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InIeídins
Voor t ligt cle tweedE rrKemphaanrr..Eén die aanzienJ.ijk d.ikker ls
als de eerste. Deze verecheen begin 1J82 op initiatief van de

vogelwerkgroep en bevatte een overzicht van de in 1gB1 d.oor d.eze

degroep verzameld,e gegevene. Dit initiatief sJ-oeg aan en ook

pLanten- en loossenwerkgroep beal-oten hierln hun gegevene te pu-
bliceren.
De bedoelíng ie de Kemphaan te laten fungeren als een soort data.-
bank die 1 x per jaar verechijnt. Grote afgeronde inventarisaties
worden afzonderlijk gepubliceerd zoaLs dat met het Poelbosrapport
gebeurd ie. VoortgangsvereÌagen en kLeiae onderzoekjee vÍnden een

plaate in de Kernphaauo

Bij het lezen van deze Kenphaan zult U zien dat voor verschillende
deterninatiee optisch materiaal in de vorn van bLnoculaire en

microscopen gebruikt is. De, mogeLiJkheid hiertoe ie ontetaan tiJ-
deue gezamenlíjk door de werkgroêpen georganieeerd.e practicun-
avonden in de Laboratoriumechool te Goes. Dez.e bevielen zo goed

dat al enel de. wene naar'voran kwam on zelf over optisch materiaal
te kunnen beechikkea. Dankzij eubsidiee van het Wereldnatuurfonds
en het Anjerfondo, -vraarvoor wij zeer d.ankbaar waren en zijn-,
was het mogeli¡k 4 binoculairs en 1 microscoop aan te schaffen.
Deze bewijzen hun grote nut tijdene het deternineren van'braakbal-
lerl, mo66en, paddestoelen en sinds kort ook van insecten tijdens
de practicumavonden die 2 x in de J wetcen gehouden worden in het
gebouw van het Zeeuws Coördinatieorgaan.
hrij hopen dat di.t verel-ag voor veel Uwer aanLeiding zal ziJn zj-ei¡.

aan te sLuiten bij 6ên der werkgroepen, hraarvoor U zich bij de

werkgroepled.en of bij éên iter beetuursleden kunt aanneLden.

Het bestuur is de leden van. d.e werkgroepen zeer erkentelíjk voor
het vele werk d.at ze hebben verzet en hoopt dat cle Kemphaan een

goede traditie zal 'rrorden binnen de Eeuelandse KNNV.
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Inventarisatie lloLlandee Hoeve

Nadat er in trDe Kenphaantr van,1p81 al een begLn heeft geetaan over de in-
ventarieatie van het recreatiegebi.ed rrDe HoJ.landse Hoevert, volgt hier dan

tru een uitbreiding.
Het aantal waargenonen vogels is lnniddele opgelopen tot 60, dus er zijn 18

eoorten bljgekonen. Ook is getracht in het voorJaar van 1982 de broedvogeLe

te inventarieeren. Een volJ-edig verslag hierover vondon r,te op d.eze plaats
niet zo paaaenr omdat .{eze gegevene in het eindrapport over de Hollandse

Hoeve verwerkt zul-len word.en. Het 1e alleen weL leuk d.e koekoek als
broedvogel te aoenen, teneer daar dit onze eerst koekoek was die we in het

neet hebben gevonden. Het weitje wat nu fiets-crossterrein is geword.en,

herbergde het nest van een paartJe graepÍepern, die door de koekoek ale
waardvogele werden verkozen. Het jong wae al vrij groot en etond op punt

on uit te vliegen.
hfat nu voLgt is dlue efgenLíJk een tussenetand net een klei.ne beschriJving
per eoort.

AanvulLí soorten

)
)
)
)
)
)
)
)

1

2
t
4
5
6
7I

Houtsnip
Zwarte kraai
Staartneee
GeLe kwiketaart
Keep
Buizerd
Blauwe kiekentlief
Meerkoet

- Galllnago gallinago
- Corvus cororre corone
- Aegithaloe caudatue
- MotacílLa flava flava
- Fringilla nontifriagí
- Buteo buteo
- Circus cyaûeuc¡
- Fulica atra
- Phasianus colchicus
- Aneer al"blfronE
-'Cygnus olor
- Haenatopue ostralegue
- Vanellue vanell"us
- Anthus pratensfe
- Hippolais icterina
- Sylvia atrJ-oaþ1"Lla
- Tringa totanue
- Streptopella turtur

ll-a

9) Fazant
10) Kolgane
11 ) XnoUbeLzwaaa
12) Scholeketer
1r) Kievit
14) Graspieper
1J) SpotvogeJ-
16) Zwartkop
17) Tureluur
18) torteLduif

Soortenbeechri jvrse

1) Houtsnip
SLechts 6énnaa1 waargenomen, opvliegend. van tussen een riJ populieren,
tiJdens een jeugdexcursie op 2l maart 1982.

2) Zwarte kraai
Deze soort is nog níet veel waarge¡ronen; op 1) mei'1982 6ên ex. over-
vfiegend.

]) Staartmees

Deze wiatergaet kwamen we tegon in het laantje langs het zuembad. Het

betrof hier 2 ex., op 15 februari 1982.

-?-
l



4) gete kwikstaart
Deze soort is weer wat algemener ¡ ap 27 maart en op 24 april werden

er 2 gezien, en op 1B april zelfe 6. De grootste aantallen zitten
neeetal J-angs het water. Ze worden ook gezJ.en tussen de ponyre, naar-
nee zij hun biJaaam itpaardewachtertjetf eer a.anded.en.

5) reep

Ook deze vogel zat bij het zwenbad (wat rs winters overigens altijd.
wel een vogelrijk laantje ie; elzeproppen! ) Dit was op 'lO januari
1982. Zat tussen een groepje fouragerende vinken.

6) Buizerd.

Deze vogel is niet door onÊ zelf waargenomen. Overvliegend, dus geen

binding met het gebied .zel..f .
7) Blauve kiekend.ief

Evenals 6,
de weg, 21

8) Meerkoet

maar deze (een

januari 1982.
g) was aan het jagen boven de sloot langs

Deze vogel is pae I s wi-ntere te zien; voornanelijk op de weitjes en bij
de kinderboerderij. Het grootste gesignaleerde aantaL was 18.

9) Fazant
I{et duurde vrij lang voor we deze vogels eens te zien kregen. Op 17

januari vloog een o op uit het weitje bij de Kattendijkse dijk; op ]O
maart à"" /in de boongaard zelf .

1o) Kolgans

Op 17 januari 1982 3 ex. overvliegend.
11 ) Knob¡elzwaan

Op 2? nei'198¿'t ex. Daar ze op de kinderboerderij geen zrùanen hebben,

Ís het dus niet een van daar gewee.6t.

12) Scholekster
Dit is ook niet zorn algenene soort; het gebied is waarschijnliJk te
klein en te begroeid o¡:n veel weidevogeLe te zien. Op 2? naart 1982 I êx.
en op J apriL 19BZ 4 ex.

1J) Kievit
Evenals 12, vnl. overvliegend. Het hoogste aantal was 15 Q5 febr.8z).

14) craspieper
Deze ooort was altijd wel te zien in het weitje lange de Kattendljkee-
dijk, waar minstens 2 paartjee broedden.

1l) Spotvogel
Tijdens het inventarieeren van zingende vogels hebben hre dikwijls de

epotvogel horen initeren. Soms liet hij zich ook wel eens zien. Hij
liet zich op ] verschillende plaateen horen.
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1g)

17) Tureluur
Ook weer zett ueLdevogel- díe Je' alleen maar zíet overvLiegen. Op

6 nel 1 êx.
Tortelduif
Deze duíf Lfet zich op ! juni t982 troren. Het was weL noeflíjk te
zeggen uaar hiJ precies zat, naar ia ieder geval.biarien het gebíed.

Of hij hLer ook broedt ie niet zeker te zegg6n, want 'l saarnening
ls veJ. wat nager voor zorn concLueie.

Arno Oele

Andr6 HannewiJk.
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D¡r kerkrril op Zuid-BeveLand

In 1982 is het ond.erzoek naar het voorkonen van de kerkuil op Zuid-
Beveland voorlopig afgerond. De inventarisatie heeft 2 jaar geduurd.
De werkwijze bij de inventarieatie van deze soort is nogaI tijclrovencl
(Ui¡ ett<e boerderiJ navraag doen) maar het is de enige nanier. on een
goed beei-d te krijgen van d.e grootte van d.e populatie. De inventarisa-
tie is uitgevoerd door / mensen van d.e vogelwerkgroep en er is ruim
1lO uur aan besteed..

