns/s

Tadorna tadorna

De Bergeend komt in Europa als broedvogel vooral voor in de omgeving van
kusten maar ook steeds meer in het binnenland. In de zomer verzamelen de
Noordwesteuropese Bergeenden zich voor de slagpenrui in de Duitse Bocht en op
enkele kleinere ruiplaatsen. In het najaar verspreiden de vogels zich weer en
overwinteren ze o.a. in het Deltagebied. In Noordwest-Europa overwinteren ca.
250.000 Bergeenden, waarvan ca. 60.000 in Nederland. In de Delta verblijven
’s winters ongeveer 10.000 Bergeenden. (Goethe 1961, Meininger et al. 1984,
1985, SOVON 1987).
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Voedsel
Deze soort fourageert voornamelijk op schelpdieren, insekten en kreeftachtigen (Cramp & Simmons 1977). In de Westerschelde gaat het dan voorname¬
li jk om Wadslakjes, Nonnetjes, Kokkels, Copepoda, Slijkgarnaal en diatomeeen
(Bos & Schefferlie 1988).
Verspreiding over de westerschelde
De Bergeend concentreert zich in de zomer op de Hooge Platen (55Z) en op
de platen tussen Borssele en Hansweert (22%, fig 22). Vooral op de Molenplaat
verblijven in dit laatste telgebied veel Bergeenden. In januari zijn de Bergeenden gelijkmatig verspreid over de slikken van de Westerschelde (x2=22,
£=8). De verspreiding is goed vergelijkbaar van jaar op jaar (tabel 7).
Voorkomen in de Westerschelde
Terwijl het aantal Bergeenden in de gehele Westerschelde in de jaren
1978/79 t/m 1982/83, voor wat het aantal vogeldagen betreft, constant was
blijkt de soort te zijn toegenomen in de jaren 1985/86 t/m 1987/88 (fig. 23A,
tabel 7). In het jaar 1986/87 lag het aantal vogeldagen echter op een lager
niveau. Bedacht moet worden dat hier de aantallen gedurende winter (september-april) besproken worden. De zomermaanden, de periode waarin de grootste
aantallen in de Westerschelde verblijven, zijn hier niet opgenomen.
Het aantal Bergeenden dat in januari in de Westerschelde verblijft is
sinds het begin van de tellingen in 1973, behalve enkele uitschieters naar
boven, niet sterk veranderd (fig. 23B).
In de verschillende deelgebieden (fig. 25) is het verloop van het aantal
vogeldagen in de wintermaanden erg wisselend. Globaal zien we het beeld van
een toenemend aantal in de eerste helft van de jaren zeventig. Het wisselende
verloop van het aantal vogeldagen in de verschillende gebieden na het seizoen
1978/79 komt significant overeen (tabel 7).
Riiger et al. (1986) tonen aan dat Bergeenden bij vorst naar mildere
streken vluchten; in Nederland daalde de januari-index in 1979 terwijl die
voor het mildere Groot Brittanie flink steeg. Deze wegtrek is bij de Bergeen¬
den in het Waddengebied duidelijk (SOVON 1987), maar in de Oosterschelde nam
het aantal tijdens vorst in de winter 1978/79 juist flink toe. In de Wester¬
schelde veranderde het aantal nauwelijks, alleen het februari aantal bleef
achter bij normale aantallen in die maand. Ook andere jaren met vorst vindt
dit zijn weerslag op de aantallen in februari.
Het voorkomen in de zomermaanden (juni-september) kan worden besproken
vanaf het seizoen 1980/81 (fig. 24). Het blijkt dat het totaal aantal vogel¬
dagen gedurende de zomer in de Westerschelde toeneemt, vooral als gevolg van
de toename op de Hooge Platen. Tussen Borssele en Hansweert neemt het aantal
vogeldagen ook toe, tussen Hansweert en de Belgische grens en in Saeftinge is
het aantal nu kleiner dan aan het begin van de jaren tachtig. In beide
telgebieden was de soort in 1983 het schaarst.
Voorkomen in de loop van het seizoen
In figuur 23C waarin het voorkomen over het seizoen wordt gegeven valt
het grote aantal in de maanden juni t/m September op. In deze maanden zijn
naast jonge vogels grote aantallen ruiende vogels aanwezig. In de laatste
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jaren ruien ongeveer 2500 exemplaren rond de Hooge Platen, Molenplaat en rond
de grens met Belgie (Bos & Schefferlie 1988).
Na de rui lessen de grote groepen op en verspreiden de Bergeenden zlch,
o.a. over het Deltagebled. In de periode oktober t/m februari nemen de
aantallen in het Deltagebied toe. Dit wordt veroorzaakt door het terugkeren
van de broedvogels uit de Duitse Waddenzee waar grote groepen Bergeenden
ruien. In de Westerschelde echter dalen de aantallen nog tot in december.
Daarna nemen de aantallen ook hier toe. In februari en maart zijn gemiddeld
1600 vogels aanwezig. Daarna verspreiden de broedvogels zich en nemen de
aantallen weer af tot gemiddeld 650 exemplaren in april. In de Braakman werd
in maart en april doortrek geconstateerd (Suetens et al. 1961). In juli
trekken ook vogels met hun jongen vanuit de omliggende binnendijkse gebieden
naar de Westerschelde (Buise & Tombeur 1988). De oudervogels verlaten de
jongen na enkele weken vaak om naar de ruigebieden te gaan. De jonge vogels,
die niet ruien, blijven achter in creches.
In juni en juli, voordat de rui begint, concentreren de Bergeenden zich
in grote groepen, waarna ze wegtrekken, waarschijnlijk vooral naar de Duitse
Bocht. Een deel blijft achter in de Westerschelde om daar te ruien. Naast de
ruiende Bergeenden in de Westerschelde maken enkele honderden Bergeenden (300
in 1980) de rui door op het Groot Buitenschoor en Galgeschoor (Van Impe 1981,
Voet 1982). Maebe & Van der Vloet (1952) troffen in de Benedenschelde overzomerende 2e jaars Bergeenden aan.
Het verloop over het seizoen in de ver schillende telgebieden wordt
getoond door figuur 26.
Het aantals-verloop, met grote aantallen in de zomermaanden, is tegengesteld aan dat van de Oosterschelde waar juist in de winter grote aantallen
verblijven. Volgens Bos & Schefferlie (1988) ruien de vogels niet in de
Oosterschelde omdat daar veel meer verstoring op de platen plaatsvindt dan in
de Westerschelde. Het achterblijven van de aantallen in de Westerschelde in
de winter bij die in de Oosterschelde kan worden veroorzaakt door de aanwezige hoeveelheid voedsel (Bos & Schefferlie 1988).
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label 7. Bergeend. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Westerschelde. September t/m april.
(ns niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 3890
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
5960

