
Editoriaal

De seizoenen volgen elkaar snel op voor een veldornitholoog. Het broedseizoen is amper voorbij, de
kaarten en formulieren van het broedvogelatlasproject net ingevuld en daar komen de eerste grotere groe-
pen overwinterende watervogels al aan in Vlaanderen. Hoog tijd dus ook voor een nieuw en gevarieerd
nummer van VOGELnieuws waarin de meest recente resultaten van diverse watervogelprojecten in
Vlaanderen worden toegelicht. De afgelopen maanden werden vele duizenden telgegevens van het
winterhalfjaar 2000/2001 ingevoerd in de computer en we kunnen alvast een eerste overzicht geven van
de resultaten. Er kan niet genoeg benadrukt worden dat achter elke tabel en elke figuur vele honderden
of zelfs duizenden uren veldwerk schuilen. Zonder de medewerking van enkele honderden vrijwillige
medewerkers zou dit project dan ook geen enkele slaagkans hebben.  

In deze nieuwsbrief wordt ook bijzondere aandacht besteed aan de watervogelpopulaties langs de
Zeeschelde, één van de belangrijkste waterrijke gebieden in Vlaanderen. De maandelijkse boottellingen
die hier sinds 1991 door het Instituut voor Natuurbehoud worden uitgevoerd, geven een goed inzicht in
de trends van de verschillende watervogelsoorten. In een ander gebied wordt dan weer het vliegtuig inge-
zet om watervogels te tellen. Regelmatige vluchten boven de Noordzee zorgen ervoor dat zelfs de zee-
eenden niet aan onze aandacht ontsnappen. 

Verder komen ook de ganzen ruimschoots aan bod in dit nummer. De afgelopen jaren werden die gan-
zen trouwens niet alleen uitstekend geteld, maar werden ook aspecten als terreingebruik, voedselecolo-
gie enz… in detail onderzocht. Het is die combinatie van jarenlang volgehouden telwerk en meer funda-
menteel onderzoek die een beter inzicht verschaft in de factoren die aan de grondslag liggen van de trends
die in het veld worden vastgesteld. 

Komende winter zijn er natuurlijk opnieuw een reeks tellingen van watervogels. Hiernaast worden alvast
de verschillende teldata gegeven en we rekenen uiteraard op een ruime medewerking. 

We wensen u alvast veel telvreugde tijdens de komende wintermaanden !

Koen Devos