Algenene beschrijving vaa de soort
Op Zuld,-Beveland komen twee geogra-
fische vormen voor: het zuidelijke
ra6 (tyto alba alba) met een witte
onderzíjde, en het noot'delijke rae
(fyto aJ-ba guttata) met een bruingeeS-

gespikkelde en enigszine bruingevlekte
onderzijde. Beide ra6õen zijn op de

bovenzijde bruingrijs getekend.. Op-

vallend is ook het witte gezicht met

de d.onkere ogen. Hoeveel van elke vorn
op Zuid-Beveland voorkont ie niet be-
kend, naar uit beschrijvingen van

boeren blijkt dat het donkere ras ín
de meerderheid ie. Het Ís mogelijk
dat dit.in d.e loop van de tijd aan

schonmeling onderhevig fs omdat Neder-
land ongeveer 

.op 
cle scheialingslijn

van de twee verepreídingsgebieden ligt.
Het biotoop waax de kerkuiL zich
thuisvoelt is een landschap net gra6-
land en bouwland afgewiseeld. met heg-
gênr houtwalleu en boongroepen. De

baltsroep lijkt veel op het geluid wat
katten in het voorjaar laten horen,
vandaar waarschijnlijk de bijnaantrkatuiltr. Wanneer er jongen zijn kan
men d.ikwijJ-s b.un geblaae horen wat wel tot op JO neter hoorbaar is. De

broedpl-aate is bijna aì-tijd een afgelegen plek in een schuur of kerk-
toren waar door het vrouwtje de 4-7 eieren uitgebroed worden. Omdat het
J-eggen van de eieren net tuesenpozen van 1 of 2 dagen gebeurt en direct
na het leggen van het eerste ei begonnen wordt met het broeden, treft
men in het nest jongen aan die nogal in leeftijct en uiterlijk verschÍl-
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1en. IIet aantaL eierè¿ wat gelegd wordt ie ook afhankelijk van het aan-

tal beechikbare prooíen. In Jaren net weinig nuizen worden naar 1 of 2

Jongen grootgebracht of vortlt hel,emaal aiet gebroed.

Vers¡reidln¡t in bet verleden:---¿------=--- -
In vroeger jaren (vó6r 1960) rae de kerkulL op Zuid-Beveland een vriJ
algenene broedvogel. BiJ de laventarieatic ie gebleken dat het aantal
broedparcn in die tiJtl ,5-4O noet ziJn geueoet.

De kerkuil nae toen een weLkone gaet in boerengchuren sear re winterg
graan verd opgealagcn, getuige dc uiLcgatcn dle in veel schuren zlJn
aaagebracht. In deze scburen wcneLde het t e uinters yan de nuizen d.le d.c

kerkuil ale prooi clfenrlen, ín het biJzonder vannger door Enêeuvr en voret
in het open veJ.d nlet geaoeg prool. gevarrgen kon uorden. De kerkuiÌ be-

echíkt niet ovsr vetreeervesr vaa.r tiJdeliJk op geteerd kan worden zodat

døze' uil. niet langer dan enkele dagen zonder voedeeL kan. In etrenge
wintere net veel sneeuuvaL (.62-t6J) eterveu dan ook veeL kerkuiLen de

hongerdood.

y 
e r e p r e 1 I I ee - i 

g 
- I g 

- 1 : g !: ! e - 2 - J : e : -L!277=1 2 
q 3 )

Na de steike achteruitgang ln het begln van de Jareu zeetig bedroeg het
aantal broerlparen 10 tot 15, vaarna het fn de Jaren zeveutÍg verder
terugliep. Naaet de incidenteel strenge winters vormen de veranderd.e

l-andbouwnethodee net hr¡n schaalvergrotÍng en d.aarvoor benocifgcte ruiLver-
kaveliagen (?) een oorzaak van deze teruggaag. Het relatieve hoge aantaL

verkeerssLachtoffera draagt cveneeno biJ tot de teruggang van d.e soort.
In 1981 werd.en I zekete broedgevallen en 1 waarachiJnliJk broed.gevaL

vastgeeteLd. In 1982 s¡Lcchts J zekere broedgevaLlen en 1 waarschiJnJ.lJk

broedgeval: Ueneld,inge (] Jongen grootgebracht), BoreeLe (1 Jong)r
Tereeke en Eeinkenezand. In Tereekg, uaar'cle afgelopen Jarea ook t zoners

tvee ufLea aanyezig waren, is ook d,eze zoner
geblaae en gekreun gehoord. Ue kunnen d.an ook

aannoner dat het hier on een biJna zeker broed-
geval gaat. BiJ een neetlkqetencontrole biJ Bore-
eele uerd op 28 december 1!82 T.n een kaet, dLe

het vorig Jaar geplaatet verd, een biJna vlieg-
vlug jong aangetrof,fen. Dit Late broedgeval heeft
uaarscbiJnliJk te ¡uaken net een hoger voedeel-
aa,abod. 1n de herfet o

De oorzaak van het uitbLiJven vau and,ere broed-
gevalJ.en ín .het afgeLopen Jaar Le waarechiJnlijk
een gebrek aan nuízen geveeet. Kerkuilca echáke-

len biJna nooft over op andere prooien dan nuízen, uÍtzonderlngen daar-
gelaten, zoaLe het broeclpaar vaa 'tileneldinge het afgelopen Jaar. In de
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Voeclsel

þraakballen van d.eze'vogele werden opvallend veel- sched.els van nuesen

aangetroffen, Deze uilen veten zich in elechte tijden dan.ook redeLijk
te redden.
Ook sterfte van één der partnere heeft tot teruggang van het aantal broed-
paren geleidi 

\

Op verechillend.e plaatøen ziJn vanaf december 1t81 braakbalLen verzanel d.

en op d.e practicunavonden onderzoqht
In totaal zijn het afgelopen Jaar ?6 braakballen van kerkuilen onderzocht
waarin eched.ele van 8/9 verschiLlende nuize-eoorten zijn gevonden.

Het ond.eretaande lljetJe geeft aan hoeveel- exenplaren van een bepaalcte

soort zijn aangetroffen.

HuiaspÍtsnuie
VeLdnuis

Bosepitsnuie
Bosnuis
Aarctnuis

üuisnuls
Spitsnuie speê.

Dwergepitsnuie
Dwergmuis

Mus

Crocidura rueuLa

Microtue ¿rvalie
Sorex arane.us

.A,podenus eyl.vaticus
Microtus agrestie
Mue nusculus
Crocldura Bpeca

Sorex ninutue
Minonle ninutÍe
Pa66er apec.
Dytiscus marginalíe

11,'

8o

16

15

10

I
¿r

6

5
11

1

42.c %

2917 %

5r9 %

516 %

1¡? %

7ro %'

1Õ ?6

2rZ %

'1'9 %

4r1 %

o'4 %GeeLgerande waterkever

Meer geapecificeerd ziet de lijst er ale volgt uit:
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In braalcbaLLen aangetroffen schedele.
bk rk bk nk lk bk ¡1{ lk bk rk tk bk rk Lk

Sorex ara¡xeua

Soiex minutus

Sorex Epec.

Crocidura russul-a

Crocidura Bpec.

Apodenua eylvaticue
I/:us nugCu]-ue

Mícronys ninutus
I'licrotus 'arvalie
Microtue agreetie
Microtue Bpec.

Crocidura ruseulâ
Crocidu¡a spec.
Apodemue eyLvaticus
l'Ius musculue

lulicronye minutus

l"licrotue arvalie
Microtus agrestis

Crocidura rusgula
Crocidura Bpec.

Aþodemue eyl-vaticus
Mue nueculus

Micronye minutua
l'licrotus arvalis
l"licrotus agreetis
Arvicola terristrie

bk=boveakaak

rk=rechte:ronderkaak
Lk=LÍnkeronderkaak
a'=¡,Umnef Van de

- verzameLpLaats

b . =aa¡taL braakbalÌen
1 =lleneldinge
Ç = Eoedekenakerke
5 '= Drievegen
4 = Everectijk
i5 = Leued.orp
6 = RiLland
7 = Borssele

a.1
b.7
1-1981

a¡1

b,6
1O-1 982

a.3
b.2
'Í2-1982

555
a

.1 11
1

1

1

222

112
111

5

1

5

1

5

1

5
1

5
1

5
,

bk rk Ikbk rk l-kbk rk lk

a.1

b¡5
2-1982

a.1

b.4
12:1981

a.6
b.2
?-1982

a.2
b.1
12-1981

a;1

b.7
t-1982

645

1 '1 
1

97 I

5

1

3

1

2

111
77?

4

1

1

1:1 2

545

1 11

bk rk Lk bk rk lkbk ¡rk 1k
Ibk rk lkbk .rk LI{

a.1
b.?
?-1982 111 982

a.5
b.2

82

a.4
b.6 

j

(1 -3)

a.7
b.25

Q-Ð -1g8?

a.4
b.6
1?-1981

18 't? 18

22?:

1t

t
1

4¡
a

2

12 1'
46
21

42 '41

54
t,

5

2

4l
6-

40 41

5

2

211

611

1

4,

1

1

,
1

1

1

2

t

3

1

777



Brocdgevallen I98I.

O Llaarschijnlijk broe{geval.

BrocdgeväIlcn 198,2.
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Discuseie
De kerkuil is naast de ooievaar en het korboen de meest bedreigde vogel-
soort van Nederland. De oorzaken hiervan zijn reeds genoemd. Voor enkele

hiervan zijn in de nabije toekonst geen verbeteringen ten gunste van de

kerkuil te verwachten. l¡lat echter wel gedaan kan'worden (en reede ook

uitgevoerd wordt) is tret plaatsen van neetkasten om zodoende voor vol-
doende geschikte nestgelegenheid te zorgen.

Veel kerktorens zijn de afgeLopen jaren dichtgenaakt met gaae om de over-

last van duiven tegen te gaan. Hierdoor zijn ook enkele nestplaatsen ver-

loren gegaan die weer hersteld zouden kunnen worden.

