0

1_ji

LL

D
4

1

ri

w

t!)

1-

N

>

(n

>

zT

W/LO
00)

w

t

(t

.
.—

2.

Een avifaunistische beschrijving van West Zeeuwsch—Vlaanderen.
V 0 0 h W 0 0 R D
Het DOEL van deze studie is:
a. neer bekendheid te geven aan de vogelstand van
West Zeeuwsh—Vlaanderen.
b. een stimulans te zijn tot verdere onderzoekingen
op het gebied van de vogelstand in dit gewest.
een richtlijn te zijn voor het behoud van die
c.

gebieden in dit gewest, welke van belang zijn
voor de vogelstand, in verband met het in studie
zijnde en uitgebrchte voorlopige streekplan.
Hiertoe is door de samenstellers een samenvatting gegeven van de
vogelaantallen welke gedurende de 3eriode 1 januari 1957 tot 1 ja
nuari 1967 zijn waargenomen, aangevuld netgeTf van vc5r 1957
Wëlkë aan de samensteÏIer bWkend zijn, zoviel dhor eigen waarne
ming ls door gegévens van derden.
Onze dank gaat uit near de heren J.v.Hinte te Sint—Aruis,
dr. J.v.Impe te ent (Eelgi), mr. T.Lebret te Ï1iddelburg,
E.F.Rasker te Oostburg, A.Tinerman te Harderwijk en b.A.C.
van Vooren te Aardenhuig, voor hun waardevolle adviezen.

Tevens aan mevrouw dr. N,S,S. van der Been—van Benthem Jutting te
Domhuig, en de heren R.Abrahamse, S.v.Eck, H.A.Enkelaar, allen te
Oostburg, A.F.G-ernaert te Aerdenourg, W.Heberlein te Oostburg, ii.
v. Iwaarden te Aardenburg, I.P.Jansen te Schoondijke, J.v.Laere te
Sohoondijke(overleden), .Iviiddelman te iïonster, C.A.J. Oude Ereull
te Sluis, C.Riemslag te Biervliet en J. de Zwart te Oostburg, vcor
de door hen verstrekte waarnemingen.
Ook aan de Commissie vuor de Avifauna van Nederland voor hun
toestemming tot overname van het door hen ontworpen schema.
Alsmede aan mevrouw J.W.Marsman te Sluis voor het untwerp van
het titelblad.
Voor AANVULllNGEN, ook in de tuekonst, houden de samenstellers
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4.
ALGEIiiEEN OVERZICHT DER GEOGRAFISCHE EN LANDSCHAPPELIJ1’
GESTELDHEID VAN WE S ZEEUWSCH—VLAANDEREN.