(juli)
(januari 1980)

Trend in het aantal vogeldagen (September t/m april), Spearman Rank Correlatie Coefficient (rg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n aantal seizoenen)
Gebied
nr.
Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

rg
0,9286
0,4825
0,2703
0,1593
0,2088
0,5429
0,4000
0,7857

n
7
12
14
13
13
6
9
7

p
0,003
0,112
0,350
0,603
0,494
0,266
0,286
0,036

ns/s
**
ns
ns
ns
ns
ns
ns

% Vogeldagen
35,3
5,6
13,2
9,5
17,4
8,7
10,2

*

100%

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance):
w = 0,6071, n = 6, **
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren:
w = 0,6333, n - 12, *
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5

..

2 3 4.5

Vergeleken
Jaren
^
^
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,4076 0,0140
73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88
0,4420 0,1953
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,4091
0,0816

ns / s
*
ns
ns
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5.9 SMIENT

Anas penelope

Het broedgebied van de Smient omvat grote delen van Noordwest-Europa,
Noord-Rusland en Siberia. De vinterpopulatie van Noordwest-Europa wordt op
750.000 exetnplaren geschat. Tijdens zachte winters zijn er in Nederland een
kleine AOO.OOO Smienten aanwezig. In strenge winters kan dit echter tot onder
de 100.000 dalen. Het seizoensmaximum in het Deltagebied ligt rond de 60.000
vogels. (Cramp & Simmons 1977, Meininger et al. 198A, Riiger et—al. 1986,
SOVON 1987).
Voedsel
Volgens Cramp & Simmons (1977) worden door Smienten in kustgebieden
voornamelijk Zeegras, Ruppia en verschillende algen gegeten. De Smienten in
de WesterSchelde, die voornamelijk op schorren fourageren, zullen ook gras en
tal van andere planten eten.
Verspreiding over de Westerschelde
De Smient wordt in
waargenomen, de grootste
verspreiding is van jaar
rageren veel Smienten in

januari in vrijwel alle delen van de Westerschelde
concentratie bevindt zich in Saeftinge (fig. 27). De
op jaar goed vergelijkbaar (tabel 8). ’s Nachts fou¬
het binnenland (Buise & Tombeur 1988).

Voorkomen in de Westerschelde
Uit figuur 28A valt op te maken dat het voorkomen in de Westerschelde de
laatste jaren geen grote schommelingen heeft ondergaan. In de hier getoonde
jaren lag het seizoensmaximum steeds rond de 20.000 exemplaren. Het januariaantal schommelde in de jaren zeventig tussen AOOO en 22.000 exemplaren, in
de jaren tachtig was het januari-aantal veel constanter (fig. 28B).
Wanneer we het verloop van het aantal vogeldagen per telgebied bekijken
(fig. 29) zien we echter grote verschillen. In de meeste gebieden is het
aantal vogeldagen in het begin van de jaren zeventig toegenomen. In de jaren
daarna schommelde in vrijwel alle telgebieden het aantal vogeldagen rond een
lager niveau. In Saeftinge was het aantal vogeldagen in het seizoen 1985/86
klein terwijl in andere gebieden (Borssele-Hansweert, Hansweert-Belgische
grens) een relatief groot aantal vogeldagen werd vastgesteld. Mogelijk was
hier sprake van verplaatsing.
Hoewel het aantal vogeldagen in het telgebied Vlissingen-Borssele
relatief klein is, is het aantal vogeldagen significant toegenomen (tabel 8).
Dit is opvallend daar de Pijlstaart, met ongeveer dezelfde levenswijze, in
dit telgebied achteruit is gegaan.
De trend die door Ruger et al. (1986) wordt gegeven voor NoordwestEuropa en die duidelijk wordt beinvloed door het voorkomen van vorst, komt
niet overeen met die voor Saeftinge, het belangrijkste gebied voor Smienten
in de Westerschelde. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat het klimaat
in de Westerschelde relatief mild is. Waarschijnlijk komen er bij vorst
Smienten uit noordelijker gelegen gebieden naar de Westerschelde, de aantallen nemen namelijk bij vorst toe. Zo werd het maximum van 2A.000 exemplaren
in december 1981 vastgesteld tijdens een vorstperiode. Ook in februari 1986
verbleven er meer Smienten dan in andere februari maanden. In deze maand
werden ook in Vlaanderen grote aantallen geteld (Devos et al. 1988). Niet bij
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elke vorst-inval nemen de aantallen toe, bijvoorbeeld tijdens
wintermaanden van 1986/87 bleef bet aantal onder het gemiddelde.