Ook zou het verbod op het prepareren van roofvogels in het algemeen en

kerkuilen in het bijzonder een gunstige invloed kunnen hebben. Eier zíjn
echter de meningen nog over verdeeld.
Het is te hopen dat het ,broedseizoen 1987 een beter resuLtaat opl-evert

dan dat van 1982. Het kleine aantal overblijvende exemplaren zou anders

r¡e} eens een te wankele basis kunnen vornen voor het verdere voortbestaan

van de popul.atie op Zuid.-Beveland.

Piet Irlondergem.

Literatuur:
KNNV afdeling Beveland, Kenphaar Dlo 1

Teixeira R.M.. Atlas van de Nederlandee broedvogels

Pforrr/Limbrunner. Thiene's Vogelatlas
PeterEon. Petersons vogelgide.

_11_



De grutto in Zuid-Beveland

Voorjaar 1982 heb ik door het bezoeken van potentieel geschikte gebieden
geprobeerd een globaal overzicht te krijgen van het aantal op Zuid-
Beveland broedende gruttors-. Naar aanleiding van d.e resultaten, aangevuld
rnet gegevens van anderen (Cniet Jacobusse, Bernard Krebs) is het volgende
geechreven.

Nog nieü zo lang geleden kwan de grutto a1s broedvogel op Zuid-Beve1and
niet voor. fn 1gr5 broedden in het Oosterechengegebied geen grutto's
(Vleuge1 t 1915). Dertien jaar later noemt de Zuídbevelandse Avifauna
(1948) de grutto een zeet zeldzane broedvogeJ- van de Kruininger Vliet
(1910t)' mogelijk de Calandpolder en aan het ooeterschenge waar ín 1Ç4J,
1)4J en 1946 A,et broeden door één paartje werd vastgesteld.. Sind.sdien is
Zuid-Beveland op bescheiden schaal door de grutto gekoloniseerd. Op 16
juni 1pJ1 zag Lebret in het Ooeterschenge minimaal J paar waarvan '1 met
jongen. Uit gegevens van Van Loo en Polderman blijkt dat in de jaren: 1966-
1968 minimaal ? à 8 paar op d.e oosterechenge tot broed.en kwamen.

In 197t broedden er in de Kapelse Moer zeker 14 en waarechijnltjk 1B-2O
paar (Ranpen, 1g?r). Tijdens het broedvogelatlasproject werden voor heel
Zeeland 150-225 broedparen vastgesteld (Meininger, 19?8). In .tpB2 bedroeg
het aautal paren op Zuid-Beveland ongeveer 82 paren. De verdeling is
weergegeven in de volgende tabeL:

Ooeterschenge

Heerenpolder

Yerseke Moer

Kapelse Moer

Ganzenreeervaat
Heggenreservaat
Poelbos
Deesche \n/atergang

Middelplaten
Lange Koedijk

totaal

14

15

25 (1981)

10

,
2

1

1

10

1à2

82

Eigenlijk is het schaarse voorkonoen in Zeeland. merkwaard^ig gezien d.e si-
tuatie in de andere graslandgebieden van Nederland. De Nederlandse Broed-
vogelatlas schat het aantal broedparen op 12O.OOO en hoewel sinds het ge-
reedkomen ervan plaatselijk een achteruitgang van 1 5 - 40 % ¡s geconsta-
teerd (Randstad en broedvogels | 1981), is het in Zeeland broedende aantal
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Ín vergetijkíng hiernee, zeet gering.
Een verklaring hiervoor noet worden gezocht in het voedeeL van de grutto,
rat hoofdzakelijk uit regenuornen bestaat. Om deze te kunnen benachtigen
noet de bovenste laag van de boden tanelijk vochtig zijn oncÌat in een uit-
gedroogde bodenlaag geen uornen voorkonen. De hoogste dichthetlen bereikt
de grutto daa ook in de altljd draesige veengraa1anden in Holland en Friee-
land. WeiJ.anden op kleiboclens herbergen, uitgezonderd zeer J.aaggelegen

grondea (b,v. J-angs kreken gelegen weiLand), aLtljd kleinere clichtheden,
omdat ze ín het voorjaar en de zoner zeer sterk kunnen verdrogen. Dat was

d.eze zomer goed te zien in cle Kapelse Moer, waar veel elootjes droogston-
den en de grond brede droogtescheuren vertoonde. Samengevat kan je stellen
dat de meeste Zuidbevelandee weidegebieden geen optimal.e gruttogebleclen
zijn. De vraag blijft dan natuurlijk traaron de grutto zich op Zuid-Beveland
heeft gevestigd. lJaarschijnlijk kont dit door een vergroting van het voed-
selaanbod (Randetad en Broedvogele, 1981). Aan het begin van deze eeuv

werden de meeste graslanden niet of nauweliJke beneet, waardoor de vegeta-
tie vriJ schraal wa6 en er weinig regenwormen voorkwanêDo Door het steede

Í¡eer gebruiken van kunstnest werd de grasgroei weelderiger en nam het aan-

tal regenrormen eüèrk toe. Beide factoren naakten dat het aantal grutto-
paren kon toeneneno Deze toename had tevens tot gevolg dat ook op de wat

minder geechikte kleigraslanden in toenemende nate gruttors tot broeden

kwamen. VJaarschijnlijk ie.híerdoor ook Zeeland d.oor de grutto bevolkt ge-

raakt.
Bedre ngen

In Nederland loopt tle gruttoetand monenteel

terug. De belangrlJkste oorzaak ie we1 de

afnane van geochikte broedgebieden. Ondat de

boer door het landbouwbeLeid gedwongen wordt

meer te produceren, wordt het graelancl

steede intensiever gebruikt. Dit houd.t

neeetal in: gronduaterverlaging, verhoging
van de veebezetting per ha., vervroegde maaí

en grotere kunstneetgiften. Het gevoJ-g hier-
van voor de grutto is dat ziJn voedeel min-
der goed te bereiken is en dat nesten vaak

door het vee of door het naaien verloren
gaan.

Gelukkig zíjn de Zuidbevelandse broedgebie''
den vriJ goed beechernd, alhoewel plaatse-
lijk zich ook enkele van d.e bovenstaande

problenen voordoen. In de weitjee naast het

I

\
(.
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Poelbos broedden tot en net 1981 steede 2 à ] paartJes, in 1p82 hoogstens
nog 1 pâ.â.tr In het Ooeterecbenge uorden de laatste Jaren reinig jongen
grootgebracht::vat zeer uaarechíjnliJk te ûijtea ie aan de inteneieve vee-
bgZettÍAg..iir'::i itiìitrtri'i ': 'r;ij r' :r'] iLt"lrr' ir',:' ' r

Nþderland hedi;U'tdt thadz*bn fani:.u"i'gruitô'èën ijrote veranty'ôordelijkbeíd.
tiitfst :'5v/o'#äilt;hU'çUrttttpöpullrbie" bioetft 'id oäs Lanð; tatàa vi j daarom, .:

"bii de huidllgb;åegâüIirüiJr:b¡twiklelingen,:zuíni6 zija op onze broedparêtlo'
Het ie teiiblotte nog altijd''meer dan er ib heel FrankriJk broeden¡ , '

1

titerrtuur i

Atlas van de Nederlandse BroedvogeJ.s, 19?9

Randetad en Broedvogele' 1981

Ranþeu, InventârieatÍe Kapelse Moei, 192, I

Vleugel, Ainöeba van 14 eeptenbet 197l-

Meininger, Verspreiding en aantallen van d.e broedvogels in Zeeland, 1977.
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CÂI{@{ OP DE 3EVETAT{DEIT fIJDTISS DE IfTtrTM VA}i 1 981/1982.

Inleid.ing

Sinds vele jaren word.en d.oor d.e Deltaclienst afd.eling Milieuonderzoek van

tie Rijkswaterstaat en d.oor Staatsbosbeheer rraandleùijkse watervogeltellingen
georganiseerd. in het Deltagebiecl, Aan deze tellíngen rord.t d.eelgenonen

door zowel professionele tellers als d.oor enthousiaste amateurs. Eén van

d.e resultaten van deze teLling ls d.at het aantalsverloop van de ganzon in
g3oto lijnen bekend wordt.
Eet is zoer plezierig clat RlfS en S33 d.eze gegeve.Jrn ons ter beschikking
steld.en zod.at, aangevuld ¡net onzs eigen gegevens, esn beeld. kon word.en ver-
kregen ven d.e ganzen ln d.e Seveland.en geclurond-e d.e r¡inter 1gB1/1982. Het

ligt in d,e bedoeling deze gegevons jaarlijks op deze wijze samen te vatten.
Aan de tellingen zijn evenwel bezwaren verbond.en d.ie met narno bij de behande-

ling van cte kol- en de ri.etgans aan d.e ord,e zullen konen.

ne weers ourstandfghed.en

De winter viel ornstreeks I december in met op 9 d.ecember a1 sneeulr en glad.-

d.e wegen. De ninirnumtenperaturen rraren zod.anig dat verschillende oppervlak-
tewateren ged.eelteläk d.ichtvroren, øoals b{jvoorbeeld. d.e Oosterschêilgêe

Tussen 12 en 1{ d.ecenber trad licbte dooi op rnaar daarna was er lreer

strenge vorst en sneeun tot 2) ilecer¡ber. Er waren maar weinig plaatsen te
vind.en met open watet, Ged.urend.e d.e jaarni-sseling dooide het; echter rond

6 januari sloeg d.e vorst weer hevig toe,. Rond f i januari trad. Iichte dooi

in en het duurde tot 2J januari eer het meeste ijs verdwenen -¡ras, Rond 7 fe-
bruari rras er zaalnt, voorjaarsrreêr net veel zon. Rond baLf februari liep men

zonder jas buiten, rnaar daarna koelde het sterk af net vorst in d.e avond

en nacht, Deze period.e d.uurde naar kortt rond 21 februari trad. er geen

vörst moer op en d.it beelf zo, behalve een korte period"e omstreeks 'f maart

waarin nachtvorst van betekenis optrad..