LIGGING
l
We Zeeuwsch—Vlaanderen ligt in het uitert zuid—westelijk—deel van
Nederland.
De west— en zuidzijde van West Zeeuwsch—Vlaanderen grenzen aan
Belgi. Geografisch heeft deze grens generÏei betekenis. Deze grens
loopt hier en daar langs een weg of een dijk, door een sloot, op andere
plaatsen dwars door bouw-- en weiland.
Als oostgren,s nemen de samenstellers de voormalige west—zeedijk
van de ingepolderde Braakman. Een gedeelte van de Eraakman behoort wel
tot het gebied van de gemeente Biervliet, doch gezien de uitmuntende
Avifaima van de Braakman, welke is verschenen van de hand van de heren
W.Suetens, J.v.d.Steen, J.P.v.d.Weghe, J.v.Impe en H.Wille (Uitgave:
De Girvalk 196Ï, Brsel.), is het juister dat dit deel niet wordt
medegerekend.
De noordrens van West Zeeuwsch—Vlaanderen wordt gevormd door de
Honte of Westerschelde en door de Wielingen.
Tot het grondgebied hebben de samenstellers tevens gerekend een
strook water langs de noordgrens welke vanaf het vaste land te be—
strijken is met een kijker van 7 x 50, waarin herkenning van de in
deze strook water voorko/mende vogels verantwoord is.
2.
A1GEïviEEN LANDSCHAPPEïIJK BEELD.
Het gewest is hoofdzakeliIgestemd op de landbouw. De veeteelt
wordt steeds minder beoefend. Het aantal weidegebieden, alsiede af
zonderlijke weiden, vermindert.
In het zuidelijk gedeelte, onder iDE, gemeente AARDENE1IRG, wordt
na de verkaveling van een tiental jaren geledn, wat tuinbouw beoe—
f
end.
Over de gehele oppervlakte zijn hier en daar boomgaarden aange
legd. De oude boomgarden rond de boerderijen zijn nagenoeg geheel
verdwenen.
Het gewest is betrekkelijk boomarm,
Het meest “bosrijk’ is de gemeente AARDENBURG. We denken bv. aan het
landgoed “De Elderschans’ (55), met daaraansluitend de beplantingen
rond het sportveld en de aanpalende villa’s.
Verder een populierenplantage in opgroei met daarnaast singels
Van hakhout op het landgoed van Graaf M0 de Hemptine.(26).
Onder SINT—KRUIS, gemeente AMiDENBURG-, enkele eikenhakhoutbosjes,
o.a. het TONIO—bosje (34), eigendom van Staatsbosbeheer, overblijfsel
van grote oppervlakten hakhout van eeuwen her.
Het landschap wordt doorkruisd door kilometers dijk. Helaas zijn
de meeste dijken ontdaan ven hun knotpopulieren en knotwilgen, waar
voor gedeeltelijk opgaande populieren in de plaats zijn gekomen. Het
aantal aangeplante populieren is echter belangrijk minder dan het aan
tal verdwenen knothomen.
De iep is nagenoeg geheel uit het landschap verdwenen, f door
iepenziekte, df door oorlogsgeweld, f door velling in verband met
verkoopwaarde.
Het overgrote deel van de aangeplante bomen is jonger dan 20 jaar.
Tijdens de oorlogsjaren zijn veel bomen gerooid voor oa. de Rommel—
asperges, aangebracht in het land tegen landing van vliegtuigen, tor—
wijl dat wat overbleef grotendeels zwaar werd beschadigd tijdens de
granaatbeschietingen in het najaar van 1944. Hoofdzakelijk werd met
populieren teruggeplant.
Hoopvol is dat de meeste gemeenten veel aandacht besteden aan de
beplantingen binnen de hebod kom.rnen, oa. rond de sportvelden en
zuiveringsinstallaties
—Op—