de

koude

label 8. Smient. Trend in het aantal vogeldagen, versprelding en overeenkomst
in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Westerschelde.
September t/m april. (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; ** 0,001<p<0,01;
*** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 15.180
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
23.990

(oktober)
(december 1981)

Trend in het aantal vogeldagen (September t/m april), Spearman Rank Correlatie Coefficient (rg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n =
aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

rg
0,8571
0,8741
0,0066
0,3022
0,0110
0,1429
0,3000
0,1786

n
7
12
14
13
13
6
9
7

p
0,014
<0,001
0,982
0,316
0,972
0,787
0,433
0,702

ns/s
*
***

ns
ns
ns
ns
ns
ns

X Vogeldagen
0,6
1.7
2.8
11,7
79,3

1,A
2,5
100%

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance):
w = 0,8016, n = 6, ***
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren:
w = 0,8861, n = 12, ***
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5
2 3 4.5

..

Vergeleken
Jaren
W
P
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,1417 0,4209
73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88
0,3223 0,4780
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,2736
0,3608

ns / s
ns
ns
ns

Voorkomen in de loop van het seizoen
Hoewel er in juli en augustus al enige Smienten in de Westerschelde
aanwezig kunnen zijn worden pas in September en oktober grote aantallen
geteld (fig. 28C). In oktober wordt meteen de grootste gemiddelde waarde
bereikt van 15.000 exemplaren. Geleidelijk daalt dit aantal gedurende de
winter totdat in april vrijwel alle Smienten het gebied hebben verlaten. Dan
zijn er nog ongeveer 250 aanwezig, in mei en juni wordt de Smient slechts
incidenteel vastgesteld.
Dat het maximum-aantal zo vroeg in het winterhalfjaar wordt bereikt.
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betekent dat een deel van de Smienten die in oktober in de Westerschelde
verblijven gedurende de winter naar andere gebieden trekken. Het is waarschijnlijk dat een deel van de Smienten in de loop van de winter naar binnendijkse gebieden in Zeeland trekt (Meininger et al. 1984). In Zeeuws-Vlaanderen verschijnen de Smienten bijvoorbeeld later dan in de Westerschelde (Buise
& Tombeur 1988).
Figuur 30 last voor enkele telgebieden het verloop over het seizoen
zien. Hierbij valt op dat in Saeftinge de piek vroeg in het winterseizoen
valt, terwijl dat in de andere gebieden veel later is. We zien dit patroon
ook terug bij Wintertaling en Slobeend.
5.10 WINTERTALING

Anas crecca

De Wintertaling broedt in vrijwel geheel Europa. Het zwaartepunt van de
verspreiding ligt echter in Noord-Europa. In Noordwest-Europa worden ’s
winters ongeveer 200.000 Wintertalingen geteld. In Nederland verblijven
tijdens normals winters 25.000 a 45.000 vogels. In het Deltagebied worden de
meeste Wintertalingen in oktober gezien; het gaat dan om gemiddeld 11.300
dieren. (Meininger et al. 1984, SOVON 1987).
Voedsel
De Wintertaling eet gedurende de winter voornamelijk zaden van allerlei
water- en moerasplanten. Ook worden kleine schelpdieren en kreeftachtigen
gegeten. (Cramp & Simmons 1977).
Verspreiding over de Westerschelde
In augustus beperkt de verspreiding van de Wintertaling zich vrijwel tot
Saeftinge (93%, fig. 31). De soort is dan gelijkmatig verspreid over de
schorren in de Westerschelde (x2=10, f=8). In januari komen op veel meer
plaatsen Wintertalingen voor en de meeste vogels hebben dan Saeftinge verlaten. Een concentratie wordt gevonden op de schorren en slikken tussen
Hansweert en de Belgische grens. De soort profiteert waarschijnlijk van de
aanvoer van zaden door de Schelde. De verspreiding is van jaar op jaar goed
vergelijkbaar (tabel 9).
Voorkomen in de Westerschelde
In figuur 32A wordt het verloop van het aantal vogeldagen in de periods
September t/m april voor de Wintertaling geschetst. Wat daarin opvalt is dat
de soort in de laatste drie beschouwde jaren veel minder algemeen is dan in
de jaren daarvoor. Wanneer we gemiddelden nemen voor beide perioden is deze
afname ongeveer 602. De Wintertaling lijkt ondanks de vorst in de winter van
1978/79 vrij algemeen, het jaar daarop echter was het aantal vogeldagen veel
groter. Dit verloop werd in heel Europa gemerkt (Riiger et al. 1986). De grote
aantallen in het seizoen 1979/80 blijkt uit figuur 32B met de januari-aantallen. Ook vallen in deze figuur de kleine aantallen in de jaren tachtig op.
Tijdens de door Wolff (1967) gehouden telling in augustus 1966 werden
maar liefst 11.000 Wintertalingen vastgesteld. Dit aantal is daarna nooit
meer geteld. In het Braakmangebied nam de soort na de afsluiting in 1952
flink toe (Suetens et al. 1961). Dit was waarschi jnli jk het gevolg van het
verzoeten van het gebied.
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label 9. Wintertaling. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en
overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de
Westerschelde. September t/m april. (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 950
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
2250