In vergelijking rnet andere winters r¡as deze wj-nter strong. Dit had. ook zìjn

weerslag op d.e aantallen ganzen d.ie in d.o Seveland.en gezien werden.

fofg"n"-

Ðe eerste kolganzen (13 ex.) werden op 15-11-1981 waargeno¡nen ín de Oos-

terschenge. Daarna nan het a,arttal- snel toe. Tijd.ens de S33/RWS telling van

december, itie plaatsvond. tussen 18 en 25-12 werden 18.000 kollen geteld"

De januari-te1ling (t8 en 19-1) leverd.e een teruggang van ongeveer 1000 ex.
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ex¡ zodat 12.rOO kollen geteld werden. Fbbruari leverde rond 19-2-1982

{lCO kollen op, maar hierbij moet bed.acht word.en d.at het ganzenreserva.at

niet geteld is. Aannernelijk is d.at op 1)-2 inet aantal koll-en oi: d.e Seve-

landen tussen de )OCO en 65OC exemplaren 1ag: een sterke tergga.ng in
velgelÍjking met januari, De georganiseerde maarttelling rondorn 22-3 te-
verde slechts 6 kollen op. Op 13-3 ¡çerd.en nog 100 kolganzen gezíen in
lnet, ganz,enreservaat,

Een probleenr bij de telling is de grote spreiding in.tijd waa.rtrinnen de

telling wordt uitgevoerd.. Va,a,k zijn d.e gegevens afkomstig va,n twee

weekeinden waardoor dubbel en/of onderl;ellingen mogelijk zijn. De getallan
hierlroven genoemd. zijn ð.a.n ool< niet betrou¡'ùaar me,ar geven een gIobaa.l

beetd. van het aa.nt¿rl ganzen tijd.ens d.e teldata. Het zou irrenselijk z¡n dat
georganiseerde tell.ingen binnen 1 weekeind,e, of nog liever op één d.ag,
plaatsvonden, Echter, zoiets Ís noeilijk te realiseren rranneer veeL mensen

in5¡eschakel-d zijn en d.aa.rorn zullen de bestaande teL¡nethoden wel- het

meest haalbare zljn.
Een interessant voorbeeld. van een telJ.ing verspreid over 2 weekeinden

l-evert janriari- op. Een serie gegevens stamt van 1'1r18 en 1) ianuari en

een serie ven 2!/2J januari. Toevallig waren van beid.e d-ata telgegevens

bekend. van een aanía} belangrijke kolganaengebled.en, zoda.t vergelijki.ng

mogeli;k is.

Heerenpolder' + Oosterschenge

Yerseke liïoer

Ka.pelse Moer

Goes-i'¡'emetd.inge

Canzenreservaat + Poel-bos

Subtotaal
rest Zuid-Beveland, constant
gehouden

Totaal-

17 /,18/19-1

1.25O

go0

l. 50c

510
{ QÊ^!:2)-Y
8. c1c

4.300'

24/25-1

560

2.17O

685

36

4.600
8.050

4.30C

12,310. 12.35c,

U1t dit voorbeelC blijken duidelijk de verschuivingen die per gebied kun-

nen,optreden. Door toeval komt het subtotaal op beid.e d.ata gelijk uitt
maar d-it za.L miet altijd zo z4n. Ook is d"e aanname om de rest van Zuid.-

en Noord-SeveLand. constant te houden arbitrair.

Op 3O-1 2-1981 werd. bij een extra. tellíng Noord-Bevel-and en d.e noordkust

van Zuíd-Beveland. van d.e lÍilhetninapold,er tot Wemelctinge d-oor Slob ge-

te1d. Door aanvull-ing met losse telgegevens rondo¡n d"eze d.ata ontstond

het vorgend-e beel-d 

-16-



Noord-3eveland + Zuid-Bevel_and. noord.
Ganzenreservaat

Omgeving ElJ ewoutsdijk

Oosterschenge + Heerenpolder
Ðaniëlshoek (lroedfik)

Subtotaal

30/12

31 /12
31 /12
3/1

29/12

2.25O

5.500
1.100

800

305

10.000 kollen.+

rn deze telli-ng zijn d.e kolganzen oostelijk van het Kanaar, in de yer-
sekse en Kapelse ldoer en in delen van de zak van Zuid-Beveland niet
opgenomen. Gezie,n d.e scores die d.eze gebieden tijdens telringen er-
voor en erna haald.en is het aannemelijk d.at het totaal op d.e Sevela.nd.en
ronclom de jaarwisseling 1981/1 !82 hoger ligt dan het getelde aantal
op 17/18 januari- en iets lager dan het aantal getefd t\jdens de RWS/SBB

telling van d.ecember.

Van enkele gebieden op Zuid.-Beveland. zijn
meer ged.etailleerd.e gegevens bekend van
het ver:loop van het aantal kollen in de-
ze winter. Een k'orie bespreking van d.eze

gebied.en volgt hj-erond.er.

åcheggggs.båed.

0p 15-1 1-1981 nerden de eerste kollen
l{aargenoaen op een bouwland. nabij de

Oosterschenge. I{et ging om 13 ex. Afge-
zien van ovenrli-egend.e d"ieren d.uurd.e het
tot 19-12 voord.at weer kolgar'zetr aan d.e

grond. wercLen naargenomen. 0p d.e Ooster-
schenge werd,en er l)O en op d.e Heerenpol-
der '/!O ex. ge zien, De populatie kollen
in deze beid.e gebied.en moet men als 6én beschouwen. Naast d.o trad.itio-
nele gebieden (OS en HP) werd de kolgans ook regelmatig gezien op enke-
Ie percelen in de Westerlandpolder nabij de l{esterschenge (ZO-12-1g81,
600 ex. ) en nabij de land.bouwschuur langs de Pietkreek ( 27-lZ-19E1, 5CO

ex. ). Segin januari varieerd.e het aantal kollen op de Oosterschenge
en de Heerenpolder tussen de !00 en 80C exemplaren. De ene keer zat
d.e hoofdgroep in d.e Heerenpolde:r, d.e and.ere keer weer op de Ooster-
schenge. Op 15 en 17 januari ¡raren er 12JO kollen aanwezlg. Een telling
wees uit d.at er op d.e 295 ex. 95 jongi:n aanwezig waren, dus 33 /o.

Da,alna neaen de aantal-len langzaam af. Ap 24-1-1982 J6O ex, en op 3C

januari 1)O kollen. Ged.urend.e d.e neand. februari blijft het aantal
constant op ongeveer 1!O disren en het is aannernelijk d.at het steeds om

dezelfd.e ganz,en ging. Op 28 februari werden d.e laatste kollen Ìraargeno-

.Q
I p
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¡n€n op d.e Oosterschenge z 116 exeroplaren.

ïerseke a

Van dit gebied. øijn eveneens een aantal extra telgegevens bekend. Segin
decemberwaren er 1!0 ko1len aa,nwezig (l/lZ). Ðit aanta:. liep op tot
J6O0 op 17-12. OIrva1lend zijn de wisselingen in aantallen die d"aarna

optred.en. Onderstaand tabelletje laat d.it d.uitlelijk zien. Zeker is dat
eon d.eel van d.e schonmelingen verkl-aard. kan worden door aan te nemen

dat een d.eel van d.e Yersekse dieren in de Kapelse Moer fourageert.
Maar ook ¡ranneer beide gebied.en gelijktijdig geteltl zijn blijven er grote
schommelingen in aantal bestaan

ï.M, K.M. T.M. + K.M.

