
Watervogel-
tellingen in 
Vlaanderen

Méér tellingen, 
minder vogels? 

Grote Zilverreiger - Glenn Vermeersch

Het langstlopende monitoringproject in Vlaanderen kan blijven rekenen op de mede-

werking van een grote schare vrijwilligers. Samen met de onverdroten inzet van de 

regionale coördinatoren en vogelwerkgroepen, de ondersteuning van Natuur.Studie 

én de mogelijkheid om nu via het internet gegevens in te voeren en te kunnen raad-

plegen, heeft dit ervoor gezorgd dat er nooit eerder zoveel tellingen werden verricht 

en doorgegeven. Het aantal getelde vogels in de voorbije ‘kwakkelwinter’ volgde die 

trend echter niet. In deze bijdrage overlopen we kort de eerste bevindingen van het 

telseizoen 2006/07.  

 

Invoer en verwerking

De afgelopen maanden vond er een inhaalbeweging plaats om achterstallige gege-

vens in te voeren en te controleren op fouten. Dankzij het online invoersysteem dat 

vanaf 2005 wordt gehanteerd zijn we nu zelfs volledig up-to-date, tot en met de 

winter 2006/07. De afgelopen winter bleek trouwens de meest succesvolle ooit. In 

totaal werden 3880 tellingen verricht, een nieuw record. Bijna 80 % van dat aantal 

Aantal ingevoerde watervogeltellingen per 

winter in de watervogeldatabank sinds 1995 

(situatie juli 2007), met onderscheid tussen 

tellingen die op papier zijn doorgegeven 

(groen) en op het INBO werden ingevoerd 

en tellingen die via de webapplicatie werden 

ingevoerd (oranje). 

internet  INBO

23



werd digitaal ingevoerd via de online website. De vaste medewerkers kunnen via die 

website nu reeds een deel van de resultaten raadplegen zoals regionale en Vlaamse 

soorttotalen enz… Inmiddels zijn we gestart met de verwerking van de gegevens en 

het schrijven van een watervogelrapport waarin de resultaten uit de periode 1991-

2007 worden gepresenteerd. 

Eerste impressies winter 2006/07

De extreem zachte winter heeft voor weinig of geen uitschieters gezorgd. Gezien 

ook in Noord- en Oost-Europa veelal recordzachte temperaturen werden genoteerd, 

bleven wellicht heel wat vogels noordelijker overwinteren. 

In december werden in Vlaanderen net geen 400.000 watervogels geteld, het hoogste 

aantal van deze winter. 

Visetende soorten werden nooit geconfronteerd met bevroren waterplassen en 

waterlopen en bleven de ganse winter door in vrij grote aantallen aanwezig (tot 

max. 2500 Futen, 4400 Aalscholvers en 1400 Blauwe Reigers). De opvallende opmars 

van Grote Zilverreigers is een bijzondere vermelding waard. Zowel in november als in 

januari werden er in Vlaanderen meer dan 100 geteld.  

Evolutie van het aantal getelde Grote Zilver-

reigers tijdens de midmaandelijkse watervo-

geltellingen in Vlaanderen. Voor elke winter 

is het wintermaximum en het gemiddeld 

aantal over de zes tellingen berekend. 

gemiddeld aantal  maximumaantal
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In januari werd een groot aantal Kleine Zwanen genoteerd (578 ex.). De meeste 

ganzensoorten daarentegen lieten lagere aantallen noteren dan in vorige winters. 

Kolganzen (max. 36.200) en Kleine Rietganzen (max. 30.400) waren traditiegetrouw 

de talrijkste soorten. Na vele jaren van een sterke toename lijkt de Grauwe Gans 

opnieuw op de terugweg. Sinds 2003/04 neemt het aantal Grauwe Ganzen in Vlaan-

deren jaar na jaar af (deze winter max. 13.700). Brandganzen doen het met de hulp 

van snel groeiende verwilderde populaties wél steeds beter (max. 3100). 

De meeste eendensoorten bereikten hun hoogste aantallen in december, met als 

talrijkste soorten Smient (max. 59.000), Wilde Eend (56.900) en Wintertaling (26.100). 

Hiermee werd het niveau van vorige jaren niet meer gehaald. De jarenlange opmars 

van de Krakeend lijkt sinds 2003 enigszins gestopt (max. 9700). Vorstgevoelige 

soorten zoals Slobeend (max. 3800) en Pijlstaart (max. 2400) deden het naar Vlaamse 

normen vrij goed, ook in de ‘echte’ wintermaanden. 

De talrijkste duikeenden waren Tafeleend (max. 13.100) en Kuifeend (max. 11.900). 

Zoals verwacht werden er in deze zachte winter zeer lage aantallen zaagbekken 

vastgesteld (max. 140 Grote Zaagbekken en een 90-tal Nonnetjes).  

Er bleven de ganse winter door behoorlijk wat steltlopers aanwezig zoals Kieviten 

(max. 59.600) en Wulpen (max. 8300). Vooral in januari werden veel Kemphanen 

geteld (2600 ex.). 

De talrijkste ‘zoute’ steltloper was de Bonte Strandloper met in december en januari 

net geen 3000 exemplaren. 

Meer resultaten en achtergrondinformatie volgen binnen enkele maanden in het 

watervogelrapport (en op de website). 

Teldata 2007/08

De teldata van het komende tel-

seizoen liggen vast. Dit zijn ze:  

Midmaandelijkse 

watervogeltellingen

13 & 14 oktober 2007

17 & 18 november 2007

15 & 16 december 2007

12 & 13 januari 2008

16 & 17 februari 2008

15 & 16 maart 2008

Slaapplaatstellingen Aalscholvers

17 november 2007

12 januari 2008

Slaapplaatstelling meeuwen

19 januari 2008

Koen Devos

koen.devos@inbo.be

Grauwe Gans - Koen Devos

25