(februari)
(januari 1983)

Trend in het aantal vogeldagen (September t/m april), Spearman Rank Correlatie Coefficient (rg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n “
aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

rg
0,6786
0,8951
-0,2816
-0,4121
-0,4286
0,4286
0,0833
-0,7143

n
7
12
14
13
13
6
9
7

p
0,094
<0,001
0,329
0,162
0,144
0,397
0,831
0,071

ns/s
ns
***
ns
ns
ns
ns
ns
ns

X Vogeldagen
1,9
13,5
9,2
28,1
40,2
2,7
4,4
100%

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance);
w = 0,8790, n = 6, ***
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren:
w = 0,6361, n •= 12, ***
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5
2 3 4.5

..

Vergeleken
Jaren
W
P
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,1207 0,5176
73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88
0,5386 0,0795
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,2242
0,5426

ns/s
ns
ns
ns

Het aantal vogeldagen in de telgebieden Hansweert-Belgische grens en
Saeftinge is wisselend maar beide gebieden vertonen wel enkele overeenkomsten
(fig. 33). In beide gebieden is de soort in het seizoen 1979/80 algemeen, na
een enorme terugval in het daarop volgende jaar nam de soort daarna in beide
gebieden toe. De laatste drie beschouwde winters is de soort in de twee tel¬
gebieden echter veel minder algemeen dan daarvoor. Tussen Borssele en Hansweert nam het aantal vogeldagen vanaf 1973/74 af tot een opleving in de jaren
1979/80 t/m 1981/82 maar schommelt de laatste jaren rond een laag niveau. De
opleving in de jaren 1979/80 t/m 1981/82 is ook geconstateerd in het telgebied Terneuzen en Breskens. Op de Hooge Platen werd slechts af en toe een
flink aantal vogeldagen vastgesteld en tussen Perkpolder en Terneuzen was
het aantal vogeldagen klein maar iets toenemend. In het telgebied VlissingenBorssele is de soort significant toegenomen (tabel 9).
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Er zijn dus duidelijke overeenkomsten en tegenstellingen in het voorkomen van Winter talingen in de verschillende telgebieden. Een verklaring
hiervoor ligt echter niet voor het oprapen. Het is wel duidelijk dat de soort
de laatste jaren onder druk staat, in tegenstelling tot de gehele Noordwesteuropese populatie die een stijgende trend vertoont (Riiger e.t—a^. 1986).
Voorkomen in de loop van het seizoen
Wintertalingen bereiken al vroeg in het najaar de Westerschelde; in
September verblijven er gemiddeld 800 (fig. 32C). Vanaf September tot in
februari schommelt het gemiddelde tussen de 600 en 950 exemplaren. In november t/m januari kunnen echter rond de 2300 exemplaren aanwezig zijn. In de
afzonderlijke jaren zijn de schommelingen veel groter dan de figuur laat
zien. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat gedurende de gehele periode trek kan
plaatsvinden en doordat er veel verplaatsingen binnen de Westerschelde zijn.
In maart hebben al veel Wintertalingen de Westerschelde verlaten en in mei en
juni zijn er nog een tiental over.
De Wintertaling is erg vorstgevoelig en er trekken bij vorst veel
Wintertalingen weg (Riiger et al. 1986). Dit gebeurt ook in Westerschelde maar
sommige jaren stijgt het aantal bij vorst. Kennelijk zoeken dan vogels uit
noordelijker gebieden de Westerschelde op. De Westerschelde is het enige
gebied in het Deltagebied met een duidelijke piek in januari (Meininger e_t
al. 198A). Volgens Buise & Tombeur (1988) kunnen bij invallende vorst tijdelijk veel vogels aanwezig zijn, maar wanneer de vorst aanhoudt, verblijven er
nog maar enkele.
De seizoenspreiding verschilt sterk tussen verschillende delen van de
Westerschelde (fig. 3A). In Saeftinge bijvoorbeeld worden de grootste aantallen geteld in augustus en September, tussen Hansweert en de Belgische grens
kunnen de grootste aantallen in januari of februari aanwezig zijn. In de
andere telgebieden aan de noordoever van de Westerschelde komen maximale
aantallen Wintertalingen voor van oktober t/m maart. Het patroon van grote
aantallen in de nazomer in Saeftinge zien we ook bij de Slobeend. Het is
onbekend of dit veroorzaakt wordt doordat de Wintertaling daar ruit, zoals
Maebe & Van der Vloet (1956) vaststelden of dat de vogels daar in de herfst
verstoord worden door de jacht.
5.11 WILDE EEND