17 /12 5.580
lï/lz 2.066 1.192 3.258
21/12 5.800
o5/o1 1.162
oï/o1 1.t93
14/01 g5O 2.300 3.250
rr rr 7.3óo

tï/o1 9oo 3.500 4,4oo
25/01 2.170 685 2.815
z8/o1 117

3O/O1 4.340 680 5,O2O

o2/o2 3.315
1g/o2 3.400 1.OBO 4,480

622/03 6 o

Uit d"e2s sijfers blijkt duidelijk hoe wenselijk het zou ziin on geregeld

heel Zeeland op 6én dag te teIlen. Zear oIrval-lend in bo¡¡enstaand.e

tabel is d.e telling op 14 januari 1982. Eier zijn op één dag twee tel-
lingen van hetzelfd.e gebied bekend ¡ net respectievelijk '/100 en !10
kollen. Telt n¡en de Kapelse Moer hierbij dan konrt het totaal op 3250.
Een verschil van ongeveer 4000 kollen op één d.ag blijft echter wel be-
staan.
Ganzenrese t.
Het is opvallend hoe weinig telgegevens van dit gebied, - juist een

ganzenferrein bij uitstek -, bekend. zijn. Op 16-12 waren er 13OO ex.

aanl'rezig op het weiland noordelijk van Poelzicht, terwijl er op 22--12

6000 kollen geteld werd.en. Ook op d.e eerste januari van 1)82 lraren

er nog 5 à 6000 kollen aanwezig. Op 17/18 januari r¡as dit aantal ge-

d.aald tot 1850, tegen, een week later, op Z4/25 januari weer 460C

dieren. Eelaas zijn er van februari geen gegevens bekend., op 1J rnaart
werd.en er nog 100 kolganzen v&argenomen.
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Kust Sloe - Hansrveert

Kust Hansweert - Sath

Hoge Rand. - BoZ.

Tholse:inde - Yerseke .

Hals oosùeljjk kanaal rest

Goes - T,Iemoldinge

Yerseke l\ioer

Kapelse lrioer

d.e PoeI

Oosterschenþe + Heqrenpold.er

I.Iilhelminapold er

Ongeving Wolphaartsd.ijk

Ongeving Lewed.orp, Nieuwd.orp, Ovezand.e

Oesterput

rest Noord.-Beveland.

Totaal

Ae"rrtg1_K oiganzen_w j-nte ! þi I /t
ltrovernber,

13.

2 Noord.- en Zuid.-3eve1a,nd

1B-2r. Januari rlT /18r24/Zj, Februari., 1p. I,taart. April.1). December,

1 .030

3.000

170

300

384

2.066

1.192

6. o-00

1.100

1,250

600

1,-153

30

18.50O

366

o¿

12.31O 12.35O 106 o

620

2.380

625

, 243

510

900

3.500

1.850

1,250

620

2.380

625

243

36

2.17O

685

4,600

56c

35

3.400

1 .080

???

170

4.700
+ ???

6 (22-j)-

1oo (13-3)-

13

62

2q0



9ygrleg gebi-eden.

Tengevolgê van d.e strenge winter werd.en d.e kolganzen ook op plaatsen

gezien Ìúaar ze and.ers niet of nauwelijks te vind.en z-ijn. Enkele voorbeel-
den hienran zijn de Daniëlshoek, waar op 29-12 100 exenplaren geteld.

rerden, d.e Kleine l,Ioer bÍj Kruiningen net op 14-1-1982 175 ex., het

Heggenreservaat net 2{O ex. op 1Q-1-1)82, tle Mid.rtelplaten net !00 ex.

op 6-l-1982 en bij het Poelbos r¡et 600 ex. op 17-1-19t2.

Rietgans

De rietga,ns 1s naar een vrij korte tijd in ons land te vínden. De soort
arriveert meestal eind november en vortrekt, afhankelíjk van het weer

in februari uit onze contreien. Ðe maand.en december en januari zijn d.e

geschiktste maanden om ze te zien.
Deze winter l¡'aren er veeL rietganzen op d.e Sevelanden te zien, Qp 22-
11-1981 rerden de eerste ll0 exemplaren nabij Kattendlike opgemerkt. De

populatíe neemt clan snel toe.'
In d.ecember en januari nerd.en er
ongeveer 23.00-0 rietganzen ge-

teld.. In tle tweede helft van fe-
bruari neent het aantal snel af.
In het telweekeinde orostreoks de

21ste saren er nog rnaar 1200 ex.

aan'vre ùí9,. Ðe naarttelling lever-
d.e geen rietganze[ ßêêr opr

trhrenals bij ite kolgans leverde d.e

uitwerking van de telgegevens de

nodige moeilijkheclen op. Ook hier
ontstond.en deze d.oor d.e g:c'ote

tdd.sspanne waarbinnen d.e telling
plaatsvond.. Vooral januari ie wêer een goed voorbeeld.. Van enkele ge-

þ1ed.en z¡n zovel gegevens bekentl. van 1B/1, als van 24-25/'tz ae Heeren-

polder, d.e trfÍlhe1minapold.er, het gebÍecl tussen Goes en llemeld.inge en de

Kapelse illoer. Ðe gegevens zien er zo uit¡
24/25-11B-1

Kapelse Moer O 480

Wilhelminapolder 1.300 26

Goes-lfemeldinge 4,5OO 9,260
Heerenpold.er qqO 0

Totaal 6.300 9,75A

Canadese Gans

t)r

T-l

I \l )

)))
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Aant al*Ì ie t gan ze n gigt_q r_UB ! IU _y o råd: S_Zgi rL-Iìeve I and .

November,22. Decenber
+5-25

\vþ12

9.500
' 

1 .180

1.4O2,

9

300

1.O12

5.O00

280

7

5

140

BO

1 .370

22,237

Januari
1 6-25

1.880

6. 100

1.250 + 45O

4.500

575

363

1 .3O0

36

,12q

22.5OO

Februarj.
15-23

277

60

40

57c

1.184

Ma.art
1 4-2O

Kust Sloe - Ilansweert

Kust Hansweert - Bath

Oostelijk kanaal rest

Goes - I{emeld.inge

ïerseke It'loer

d.e PoeI

Omgevlng Holphaartsdijk + Heerenpold.er

Omgevlng ûr¡ezande en Heinkenszand.

Wilhelminapold er

Ïfesterschenge

Zwake

Veerse L{eer

Pold.er Kamperland.

Pold.er ?[issenkerke

Pold.er Geersd.ijk -Kortgene- Kats

Pold.er Soelekerke

Totaat

205130

2
I

rl
C\¡

I

30

1 .200

o130



Aangezien voor de officiËIe telling in d.eze gebieden geteld is in beid-e

reekeind.en (tB en 2J) betekent dit d.at ongeveer 3500 rietganzen onder-
of overteld. zijn. Voor de berekening van d.e stand. in januari is d.aarom

zovegl nogelijk gebruik geuraakt van gegevens uit het weekeinde omstreeks

d.e 1Be. Hiervan zijn d.e aa"ntallen van d.e meeste gebied.en bekend.. Dit be-
tekent wel d.at de ongeveer 3500 zoekgeraakte rietganzan in d.e nist ver-
d.wijnen. Ofwel ze.zíjn tijdens d.e telling van d.e 2)ste ged.ubbeld. t.o,v,
de 1Be, ofwel de telling is 3500 ex. te 1aag. Eet aantal aanwezige

rietganzen in d.e peri.otie 18-25 januari ligt tussen de 18.OOO en 21.)00
exemplaren.

lussentÍjd.se telgegevens leveren een interessant beeld op, Helaas gaat
het hier om een ged.eelte van d.e 3eveLand.en, øod.at totale aantallen

:niet te berekenen zijn.
De telling van lC en tl/lZ/ryA1 zi-.et er alsvolgt uit.
Noord.-3eve1and. en Zuid.-3eve1and., noord.elijk l[tPold.er -lfeme1.d.inge 16.600

Omgeving Ellewoutsdijk 1 ,500

18.800Subtotaal
Hôt aa,¡nta1 in de HaIs van Zuid-Sevoland. is niet bekend.. Het is echter,
geziren d.e telgegevens van 2Q d.ecember en 1! januari niet onred.elijk

om d.eze op nininaal 6!00 exernplaren te stellen, zodat het aantal riet-
ganzen op d.e Bevelanden rond d.e jaarwisseling 25.300 bed.roeg.

Op 30 januari 1!82 werd. de noordkust van Zuid-Beveland geteld, van de

Dammenweg tot d.e Kapelse l,loer.

ïilbelninapold.er ten oosten Danmenweg 3.550
l[ilhelminapolder ten .westen Damnenweg 45O

Inla.gen Kattenctijke - ldemeldinge 46A

180Noordelijk van Kapelle
Kapelse Moer 380

Subtotaal 5.0C0.
Vergelijking van dezelfcle gebieden lnet de telling van 1B januari levert
een verschil op van 88 rietganzen (5gOO op 18-1). Dit vorschil is ech-

ter te gering o¡n hieraan conolusies te ve¡binden. Bovendien is maar

een beperkt d.ee1 van de Beveland.en getetd.; Noord-Seveland en de Zak en

Hals van ZuÍd.-Sevelancl zijn niet opgenonen, zod.at interpretatie een slag
in d.e lucht zaL zljn.
Ðe februari telling geeft een zeex sterke teruggang aan. Gezien het

tijd.stip van d.e telling (15-4) is d.it voor Zeeland. niet verwonderlijk.
Het aantal bed.roeg ongeveer '1200 exemplaren. I{anneer enkele losse

I
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meld.ingen (Goud.plaat en Poelbos respectievelijk 100 en '16 rietganzen)
meegetelü' word.en kornt ¡ren op ongeveer 1{00 g&fl%erLc Eet gevaar van d.eze

losse rneld.eingen is d.at zij tijctens de officiëIe telling aI ergens and.ers
meegeteld. kunnen zijn.
Over het algemeen zijn rietganzerl op bourland. te vind.en. 'fanneer om wel-
ke red.en d.an ook het gewas niet geoogst is vormt d.it een id.eaal voed.-
seLaanbod voor d.e rietganzen. 0p een niet gerooid. aard.appelveltL nabij
Kattend.ijke lraren d.uizenden rietganzen te zien, met een top van g,260
exempJ.aren op 2J-1-1982. vornt d.it geen mogelijkheid. om rietganzen op
bepaald.e plaatsen te concentreren, zoð,at eventuele schad.e eld"ers ver-
minderd. word.t?