5.
Op verschillende plaatsen treft men grotere en kleinere kreken
aan, hoofdzakelijk in het midden- en wes lhe .gedeelte, terwijl
men op verschillende plaatser r.og kan zien waar vroeger kreken aan
wezig zijn geweest, doch nu 6f zijn verland f zijn gedempt.
GEOGRAFISCHE GESTELDHEID.
3.
Grotendeels beta West Zeeuwsch—Vlaanderen uit zeeklei. Hier en
daar treft men echter ook grotere en kleinere oppervlakten aan welke
uit zand bestaan9 vroegere zandpiaten, uit de tijd dat het gewest
nog niet geheel was veroverd/heroverd op de zee.
De streek ten zuiden van de lijn 11EILIE—AMNBURG—SINTUIS be
staat hoofdzakelijk uit zandgrond:
a. de eolische zandrug Heille—Aardanourg—SintKruis, die ongeveer
12.000 jaar geleden is onts±-i.an door opstuiving uit het gebied
dat nu Noordzee is.
b. de zandstrook langs de staatsgrens met Eil (Eede en oostwaarts)
c. de strook tussen a. en b., Uootgekomen door turfgraen in de
13e eeuw.
Langs de kust strekt zich een smalle strook duinen uit tussen BRES—
NS en de Belgische grens, hier en daar onderbroken door dijken.
Deze smalle strook duinen wordt tevens onderbroken door twee schor—
revlakten en wel van de Gelnundeerde Zwarte Polder (3) en Het Zwin.
(1).
Aan de kust tussen BRES1NS en de BRAAIUIIAN valt een slikstrook
droog, welke het breedst is bij PAULANAHAVEN. De slikvalkte bij No.
EEN is in 1966 nagenoeg geheel ingepolderd.
VERANDERINGEN IN HET LANDSCHAP.
4.
Door de steeds verder gaande mechanisatie in de landbouw is het nood
zakelijk dat de kavels steeds groter worden, met, indien mogelijk,
rechte zijden. Vandaar dat steeds meer kleine slootjes zijn gedempt,
waardoor veel ruige kanten als broedplaats voor wilde eend, patrijs—
fazant, verloren zijn gegaan.
Voor de landbouw is het van het grootste belang dat de waterbe—
heersing in orde is. Dus verbreding van afvoerleidingen en door ver—
laging van de waterstand minder drassige terreinen, verlies voor de
stand van kievit, tureluur,
Voor de landbouw is het volgens de landbouwers van het grootste
belang dat er geen bomen en struiken langs de alckers groeien in ver
band met het sproeien met onkruidsbestrijdingsmidcielen, insektenbe—
strijding, schade aan gewassen door schaduw, het vochtiger blijven
van de gewassen onder de bonen door drup, het onttrekken van voedsel
aan de grond door de wortels van de bomen en struiken.
Daarnevens hebben de knotpopulieren en knotwilgen geen waarde
meer. Voorheen werd het hout gebruikt door de bakkers als brandiiout
voor hun ovens, door de boer voor afrasteringspalen rond zijn weiden
en als brand..hout op zijn boderij. Ze zijn onrendabel en worden daar
om zoveel mogelijk verwijderd. Het aantal gerooide knotbomen tussen
1945 en 1966 kan geschat worden op minstend 16.000 stuks. Een groot
verlies voor de stand van steenuil, boomkruiper, mezen, holenduif,
ringus, wilde eend.
Daar de veeteelt steeds minder wordt beoefend, worden steeds meer
weilanden gescheurd. Behalve de daarlangs groeiende knotbomen worden
ook de langs deze weilanden groeiende meidoorahagen verwijderd, waarin
ook veel braamstruiken groeien. Het aantal kilometers lengte dat sinds
1945 op deze wijze verloren is gegaan kan geschat worden op minstens
300(driehonderd)0 Hierdoor is een sterke achteruitgang Van kneu,merel,
groenling, zanglijster, braamsluiper, heggemus, gekonstateerd.
-Daarnaast—

6.
Daarnaast verminderde het aantal bomen en struiken door het ver
breden van wegen, rechttrekken an wegen en de uitbreidingsplnnen
van de gemeentekoimnen.
Hoewel op meerdere plaatsen weer is aangeplant, lukt dit niet
altijd door de heersende zeewind,
Gelukkig dat er hier en daar weer landbouwers zijn die een sin—
la
gel van opgaande bomen met onderbegroeiing rond hun boerenerven
ten aanbrengen. Misschien dat daar ook wat neer meidoorns in aange
bij
bracht kunnen worden. Het aantal bo’rderijen echter, dat er kaal
ligt, is veel groter. Een typisch voorbeeld onder Oostbuïg: een boer
derij heet aldaar HRuimzichtH.
II.
1.

A N D S 0 Ii A P S T Y P E N
$IKi’EN.
LaLgs de kust tussen Ereskens en Eraakman komt bij eb een smalle
strook slib droog, welke zeer belangrijk is als voedselterrein
voor de wand-vogels. Het breedst is deze strook bij Paulinahaven.
Het slik bij No En (6) is door inpoldering in 1966 voor het
groctste gedeelte verloren gegaan.