Anas platvrhynchos

De Wilde Eend broedt in geheel Europe. De Noordwesteuropese winterpopulatie wordt geschat op 5.000.000 vogels. In Nederland overwinteren 300.000 a
A50.000 Wilde Eenden. Dit zijn eigen broedvogels aangevuld met broedvogels
van Scandinavie en gebieden rond de Oostzee. In de Delta overwinteren ca.
67.000 Wilde Eenden. (Meininger et al. 198A, Monval & Pirot 1989, SOVON
1987).
Voedsel
Het menu van de Wilde Eend is zeer uitgebreid. In de herfst en winter
maanden wordt vooral plantaardig materiaal gegeten. Dit kan bestaan uit
algen, planten, zaden en landbouwgewassen. Vanaf maart wordt het aandeel
dierlijk voedsel groter (Cramp & Simmons 1977). Veel Wilde Eenden rusten
overdag in de Westerschelde en fourageren ’s nachts in de omliggende landbouwgebieden.
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Verspreiding over de Westerschelde
Wilde Eenden worden in augustus voornamelijk gevonden rond de Hooge
Platen en tussen Breskens en Terneuzen (samen 49Z). In januari is de ver¬
spreiding meer gelijkmatig (fig. 35). Wilde Eenden zitten veel op het water.
Bij stormachtig weer wijken ze vaak uit naar binnendijks gelegen gebieden
(Buise & Tombeur 1988).
Voorkotnen in de Westerschelde
De Wilde Eend is zeer algemeen in de hele Westerschelde. Figuur 36A
toont het voorkomen van de Wilde Eend in de loop van de jaren. Daaruit blijkt
dat het aantal vogeldagen in de jaren 1985/86 en 1987/88 groot was. De enkele
complete januari-tellingen uit de jaren zeventig (fig. 36B) laten echter zien
dat het totaal aantal overwinterende Wilde Eenden in de Westerschelde niet
sterk is veranderd in de loop van de besproken periode.
De figuren van de verschillende telgebieden (fig. 37) geven meer informatie. Hier zien we een sterk wisselend verloop van het aantal vogeldagen met
bovendien weinig overeenkomsten tussen de gebieden. In de drie telgebieden
tussen Vlissingen en de Belgische grens plus Saeftinge is de trend over de
jaren wel vergeli jkbaar (tabel 10); er treedt een piek op in 1974/75 of
1975/76, daarna blijven de aantallen hier constant of nemen ze af. In de
jaren tachtig ligt het aantal vogeldagen in het oostelijk deel van de Wester¬
schelde op een hoog maar wisselend niveau. Ook op de Hooge Platen was het
aantal vogeldagen de laatste jaren vrij groot. Tussen Perkpolder en Terneuzen
en tussen Terneuzen en Breskens is de soort in de seizoenen 1985/86 t/m
1987/88 sterk vooruit gegaan. Zie ook tabel 10.
De twee tellingen die in de jaren zestig zijn gehouden (Wolff 1967)
wijzen uit dat de Wilde Eend toen veel algemener was in de Westerschelde dan
in de jaren zeventig en tachtig. In augustus 1966 werden maar liefst 27.800
Wilde Eenden geteld, in januari 1967 12.000. Toen zijn echter de aantallen op
de Braakman meegerekend.
De aantallen in Noordwest-Europa vertonen een licht stijgende trend
(Riiger et al. 1986). De sterke stijging van het aantal vogeldagen in sommige
telgebieden kan hierdoor niet verklaard worden. Hiervoor kunnen allerlei
oorzaken zijn: een verschuiving van vogels van bijvoorbeeld de Braakman naar
de Westerschelde en veranderingen in de landbouw. Zo is bekend dat er bij de
tegenwoordige landbouwmethodes meer verspilling is bij de oogst (Buise &
Tombeur 1988). Wilde Eenden kunnen hiervan in de korte periode tussen oogsten
en ploegen van profiteren (Prop & van Eerden 1981).
Voorkomen in de loop van het seizoen
In de zomermaanden mei t/m juli verblijven er 700 a 1400 exemplaren in
de Westerschelde. Mogelijk ruien ze dan hun slagpennen, waarbij het vliegvermogen wordt verloren, in rustige delen van het gebied (schorren). In
augustus t/m december nemen de aantallen toe (fig. 36C). Eenmaal werden in
oktober 22.000 Wilde Eenden geteld. Dit grote aantal veroorzaakt de oktober
piek in figuur 36C, doorgaans worden in november meer exemplaren geteld dan
in oktober. Gemiddeld verblijven er in december 13.500 Wilde Eenden. In
januari en februari nemen de aantallen lets af en in maart sterk. In april
blijven er nog maar 700 exemplaren achter. Dit verloop voor de hele Wester¬
schelde komt goed overeen met dat voor de Braakman (Suetens et al. 1961).