Srandgans

Van d"e brandgans zijn d.e voornaanste
waarnemingen bekend van d.e naanden

d.ecember en januari. De belangrijkste
pleisterplaatsen zijn hier de Oud.-

Noord.-Beveland.-Pold.er nabij llissen-
kerke, d.e Mid.d.elplaten en de Terso-
ke l'{oer.

Ðe RWS-SBB telling van d.ecernber 1)81

geeft het volgend.e beeld". Ðs r¡aarne-

mingsdata liggen op 18 en 1), met

een enkele, relatief" te vern¡aarlozen

aanvulling op 2Q en 25 decenrber. A1-

Ie brand.gatTzerL za,ten toen op Zuid.-

Brandgans

Seveland.. In januari (telling tussen 1J en 1B-1 ) zaten d.e neeste brand-
g,ar:zan verspreíd over d.e beid.e Bevelanden, rnet nadruk op d.e Oud-Noord-

Seveland.-Pold.er. Het beelti van beide tellingen is alsvolgt:

18-19 december 15-18 januari febr.ZQ

Hansweert - Sath

Zuidgors EIIewoutsdijk

Omgeving ï{olphaartsdijk
ïerseke lÌloer

Oosterschenge

Mid.delplaten
Oud.-No ord.-3eve 1 and.- Po I d.e r
Pold.er Soelekerke

Totaal

14

5

120

604

I

25

42350
'1 .BCO

qC

2,225
:
Á"2750
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Tijd.ens d.e extra tooht op 30-12-1181 rertt Noord.-3ove1and. en de Noord.-

kust van Zuid-Sevelaxrd (noortikant I{i}hel¡¡inapo}der tot l{eneld.inge) ge-

teId.. Ðit leverde 2.{2{ brand.ganzen op.

Op 3t -12-1981 werden bij Ellewoutsdijk 21 branttganzen geteId., IIet Ís yêr-
leiclelijk orn ook d.e raar'¡xening va,n 2-1-1982 van 1 .{00 brandganzen op

cle Mid.d.elBlaten hierbij op te tellen, naar hierbij moet bed.acht 'worden

clat het aantal branctganzen op d.e Micid.slplaten sterk kan fluotuerent
r{egens het pende}en van d.e ganzen naar tie Outl.-Noorcl-BeveLand-Po1d.er'

0p 3-1-1982 bedroeg het aantal brand.ganzen op d.e Midd.elplaten l!0 en

op 6-1-1982 200 ex. A.Ls oonolusie rnag gesteld" ¡rorrlen d.at het maxinale

aantal brandganzenr voor zover bekend., voor Nootd.- en Zuid.-Seve1and.

bereikt rerd. onstreeks de jaarwisseling net orrgeveer ZIJO à 2700 e-
xemplaren.

9yg¡¿Sg geþigdgn.

Ook op d.oorgaans ninder in tel zijnd.e fourageergebied.en zoals het
Schengegebied. ¡¡erd.en brand.ganzen gezíen. Eoenel het our kleine aan-

tallen gaat zijn zij cie noeite waard. on gonoe¡nd. te rord"on¡ 19-12'-1981

B ex., 9-1-1)82'2 ex.; 24-'l-1g82 11 ex.i en'l-2-1)BZ 1 er. Vermeldens-

waard. zijn ook d.e 2CC brandganzen die op 31-1 -'1982 in de Kapelse Moer

werd.en waargenonen, Als laatste r¡aarneming werd.en op 24-2-'l9BZ 42

brand.garrzan gezíen op d.e Mid.d.elp1aten. ffat erg uit d.e toon vallsnd.

zijn d.e { brandganzen die op 13-5-,1982 bjj da Kree}::'ak ¡rerden gezíen,

Grauwe AâfìB ¡

Het aantal grauwe ganzon d.ie in d.e winter op d"e Seveland.sn te zien- zijn

is altijct aI beperkt geweest. Zo ook C.eøe winter. In het Scbengegebied.

rraar meestal weL een kleino groep to vinclen is, warell zij nu slecbts
incid.enteel aanwezig.

Dit seizoen zijn de meeste graullê ganzen ,gezien in het d.eel van Zr.rfd"-

Sevel-and,y'oóstelijk van het kanaal gelegen, d"e zgn. ïlals. Tljdens d.e

octobertelling r¡erden op 24-10 aalr de noordkrrst 173 ex, gotelð. en 2

op het Veerse Meer. Totaal 'l'lJ ex., d.ie tot de d"oortrekkers gerekend

kunnen r+ord.en. Nove¡nber levert maar enkele grauwe ga;nze:n op: B-1 1 en

22-11 2 ex. op d.e Oosterschenge en rond.'l!-11 1 sx. op het'üeerse
Meer.

Ook d.ecember blijft aan d.e magere kant ¡ een Iúaarneming van 'l'( stuks
in d.e Hals-zuid. op 24-12. Dø telling op 3O-12 van Noord.-Seveland en

het noordelijk deel van Zuid.-3eveland tot lÍemeldinge leverde 12 grau-

wê genz€n opr Op betzelfde traject leverde de januaritelling van

1g-'l J6 ex. op. In februarj- zaten d.e dieren wat rnoer verspreid. Tij-
d.ens het telweekeind.e tussen 1! en 2{-2 was de verspreid.ing van de
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g,a¿nzen alsvolgtt 11 ex. Hars-zuid en 2B ex. Hals-noord; 12 ex. veer-
se Meer, 6 ex. in de Onrustpold.er bij Kamperlahd. en j ex. op d.e Oos-

terschenge. Totaal 60 ex., Ì{aarvan 39 oostelijk en 21 westelrjk van het
kanaal. 0p 28 februa¡i zaten er plotsoling 48 grauwe ganzer- op.d.e

Oosterschenger d.och het is de vraag of het hier on d.ozelfde vogers
gaat.
Van maart zijn ook maar spaarnaarh gegevèns beken.d.. 0p ?-3 1C ex, in het
Schengegebied (6 Oosterschenge en zf lleer.enpolder) en o1i 21-3 3 ex.
in Ce zak van Zui.cl-BeveLa.nrj.. fn tegenstelJ ing tot vor.ige jaren z:rn

er geen waarnen¡irlgen van april en nei bek'end.

Rot€ans

De rotgans is van d.e hier a.anwezige garrzen iiet langst aantrezi-,g,

Volgens de sa.nenva.ttin6; van de tellirrgen nrorden d.e eerste rotten a.1

half septenber gezien. In october loopt het aantal snel op. In ja-
nuari r¿ortlen de neeste gezien: ongeveer ICCO ex. Deze relatief ster-
ke stijgirrg in vergeti;king met de aa¡rtall en in d.ecember zal zeker
veroorzaakt ztln cloor de strenge winter waardoor d.e rotganz,en j-n de

h¡add.enzee naa.r het zuiden zijn geko-

nen. I)aarna loopt het aantal af. Pas

eincì. nei vertrekken d.e laatste lot-
Eanzen naar hun broed.gebieden.

Uit het overzicht blijkt dat de bela,ng-

rijkste fourz¡geergebied.en op de Beve-

larrden langs d.e noord.kant zijn ¿;e1e-

gen. De korn van de Ooste¡schelde,
het t:raject Kats-Wenreld.i.nge en cì.e

T'íiddelpì-aten vormen de belangrlikste
gebieden voor d.e rotgans. Van de

zuidkust van Zuid.-Bevela,nrì. zljn

s1àchts incidentele gegevens bekencl,

zoals tijd.ens het 'telweekeind.e in d.e-

cenber en op 31-12 toen 4 ex. -bij Ellewoutsdijk werd.en gezien.

In tegenstellirrg tot d.e arrdere ganzen is de rotgans voora.l aar,ì.ge-

nezen op buitend.ijkse terreinen. llchter steeds meer gaa.t de rotgans

ertoe over binnend.rjks te fourageren. In het 'rtrad.dengebied. heeft dit
al tot lanrlelijke publiciteit geleid. Op Zuid-Bevela.nd zi"e wij cle

rotgans vooral in d.e weil-a.nden van d"e Terseke T{oer binnend-ijks foura-
gerêrlo Tijd.ens de deconbertelli.ng werd.en d.a,ar 6{0 en tijd.ens d.e febru-
aritelling 720 ex. waargenomen. Ook in de I{ilhelmirrapolder toont de

rotgans steed.s meer belangstell-i¡rg voor binnend.ijkse terreinen: b.v.

Õ -!

eË

t
.dt

{"
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{agt g1_rgtgagzgn_wlnt e \ 19 91 /1 ZB! [o er{-_e n Zuid:Bgvg_]- and .

Hoogewaardpolder

Th o 1 s e índe -Kre e krak /Rat t ek:aaL

Yerseke-Tholseinde

Ggese Sas-Terseke

land.kreekd.am-Goese Sas

Katse Plaat-

Katse Schomen

Rest Oosterscheld.e

Irliddelplaten

Veerse lr'leer

Oe s t e rput /Vt ie t epolde r

Yerseke l,loer

l.IiLbeLminapo1d er

Omgeving i{olphaartsdijk

Pold.er Kamperland.

