Nieuwsbrief Ganzen- en Zwanentelling Zeeland
Februari 2019
Beste Zeeuwse Ganzen- en Zwanentellers,
Ondanks het nogal grauwe, sombere weer hebben velen van jullie weer geholpen de midwintertelling van
januari tot een succes te maken. Een groot deel van de tellingen is bovendien al aangeleverd. Veel dank
daarvoor! Echt winterweer kwam pas enkele dagen later, waardoor wat typische vorstbeweging richting
Zuidwest-Nederland op gang kwamen. Toch jammer dat we die net gemist hebben… Toch is het leuk om
voor een enkele soort vast een voorlopig beeld van de januaritelling te geven.

Wilde Eend, januari 2019

Krakeend, januari 2019

Krakeenden worden in Nederland nog steeds van jaar op jaar talrijker. In sommige regio’s liggen de
aantallen aardig in de buurt van die van de Wilde Eend. Bovenstaande kaarten tonen duidelijk dat dit in
Zeeland niet het geval is. De voorkeur van de Krakeend voor zoet water speelt daarbij een rol (in het nabije
Haringvliet zijn ze al veel talrijker), mogelijk ook de tendens om wat noordelijke te gaan overwinteren. En
die landelijk toch wat afnemende Wilde Eend: die blijft een van de talrijkste en meest verspreid
voorkomende midwintersoorten in de provincie.
Kolganzen waren zoals gebruikelijk vooral te vinden in Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast lijken de aantallen in
de Yerseke en Kapelse Moer iets op te krabbelen en zat er een mooie groep op Walcheren. Op Schouwen
was de spreiding groter, maar ging het veelal om kleine aantallen, terwijl volledig ontbreken op Tholen en
Noord-Beveland bepaald opvallend is. Toendrarietganzen waren alweer schaarser dan in december, maar
deze echte akkergans deed het juist op Noord-Beveland wel goed. De grootste aantallen waren te vinden in
de traditionele pleisterplaatsen op Schouwen en in Zeeuws-Vlaanderen.

Kolgans, januari 2019

Toendrarietgans, januari 2019

Kleine Zwanen deden het iets beter dan de laatste jaren gebruikelijk, zonder nou direct erg talrijk te zijn. Ook
hier zien we een accent op de bekende regio’s als oostelijk Schouwen-Duiveland, het zuidwesten van
Zeeuws-Vlaanderen en de omgeving van het Markiezaat. Het vermoeden dat de IJsvogel na de winterprik
van februari 2018 een tikkie heeft gehad werd bevestigd: we zien een fikse afname. Of komt dat mede omdat
de overgebleven exemplaren eieren voor hun geld kiezen en wat zuidelijker gaan overwinteren? Hoe dan
ook: de Zeeuwse winterverspreiding was de magerste in jaren.

Kleine Zwaan, januari 2019

IJsvogel, januari 2019

Witgat, januari 2019

Kievit, januari 2019

Het Witgatje is een typische binnendijkse steltloper, waarvan er tijdens de midwintertelling meestal enkele
tientallen geteld worden. Dat lijkt ook dit jaar het geval, maar opvallend is het vrijwel ontbreken in ZeeuwsVlaanderen (gebrek aan slikkige sloten?), terwijl de relatief forse verspreiding in westelijk Tholen het extra
jammer maakt dat de soort elders op dat eiland niet onderzocht lijkt te zijn.
Een opvallend kaartbeeld levert ook de Kievit, die binnendijks in grote delen van de provincie kennelijk erg
schaars was. Waarschijnlijk waren er een goede week later door de op gang gekomen vorsttrek aanzienlijk
meer Kieviten in de provincie. Tja, het blijft een momentopname…

In deze februarimaand kunnen we ons bij de telling weer geheel focussen op ganzen en zwanen. Zouden er
nog serieuze groepen Toendrarietganzen en Kleine Zwanen te vinden zijn? Waar zijn de meeste Grauwe
Ganzen te vinden: in Zeeuws-Vlaanderen, op Schouwen of dit keer in een outsider-regio? Tel mee in het
weekend van 16/17 februari en we komen erachter!
Veel plezier bij de februaritelling,
Met vriendelijke groet,
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Jan-Willem Vergeer
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