ALGEMENE WATERVOGELS

50

label 10. Wilde Eend. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Westerschelde. September t/m april. (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 13.6A0
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
23.460

(december)
(december 1987)

Trend in het aantal vogeldagen (September t/m april), Spearman Rank Correlatie Coefficient (rg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n “
aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
4
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

rg
0,3214
0,4336
0,7319
0,5659
0,1154
0,7714
0,8000
0,7500

n
7
12
14
13
13
6
9
7

p
0,482
0,159
0,003
0,044
0,707
0,072
0,010
0,052

ns/s
ns
ns
**
■k

ns
ns
*

ns

2 Vogeldagen
14,4
4,4
16,1
14,8
19,0
15.2
16.2
100%

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance):
w = 0,3313, n = 6, ns
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren:
v = 0,6111, n = 12, ***
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5
2 3 4.5

..

Vergeleken
Jaren
W
P
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,2187 0,1764
73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88
0,5531 0,0688
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,4624
0,0408

ns/s
ns
ns
*

Volgens Buise & Tombeur (1988) kunnen er tot 8.000 exemplaren ruien op
de Hooge Platen en 6500 in Saeftinge. De tellingen in de zomermaanden (in de
jaren tachtig) komen echter niet tot dergelijk grote aantallen. In Saeftinge
verblijven waarschijnlijk veel meer vogels dan bij de zomertellingen vanaf de
Gasdam geteld worden. Ook Maebe & Van der Vloet (1956) schatten dat meerdere
duizenden Wilde Eenden (vooral mannetjes) Saeftinge opzoeken om er te ruien.
Het valt zeer te betwijfelen of er op de Hooge Platen Wilde Eenden ruien.
Eenmaal werden 8.000 exemplaren geteld in September 1978. De rui is echter in
September voor de meeste Wilde Eenden afgelopen.
Prop & van Eerden (1981) noemen voor de Lauwersmeer het ’kersteffect’
als veroorzaker van grotere aantallen in december. Ook de december-piek in de
Westerschelde zou door de jacht in omliggende gebieden veroorzaakt kunnen
worden.
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Het voorkomen in de verschillende gebieden verschilt nogal per gebied en
per jaar (fig. 38). In Saeftinge worden de grootste aantallen gezien van
oktober t/m december, tussen Hansweert en de Belgische grens in de maanden
december t/m februari. Er treedt zeer waarschijnlijk een verschuiving op van
Saeftinge naar de noordoever van de Westerschelde. Tussen Perkpolder en
Terneuzen en tussen Vlissingen en Borssele verblijven de grootste aantallen
in de periode november t/m februari. Tussen Borssele en Hansweert zijn in
September al relatief veel vogels aanwezig, deze periode duurt tot februari.
5.12 PIJLSTAART

Anas acuta

Deze broedvogel van Noord- en Noordoost-Europa overwintert o.a. rond de
Noordzee, in de landen rond de Middellandse Zee en in de Sahel-zone. De
Noordwesteuropese winterpopulatie wordt geschat op 75.000 vogels. In Neder¬
land verblijven tijdens zachte winters 12.000 tot 15.000 Pijlstaarten. Bij
koude neemt dit aantal af (tot 3.500 in januari 1979). In het Deltagebied
overwinteren gemiddeld 8.750 Pijlstaarten. (Cramp & Simmons 1977, Meininger
et al. 1984, SOVON 1987).
Voedsel
In de herfst en winter wordt hoofdzakelijk plantaardig materiaal gegeten
terwijl in het voorjaar en zomer meer dierlijk voedsel wordt genomen. Het
plantaardig voedsel bestaat vooral uit zaden, het dierlijke voedsel voornamelijk uit schelpdiertjes, insektelarven en kreeftachtigen. (Cramp & Simmons
1977) .
Verspreiding over de Westerschelde
Figuur 39 toont het voorkomen van de Pijlstaart in januari. In alle
delen van de Westerschelde worden wel Pijlstaarten gezien behalve tussen
Vlissingen en Borssele. De grootste aantallen verblijven evenwel in Saeftin¬
ge , maar ook in de telgebieden Hansweert-Belgische grens en PerkpolderTerneuzen worden veel Pijlstaarten aangetroffen (15 resp. 202). De versprei¬
ding over de Westerschelde is in de loop van de jaren goed vergelijkbaar
(tabel 11).
Voorkomen in de Westerschelde
In figuur 40A wordt het voorkomen van de Pijlstaart weergegeven in de
volledig getelde seizoenen. In het seizoen 1986/87 was het aantal vogeldagen
erg klein, het maximum kwam toen niet boven de 1400 exemplaren terwijl in
andere winters het maximum veel groter was. Zo warden in oktober 1982 4100
Pijlstaarten geteld, december 1981 9100, december 1987 5900 en februari 1986
5000 exemplaren. De ontwikkeling van het januari-aantal geeft over een
langere periode informatie (fig. 40B) maar de schommelingen zijn zo groot dat
geen duidelijke trend valt te ontdekken.
Omdat het grootste aantal Pijlstaarten wordt waargenomen in het oosten
van de Westerschelde is het dus van belang vooral naar deze gebieden te
kijken voor het verloop van het aantal vogeldagen (fig. 41). In Saeftinge
werden in de seizoenen 1974/75 en 1977/78 een groot aantal vogeldagen vastgesteld. Maxima in die jaren waren: 11.000 in november 1974 en maar liefst
17.500 in november 1977. Andere jaren was het aantal vogeldagen veel gerin-