Hansweert-Kreekrak, zuidkust
:

Totaal

Sept.
12-14

Oct,
?4

765

822

463

125

Nov.
23-24

227

810

483

Dec.
1B-24

99

525

565

63

.?

280

?

61

130

640

2.365
+??

Jan.
18-25

ïbbr.,
18-24

i00

65

1 .05C

708

?

160

297

7

185

225

177

Maart
1+-21

106

8o

1 .630

185

116

April
15-2o

134

410

218

42

57

12

8l

Mei
16

a

400

1

1 250

214

550

902

972

306

?

650

280

200 ?

836

160

720

70

5o

25

170

334

235

15

1

400
+?

2 2.175 2,86+. 2.975 2.537

I
\o
C\

I

5,170 952



I januari 110 ex. Overige binnend.ijkse 'waa.rnerningen zijn sporadisch:
17-1-1982 3 ex, in d.e Heeren¡older tussen d.e kolgàrrzeyro

Voor de terugtrek, eind mei, verza.melen de rotganzen zidn in enkele
concentratiegebieden. Bekenù zljn d.e }lid.derpraten. op 1 rnei werden

d,aat 62C rotganzen geteld. en op 16 nei {00 ex. Eind. mei, zelfs in
begin juni trekken de laatste weg. Ðe waar:reming van 1 rotgans op

20 juni op de l,fidd.elplaten is wel zeer byzonrle'r: nogelìjk ging het
otlr een niet gezonri d.ier.

I'Iitbuikrotgans

Van d.eze soort zijn d.e volgend.e waarnemingen bekend:
18-1-1982 ongeving Lewed.orp 6 ex.
2?-1-1982 Oesterput Noord-Beveland I ex,
24-2-1982 Veorse Meer ! ex.

Kleine rietgans

De kleine rietgans word.t op do Bevelanden maar weinig waargenoaen.

Van d.eze winte:r zijn d.e volgend.e waarnemíngen bekend geworden:

30-12-1981 telling ìT.Bev. en noord.kant Z.Bev. 38 ex.

21-1-1982 de PoeI 31 ex.

30-1-1982 fnlagen Kattendjjke-'l{emeldirrge 1! ex,

Rood.halsgans

Slechts 1 waarnemirrg: 19*1-1982 1 êx. zuidka¡rt HaIs van Zuid-Seveland.

3lauwe E neeur{gans/Brand.gans

Een groep van 13 eremplaren van deze kruising, bestaand.e uit I ad.ul-

te en I jongen is ged.urend.e deze winter regelmatig lraalgenomen

in gezelschap van enkele brandgaytzet. c Vaak in de Zak van Zuid-Beve-

land tussen Ellewoutsdijk en Saarland¡ b.v. 25-12-1981 en 31-12-1981.

Door Lebret is een artíkel over deze d.ieren geschreven in Linrosa,

J6e jaargang, v!ø. 18 en 1!.

Dankwoord.

Vanaf deze plaats wil ik alle tellers bartelijk bedanken. In alfe,be-

tische volgorde zijn het¡ C.3alkenende, I{.3aptiet, G. Davidse¡ A'

Hannewdjk, Ch. Jacobusse, R. Jacobusse, Ch. Kalden¡ 3. Krebs, Prldaas,

P. Ir{eininger¡ A. Nieuwenhuyse¡ A. Otraa, R. Provoost, G. Slobr Y.

Ifeeber, L. d.e Ï{olf en.P. lfondergem. Ik hoop dat ik niernand. vergeten

ben.

-27 -
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VOgELUERKGROEPÆ

t{erkterreln: Noord- en Zuid-Bevela¡rd

Aaotatr leden: 9

Opgerloht: 19?9

Aqtlvltcltea

â¡ Inventarlsatia Poelbos

Eet Poelboe le in het kadcr vaa de ruflverkaveling Ln 1975 sstrgor

plant ala recreatiegeblcd voor dc onliggeade plaateen Goeet
rs-Heer Eendrj.kekinderen en rs-Eeetr Arendskerke. Iu dc perlod,e

"19?8-1981 is bet bos door de K.N,N.V. gcinveatarLeeerd. Dsse in-
ventarieatie was dc aanlelcling voor hct oûtstaan vaa dfverse werk-
gro€pol vaaronder ook de Vogel.verkgtoep.

b. InventarfaatLe Hollandsc' [oeve (1981-1 982)

De Hplla¡dlEe toeve ie een oude hoogstamboongaard ea vornt nct de

kinderboertteriJ eon recreatiogcbletl in de directc ongevLng van het
øuenbad in-Gocs.

c. Korkul.LenÍnventarisat I

d. SovontoLlinger t.b.?. bet At lasproJect vôor ,vinter- en trekvogels.
e. Diverge. neetkastprojectêD irB.o¡ de .Jeugctafclelfng,

f . Braakballenoaclerzoek

I . Plaatsen ven kerkuLl-ekasten

e¡ d, e, f, g ziJn nog J.opeatle proJecten,

Activiteit voor de komende Jarg+
: SaneasteLlen van cen avffauna yoor Noorcl- en Zufd-Beveland. EIk

Jaar uorden eei aautal aoorten op broeclparsn gelnventarlaecrd, In
1981 zíJn dst tle volgend,e eoortea: Turclur¡r, Orutto, Kul.feead,

SLobeend, Kluut, RansuiJ., Toronvalk, BrUlne kfekcnd,Lef, Rfetzangcr
en GeLe kwlkstaart.

Contactadreg: Plet Uondergen

Clararspad 48 '

Eeinkenezanð

tel. 01106-1948.
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I N YENTA RI SAÎI E RAPP ORT

INI'USTRIESPOORTIJN GOES

PLANTENII'ERKGROEP

KNNV BEYELANI)

19 82
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Inleiding

Spoorlijnen vormen voor de floriet een aantrekkeLijke werkterrein.
Niet alleen omdat er vaak zeldzame adventieven gevonden wordent

maar ook or¡dat dankzij de afwijkende bodemstructuur een aantal i¡r-
heense plantesoorten kunnen t¡orden aangetroffen die elders zeld-
zaavt ziJn. Îe denken' valt daarbiJ aan goorten a1e Langbaardgras

(Vutpia myuros) en Riempjes (Corrigiola litoralis).
In dit fapport worden de resultaten vtn flotistische inventarisa-
ties Ìreergegeven over twee spoorlijn gedeel-ten, t.t¡t.

- het gedeelte vanaf het spoorlreg empacement te Goest tot aan de

Kloetingser.reg nabij I s-Heer Abtskerke.

- h"! gedeelte vanaf het station Goes naar het ind.ustriegebied
Goee-noord. Dit gedeelte wordt nog maar weinig 6ebruikt en de be-

v.groeí¡rg is nogal variabeL. De kruin is over de gehele lengte
schraal begroeid, terwijJ. de taluds afi{isselend begroeid zijnr var-
iërend van sterk-veruigd tot open en schraal begroeid. De afval-
plaateen'van de volkstuintjes die naast dit spoorJ-iJntje gelegen

zijn geven nogal adventieve planten. Kortom een spoorlijntje met

een interessante flora. Een reden due voor onze plantenwerkgroep

om het gebied in de zomer van 1981 en 1982 uitgebreid te ohderzoeken.

Vanuit natuurbehoudsoogpunt hebben de spoorlijnen slechte een beperkte
waarde, omdat het veeLal gaat om niet streekeigen landschapselementent

met min of meer een adventief karakter. Voor de natuurstudie is de

waarde echter zeer groot, omdat hier zonder schade aan te richten
een groot deel van de nederlandse fl-ora rustig beçtudeerd kan word.en.

namena de pl-anteawerkgroep

Tonnie Outernans

t
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INVENTARISATIE PLANTEN

De gegevens komen voort uit diverse inv'entarisaties waar

gebruik ie genaakt van z.g.ll. streeplljsten. Br werden'enkele

adventievê' planten gevonden zoals Koekruid (Vaccária pyramidáta) t

Bernooievaarabek (Gerániur¡ pyrenáicum) r Lieve Vroutrebedstro

(Aepérula odorâta) en Moeilerkruid (Chrysánthemum parthénium). '

Deze eoorten kwanen niet op de etreepLijst voor; ze groeiden op

plaatoen ltaar tuinafval werd gestort en 1n de nabijheid van

tuinen.

?e liJst Íe eamengesteld in alfabetische volgorde waarbij de

benaning Ía aangehouden van de standaardlijst van de Nederlandse.

flora 19?5. Achter de naan der plantensoorten ie een tweeciJferige
code ingevuld, dit ie de Uurhok Freguentie Klasee (.U.tr'.K. ). Deze

heeft betrekkiûg op de noate van zeldzaamheid van de plantensoor-

ten in Nederland. Het eerete cijfer heeft betrektcing op de UFI(

van 19OO t/n 1 !4!, het tweede ciJfer op de UFK van 1950 l/n 1g?5.

Neclerland beetaat uit 16?5 uutnokken; Een uurhok beslaat een

oppervlakte van 2J ka?.

