
Slaapplaatstelling Kleine zilverreigers, maart 2006 
 
 
Inleiding 
In het weekend van 11 en 12 maart 2006 is voorlopig de laatste simultaantelling uitgevoerd 
op bekende slaapplaatsen in de Zeeuwse Delta en Belgisch West Vlaanderen. Afwijkende 
teldata waren deze keer `s HeerArendskerke (14/3) en Snellegem (10/3).  Daarnaast is Veere 
niet geteld maar is het gemiddelde aantal aangehouden wat dagelijks in het voorbijgaan op de 
slaapplaats wordt waargenomen.  
 
Resultaten 
Op deze derde `simultaantelling` zijn 16 locaties onderzocht. De locatie 
Goudplaat/Aardbeieneiland is niet geteld. In totaal zijn 145 Kleine zilverreigers geteld. Een 
overzicht van de aantallen Kleine zilverreigers per locatie staan in de onderstaande tabel.  
 
nr Plaats/locatie mrt  feb  jan Datum Teller(s) 
       
1 Oosterland (eendenkooi)   5 14 27 12/3/06 René van Loo 

2 Ouwerkerk (krekengebied)   8 12 26 12/3/06 René van Loo 

3 Schelphoek (Schouwen)   0   5 34 12/3/06 Ted Sluijter 

4 Kats (LA-kreek)   7   7 22 11/3/06 André Hannewijk 

5 Lewedorp (Pietkreek)   0   1 17 12/3/06  Mark Hoekstein 

 `s HeerArendskerke   9 11 ng 14/3/06 Jos de Regt 

6 Goudplaat/Aardbeieneiland ng ng   0   

7 Veere (Veerse bos)   4   4   9 13/3/06 Piet de Keuning 

8 Rammekens   1   4 17 11/3/06 Pim Wolf 

9 Borssele, (kerncentrale) 11 14   3 12/3/06 Niels de Schipper 

10 Braakman 31 52 45 11/3/06 Henk Castelijns 

11 St. Kruis (Ryckevelde) 31 22   2 11/3/06 Patrick Vandousselaere 

12 Knokke (Zwin)   6   5 15 12/3/06 Frank de Scheemaeker, CMR 

13 Sint-Andries  (Bloemendale) 14 14 14 12/3/06 Nicholas Endriatis 

14 Lissewege   9 11   7 12/3/06 Paul D'hoore 

15 Snellegem   8   6 ng 10/3/06 Johnny Mylle 

16 Torhout   1   3 ng 11/3/06 Viviane Van der Jeught 

       

 Totaal 145 185 235  ng=niet geteld 

 
 
Ten opzichte van de februaritelling een afname die voornamelijk plaats vindt in de Zeeuwse 
Delta. In West Vlaanderen stegen in vele gevallen de aantallen ten opzichte van de februari 
telling. Een uitzondering hierop is Lissewege en Torhout. 
 
Enkele conclusies die werden getrokken in Belgisch Vlaanderen: de koude temperaturen 
zorgen ervoor dat meer en meer vogels zich naar het binnenland verplaatsen. De aantallen op 
de slaapplaatsen aan de kust lagen nooit zo laag, die in het binnenland nooit zo hoog. Nemen 
we de totaalaantallen voor de 3 gemeenschappelijke tellingen dan kunnen we aannemen dat 
het aantal overwinteraars stabiel blijft 
 
 



Slachtoffers 
Vrijdag 10 maart vond René van Loo `zijn` eerste dode zilverreiger in het krekengebied van 
Ouwerkerk en op 12 maart weer één. Op 12 maart vloog er tevens een Kleine zilverreiger, 
waarschijnlijk doordat hij zo verzwakt was, in de kruin van een Abeel naast zijn huis en heeft 
een kwartier in de top van de boom gehangen. De vogel was erg verzwakt en is later toch op 
eigen gelegenheid weer los gekomen maar de kans dat hij het overleeft is volgens René nihil! 
 
Bijvangst 
Naast de Kleine zilverreigers deze maand geen Grote zilverreigers meer op de slaapplaatsen. 
In het Veerse bos sliepen nog enkele Blauwe reigers. Bij de uitlaat van de kerncentrale 
Borssele 9 Blauwe reigers en nog steeds 1 Ooievaar. In Oosterland kwamen nog 6 Lepelaars 
slapen. 
 
Voedselonderzoek 
Op twee plaatsen in Belgisch Vlaanderen is onderzoek gedaan naar het voedsel wat aanwezig 
is in de slootjes/beekjes waar Kleine zilverreigers de laatste weken regelmatig foerageren. 
Hieronder de resultaten: 
 
 Materiaal van de eerste visplaats: 
-10tallen zoetwaterpissebedden (Asellus aquaticus) 
-1 waterschorpioen (Nepa sp.) 
-1 larve van de dansmug (Chironomus plumosus) 
we hadden er ook reeds posthoornslak (Planorbis corneus) en gewone schijfhoornslak 
(Planorbis planorbis) en twee larven van een steekmug (Culex sp.) 
  
 Materiaal van de tweede visplaats 
-5 poelslakken (Lymnaea peregra) 
-3 zoetwaterpissebedden (Asellus aquaticus) 
-zeer veel larven van de dansmug (Chironomus plumosus) 
  
Wat opvalt is dat op beide plaatsen zoetwaterpissebedden aanwezig zijn, op de eerste plaats in 
grote getale en op de tweede plaats in kleinere aantallen maar daar grotere exemplaren. Dit 
lijkt me een geschikte prooi die in voldoende mate aanwezig is, alsook de slakken. 
 
Met het oog op verder voedselonderzoek de vraag of vers gevonden dode Kleine zilverreigers 
in het vervolg kunnen worden bewaard om hiervan de maaginhoud te kunnen bepalen. 
  
De teldata voor 2006: 
22/7,  12/8,  26/8,  09/9,  23/9,  14/10,  28/10,  18/11,  02/12,  16/12, 30/12. 
Vetgedrukt de zaterdagen voor de maandelijkse simultaantelling (mag ook de zondag 
aansluitend).     
 
Met dank aan alle tellers! 
 
 
André Hannewijk 
 