52

ALGEMENE WATERVOGELS

ger. De laatste drie jaren is het aantal vogeldagen klein ten opzichte van de
periods vanaf 1977/78. Maebe & Van der Vloet (1956) noemen voor Saeftinge in
de jaren veertig en vijftig aantallen tot 9A0 exetnplaren normaal, met als
uitzondering 3500 a AOOO exemplaren in januari 1948.
Tussen Hansweert en de Belgische grens werden in 1982/83 een groot
aantal vogeldagen vastgesteld. De laatste drie jaren neemt het aantal vogel¬
dagen jaarlijks af. Tussen Vlissingen en Borssele is het aantal getelde
Pijlstaarten gedaald tot nul terwijl er in de jaren zeventig en begin tachtig
jaarlijks Pijlstaarten aanwezig waren. Het verdwijnen van rustig schor speelt
hier mogelijk belangrijke rol. Op de Hooge Platen is het aantal vogeldagen
erg wisselend. Tussen Terneuzen en Breskens werden tot het seizoen 1980/81
nog een redelijk aantal vogeldagen vastgesteld, daarna neemt het aantal
vogeldagen hier significant af (tabel 11). Tussen Perkpolder en Terneuzen is
de laatste jaren steeds en flink aantal aanwezig. Het aantal vogeldagen in
het gebied tussen Borssele en Hansweert is nogal wisselend.
Het in het seizoen 1974/75 grote aantal Pijlstaarten in Saeftinge en de
flinke afname in het jaar daarop werd in geheel Noordwest-Europa gevonden
(Riiger et al. 1986). De oorzaak voor deze fluctuatie ligt waarschi jnli jk
buiten de Westerschelde. In Noordwest-Europa nam het aantal Pijlstaarten in
de januari maanden van 1978 t/m 1983 langzaam toe (Riiger et al. 1986) terwijl
het aantal vogeldagen in de Westerschelde in deze periode juist afnam.
Voorkomen in de loop van het seizoen
In figuur 40C wordt het aantal Pijlstaarten in de loop van het seizoen
gegeven. Het gehele jaar door kan de soort worden aangetroffen. Zijn er in
September gemiddeld 100 exemplaren, dit aantal neemt in oktober toe tot
gemiddeld 1800. Daarna stijgt het aantal nog langzaam tot gemiddeld 3500 in
december. Na januari verlaten de eerste Pijlstaarten de Westerschelde weer.
In maart is het aantal gedaald tot gemiddeld 330 en in april hebben vrijwel
alle Pijlstaarten de Westerschelde verlaten.
De enkele waarnemingen die gedaan werden in de zomermaanden hebben
mogelijk betrekking op broedvogels. Sinds 1975 wordt het broeden in Saeftinge
vermoed (Buise & Tombeur 1988).
Net als bij enkele andere soorten eenden valt op dat Saeftinge als
eerste bevolkt wordt en de andere gebieden pas later in het seizoen worden
opgezocht door grote aantallen Pijlstaarten (fig. 42).
Hoewel trekbewegingen in geheel Europe plaats vinden, is het interessant
een relatie te leggen tussen de grote aantallen Pijlstaarten in September en
de veel kleinere aantallen in oktober in de Oostvaardersplassen (ledema & Kik
1986), de waarnemingen van grote aantallen trekkende Pijlstaarten eind
September bij Maarseveen (Kleemann et al. 1984) en de toenemende aantallen
van September op oktober in Saeftinge. Uit ringterugmeldingen blijkt dat ook
vanuit de Biesbosch vogels zich verplaatsen naar Saeftinge (Buise & Tombeur
1988).
Tijdens vorst verlaten veel Pijlstaarten Nederland. In Frankrijk en de
Britse eilanden worden dan grotere aantallen bereikt (Riiger et al. 1986). In
de Westerschelde echter worden bij vorst geen kleinere aantallen geteld. Soms
worden zelfs grotere aantallen geteld (9000 en 5700 ex. in resp. december
1981 en januari 1982).
Suetens et al. (1961) constateerden voorjaarstrek in de Braakman van
half februari tot eind maart.
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label 11. Pijlstaart. Trend in het aantal vogeldagen, verspreiding en overeenkomst in aantalsverloop tussen de verschillende telgebieden in de Westerschelde. September t/m april. (ns niet significant; * 0,01<p<0,05; **
0,001<p<0,01; *** p<0,001)
Gemiddeld maximum (1980/81 t/m 1987/88): 3560
Maximum (1980/81 t/m 1987/88):
9050

(december)
(december 1981)

Trend in het aantal vogeldagen (September t/m april), Spearman Rank Correlatie Coefficient (tg) per deelgebied en voor de gehele Westerschelde. (n =
aantal seizoenen)
Gebied
nr. Gebied
1
Hooge Platen
2
Vlissingen-Borssele
3
Borssele-Hansweert
A
Hansweert-Belg.grens
5
Saeftinge
7
Perkpolder-Terneuzen
8
Terneuzen-Breskens
T
Westerschelde totaal