De ciJfers'hebben de volgende betekenis:
O - aangetroffen fn O uu¡'hokke¡¡ = uitgestorven
1 = ' tt tt 1- 7 .rr , = uiterst zeldzaam

2 = ,, , r 4- 10 r, = vê?t aeldzaam

J = ,r ,, 11- 29 rr = zeJ.dzaam

lr - ,, ,O- ?g , , = vrij zeldzaamIt

J = ,, ,, BO- t8g rr = vrij aLgemeen

6 = , r r, 19O- 41o r, = algemeen

| = ,r r, 411- ?1O r, .= algemeen

8 = it rr ?11-1210 rr = zèêt algeneen

) = ,, ,, 1211-16?, , r = z€ê! algemeen
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Het cijfer direct achter de namen der taxa met een letter erbij slaat op de
oecologische groep.
De groepen zijn:

1 onkrulden
1a planten van voedselrijke akkers
1b planten van kalkrijke akkers
1c planten van kalkarme akkers
1d iredplanten
1e planten van voedselrijke ruigten
1f planten van kalkrijke ruigten
1g ptanten van humeuze ruigten

2 storlngs- en natte ptonlerplanten
2a planten van stor¡ngsmilieus'
2b pionierplanten van stikstofrijke, natte grond
2c pionierplanten van matig voedselarme, vochtige grond

3 kustplanten
3a zeeduinplanten
3b schorreplanten
3c plantên van hoge kwelders

4 water- en oeverplanlen
4a planten van voedselrijke wateren
4b planten van voedselarme v.i?:'J'ren

4i planten van voedselrijke oevers
4d planten van natte ruigten

5 planten van bemeste graslanden
5a planten van vochtige, berneste graslanden

5b planten van natte, bemeste graslanden

6 planten van droge graslanden
6a muurplanten
6b planten van droge, neutrale graslanden

6c ptanten van kalkgraslanden
6d planten van droge, zure graslanden

7 helde- en veenplanten
7a laagveenplanten
7b planten van kalkmoerassen
7c planten van blauwgrastanden
7d planten van natte heiden
7e planten van droge heiden

I plçnten van bosranden en struwelen
8a plariten van kaPvlakten
8b planten van voedselrijke zomen
8c planten van kalkrijke zomen
8d struweelplanten

9 bosplanten
9a planten van nattê bossen
9b planten van droge, voedselriike bossen

9c stinseplanten
9d planten van kalkrijke bossen
9e planten van droge, zure grond
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Achlllea millefoLiun Duízendblad

Aegopodium podagraria - Zevenblàd

Agrirnonia eupatoria - Gewone agrimonie
Agrostis stolonifera - Fioringrasr. wit struisgrae
AlLiun vineale - Kraail-ook
Alopecurus pratensie - Grote vossestaart
Alopecurue nyosuroides - Duiot
Anarantbus ret,roflexue - Papegaaikruid
Anagaltís arvenÊie sep arvensis - Gewoon guichelheil
Anthoxantum odoratum .- Reukgras

Anthriscus sylvestriE - Fluitekruid
*Aquilegia vulgarÍs Ger*one akelei

Arctiunr lappa I Grote klis
Arenaria serpyllifolia Zandmuur

Artemiseia vulgaris - Ðijvoet'
fAeperula odorata Lleve vrouwebedstro

Aster tripoliun . - ?'eeaster, zuLte
Bellie perennia - Madeliefje
Braseica rapus - Koolzaad
Bromus molÌis - Zac]nte dravik
Bryonia dioióa - Heggerank

Calystegia sepiun Haagwinde

Capsella bursa-pastorie -- I{erderstasje
Cardamine hireuta - Kleine veldkers

. Cardamine pratensie ssp pratensie - PinksterbLoem
Carex otrubea - Valse voazegge

Centaurea pratensio - Gewoon knoopkruid
CeraEtiur¡ fontanun ssp triviale - Gewone hoornbloem
Chanaenerion angustifolium - lrfilgeroosje
Chelidonium najus - Stinkende gouwe

Chenepodiur¡ album -.Melganzevoe.t
Chenepodiun ficifolium - Stippelganzevoet'

*Cbnysanthcnun partheniun - l.loederkruid
Cj.chorfuo intybue - lJilde. cichoreí

5a 99

8u 9g

Bc ?5

2a 99

8b ??

la 88

1a ?6

1c 55

1^ 76

5a 99

8¡ 99

9d 4t
1g, 66

6a z?
1e 89

9d 4t
3b 66

5a 99

1e 88

5a 99

8¿ 65

gd gg

1d 99

6a 66

5a 99

2a 66

Ja 6?

5a 99

8a 99

8b ??

1e 99

1e 66

1e 55

5a 65
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Cirsiu¡n arvensis
Cirsium vulgaris
Convovulus arvensis
Cgronopus squamatus

Crateagus monogyna

Crepis capillaris
Cynodon dactylon
DactyJ-is glomerata
Daucus caroba
Dipsacus fullonum
Dryopteris filix-mas
EchinochLoa crus-gaI1i
Eleocharis paluetris esp paluetris
Elytrichia repenc¡ var repens
Ðpilobium hirsutum
EpiJ.obium parviflorum
Equisetun arvense

Equisetum palustris
Erigeron canadeneis
Eupatorium cannabinum

Euphorbia heiioecopia
Feetuca arundinacea
Festuca ovina ssp tenuifolia
Feetuca rubra ssp rubra
Ficaria verna
Galeopsis tetrahit
Ga3.insoga cí1iata
Ga1ium aparine
Geranium diseectum

Geranium molle
*Geraniurn pyrenaicurn

GLechoma hederacea

Heracleum manteg azzíanum

Holcus lanatus

- Akkerd.istel 1e 99

- SpeerdisteL le 99
- Akkerwinde 1e 88

- Grote varkenskers 1d T5

- Benstijlige meidoorn 8d 88

- Klein streepzaad 1e 88

- Handjesgras 6A 44

- Kropaar 5a 99

- !'/ilde peen 5a 88

- llilde kaardeboL lf 64

- Mannetjesvaren gb ??

- Hanepoot 1c ?6

- Gewone waterbies 4c 66

- Kweek 6" gg

- Harig wilgeroosje 4A gg

- I(leinbLoemige basterdwederik 4c BB

- Heermoes 1e 99

- tidrus Za 99

- Canadese fijnstraal 1d ??

- Koninginnekruid 4¿ 98

- Kroontjeskruid 1a 88

- Rietzwenkgras 2a ??

- Smalbladig echapegras 6d 88

- Rqodzwenkgras 5a 99

9b 88- Speen

- Gewone hennepnetel Bb 7Z

- Behaard knopkruid 1a 46

- KLeefkruid 8U g9

- SLibbladige ooievaarsbek 1a 76

- Zachte ooievaarsbek 1e 88

- Bernooievaarsbek 1g 43

- Hondsdraf 8b 99

- Grote bereklauw 9c 74

- Iichte witbol 5a 99
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IlordeuF nurinun
Hunulue lupulue
Eypericun perforatun
HypochaerÍe radicata
Juncus bufonÍus eep bufonius
Juncus infLexue

I
tactuca. eerrioLe
Lamium a1o-un

Lamiun purpureun

Lapsa-na comquaie '' :. .

Lathyrue prateneie
tebnt-odon autunnalig
Linaria vulgaria .

Loliun multifloruúr '

Lol.iun perenne

Lotue coqniculatue :

.Malva sylvestrie .

'Matricaria naritÍna esp inodora

Matricaría rnatricarioidee
Matricaria recutita
Medicago arabica
Medicago lupuÌina
Medicago eativa sep eati,va
Melilotus albus
Melilotus altiselt..e.
Menta aquati.ca

Oenothera biennie
Oxalie europaea

Papaver dubium

Papaver rhoeaE :. :

Pastinaca eativa
Petaaltes hybrides
Pbleut prateneie
Phragnitee australie

'r - Kruipertje
-. IIoP

- Sint Janskruitt
- Gewqgn Þiggekruiä ,

- Greppelrue

- ?reegroene rua

- KonpaeeLa

- WÍtte. dovenetel

- Paarse.dovenetel
r - Akkerkool

- Veldlathyrus
- Herf,stleeuwetand

- Vlasbekje

- Italiaa¡e raaígras
- Engels,raaigrae
- GPwone rolklaver
* Groot kaasjeskruid
- Reukloze kamille
- SchijfkarníIle
- Echte kanille

. - GevLekte. rupeklaver

- Hopklaver .

- Luzerne

- ì¡Ji.tte honingklaver
' - GeLe honingklaver

- Ïlate¡munt

- Gewone teunisbl-oen

- Stijve Èlaverzuri.ng

- Kleíne lClaproos

- Klaproos

- Paeüinaak 
;

. Groot hoefbladl

- Tiurotheegraa

. - Riet

1ô 88

8d 88

6¿ 88
"6b gg

2b 88

2a ?7
i' tf 44

8b 99

1a .88

8¡ 88

5a 87

2a 99

1e 88

1ø 77

1d 99
,6¡ BB

1é'V?

1e 88

1d, 29

'ta 8?

5a 54

5a 88

1e 65

1e 66

4a 6:
4c 98

1f '66

la 88

lc ?'6

1a 8?

'5a Z7

4il 65

5a 88

4c 99
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