Vq

n

0,7388
-0,3873
0,1892
0,2308
-0,2253
0,3714
-0,7833
-0,5000

7
12
14
13
13
6
9
7

p
0,058
0,214
0,517
0,448
0,459
0,468
0,013
0,253

ns/s
ns
ns
ns
ns
ns
ns
*
ns

X Vogeldagen
1,0
0,0
0,2
10,6
77,4
9,8
0,9
100%

Vergelijking tussen de aantallen in de verschillende telgebieden over de
jaren (Kendall Coefficient of Concordance):
w = 0,8492, n = 6, ***
Vergelijking tussen de aantallen in de drie telgebieden op de noordoever van
de Westerschelde plus Saeftinge over de jaren:
w = 0,8662, n = 12, ***
Vergelijking van het verloop van het aantal vogeldagen over de jaren tussen
de verschillende telgebieden (Kendall Coefficient of Concordance). Voor
gebiedsnummers zie boven.
Vergeleken
Gebieden
alle
3.4.5
2 3 4.5

..

5.13 SLOBEEND

Vergeleken
Jaren
W
P
78/79,80/81,82/83,85/86 t/m 87/88
0,1346 0,4520
73/74 t/m 81/82, 85/86 t/m 87/88
0,3077 0,5224
73/74 t/m 75/76, 77/78 t/m 82/83, 85/86 t/m 87/88
0,3229
0,2218

ns/s
ns
ns
ns

Anas clvpeata

De Slobeend broedt in de gematigde gebieden van Europa en overwintert in
West-Europa en rond de Middellandse Zee. De Noordwesteuropese winterpopulatie
wordt geschat op 40.000 exemplaren. In Nederland overwinteren er daarvan zo’n
2.700 (tijdens de zachte januari maand in 1983 warden er echter 8.200 geteld). Deze vogels zijn afkomstig uit Fenno-Scandinavie en West-Rusland. In
het Deltagebied overwinteren gemiddeld 1.580 Slobeenden. (Cramp & Simmons
1977, Meininger et al. 1984, SOVON 1987).
Voedsel
De Slobeend is een omnivoor die vooral kreeftachtigen, kleine schelpdie-
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ren, insekten, zaden en planten-resten eet. (Cramp & Simmons 1977).
Verspreiding over de Westerschelde
De verspreiding van de Slobeend in augustus heeft een zwaartepunt in de
telgebieden Saeftinge en Vlissingen-Borssele (fig. 43). In dit laatste gebied
was echter alleen in augustus 1987 een grote groep aanwezig (77 ex.) in
andere jaren waren de aantallen veel kleiner. Gebaseerd op het aantal vogeldagen per seizoen is het gebied tussen Hansweert en de Belgische grens het
belangrijkst (tabel 12). Toch is de verspreiding over de Westerschelde,
gebaseerd op het aantal vogeldagen per seizoen per telgebied, goed vergelijkbaar van jaar op jaar (tabel 12).
Voorkomen in de Westerschelde
De Slobeend is vrij schaars in de Westerschelde, soms verblijven er meer
dan enkele honderden exemplaren, meestal minder. Vanaf 1978/79 nam het aantal
vogeldagen van de Slobeend in de Westerschelde toe (fig. 44A). In 1982/83
werd een groot aantal vogeldagen vastgesteld maar daarna zakte de populatie
in. Ook het januari-aantal laat deze ontwikkeling zien (fig. 44B). De figuur
laat tevens zien dat iets dergelijks zich ook in de jaren zeventig voorgedaan
heeft.
In de verschillende telgebieden kunnen we ook het voorkomen in de jaren
zeventig volgen (fig. 45). Tussen Borssele en Hansweert is de afname signifi¬
cant (tabel 12). Tussen Hansweert en de Belgische grens vinden we een ander
beeld. Hier werd het grootste aantal vogeldagen vastgesteld in het begin van
de jaren tachtig. Nadien nam het aantal flink af. Tussen Vlissingen en
Borssele zien we een vergelijkbaar beeld, hier valt de piek echter een jaar
later.
De ontwikkeling van de aantallen in de verschillende telgebieden wordt
waarschijnlijk voor een groot deel veroorzaakt door plaatselijke omstandigheden. In de Braakman nam de soort na de afsluiting in 1952 toe en er overwinterden rond 1958 honderden Slobeenden (Suetens et al. 1961). Volgens Van Impe
(1985b) overwinteren er 1000 Slobeenden tussen Baalhoek en Zandvliet in
Belgie, dit als gevolg van gunstige voedselomstandigheden. Het roeipootkreeftje Eurvtemora affinis is in dit deel van de (Wester)schelde sterk
toegenomen en zou als voedsel dienen.
De gehele Noordwesteuropese populatie is van 1970 t/m 1983 met gemiddeld
16,82 per jaar gegroeid (Riiger et al. 1986). Het is duidelijk dat deze groei
niet in de Westerschelde heeft plaats gevonden. De ontwikkeling in de Wester¬
schelde loopt parallel met die in het Veerse Meer waar de aantallen in de
seizoenen 1986/87 en 1987/88 flink kleiner zijn dan eind jaren zeventig
(Stuart 1988).
Een klein aantal vogeldagen in sommige winters (1978/79, 1985/86 en
1986/87) is te verklaren door vorst. In relatief koude januari maanden zijn
er minder Slobeenden dan tijdens zachte januari maanden.