DUINEN.
Over het algemeen zijn de duinen niet breed, meestal slechts
zand
n enkele duinenrij, soms ontstaan door overstuiving van
op dijken.
id
Het overgrote de1 van de duinen is aan de binnenkant begroe
met
met oa. vlier, duindoorn en hraamstruiken, aan de buitenkant
helm en biestarwegras.
Het kuntmatig aangelegde duin bij Breskens is beplant met
helm.Dit duin ligt ten oosten van de Veerhaven van Ereskens.
Ten westen van deze Veerhaven ligt een smalle strook duin,
dat begroeid is met struikgewas.
r—
Verderop, ten westen van Nieuwesluis, is een aardig duinte
reintje, waarop enkele zomerwoninkjes staan, met struikgewas.
k
Verder naar het westen de GROESE DUINTJES, met veel strui
doordat
gewas en een rietmoerasje. Als broedplaats verloren gegaan
het steeds meet volgezet wordt met caravans.
van
Enige kilometers weswaarts hiervan ligt het duinterrein en
de Geinimdeerde Zwarte Polder, zwaar begroeid met struikgewas
bra am—

4.

STR.Az\mVLAKTEN,,
De ZinvÏakte (1), vocr het schor, Door de rekreatie echter
verloren gegaan als hroedplaats
Verder de strandvlakte voor de Geînundeerde Zwarte Polder
hmnnenwaarts
(3) gedeltelijk met wat elk aan de zeekant en meer
met een lichte begroeiing.
Verder langs de kust alleen maar een strook strand tussen
dui
Zwin en Ereskens, met hier en daar een onderbreking waar de
nen door dijken zijn vervangen.
ns
Het strand voor het kuntsmatig opjeworpen duin bij Breske
bevat veel slik,

3.

SOHCEREN.
Eier en daar liggen langs de kust grotere en kleinere schor—
ren,
Eet ZWIN (1), onder beheer van de Stichting Het Zeeuwsche
Landschap.
Eet schor van de Geinundeerde Zwarte Polder (5).
Het, nu v3rloren gegane schor van No.EEN (6).
Het schor voor de homaespolder en de Paulinapolder (10). Wan
neer gesproken wordt van PAULINAHAVEN dan worden de slikken en
schorren van deze beide polders bedoeld.

2.

—

7.
zangvo
braamstruikn belangrijke broedplaats van verschillende
gels.
de
Nadat we nog een smalle, begroeide duinnrij volgen in
bij
richting van de belgische grens, krijgen we het duinterrein
ebied
het Zwin en de Kievittepolder (2), met daarachter een weideg
vol met duindoorns.
5 WEIDEGEBIEDEN.
De grootste weidegebieden, welke voor de vogelstand van be
lang zijn, zijn
3flÏ’ (17), ten zuid—oosten van de kom der gemeente Nieuw—
Vliet,
te Oost—
De VEERHOEK (19), gelegen ten westen van de kom der gemen
burg,
DE PLAAT (26), gelegen ten noorden van de kom van Sint—Kruis,
gemeente Aardenburg, gelegen in de Passageulepolder,
Verder de STRIJDER$GATPOLDER (4), gelegen ten noord—noord
westen van de kom der gemeente Nieuwvliet, bestaande uit een af—
e
wateringssloot met aan beide zijden, ten dele, moerassig weideg
bied. Dit terrein sluit in wezen aan op de Geinundeerde Zwarte
Polder.
Âlernnen
6. }EiN:
De kreken in West Zeeuwsch—Vlaanderen drukken een bepaald
is nog groter, nog mooier dan
beeld op het landschap. De
de ander, daarnaast iweer enkele knusse kreekjes, met prachti
ge begroeiing.
Zonder deze kreken zou het geen West Zeeuwch—Vlaanderen neer
zijn. Jammer dat door het dichtploegen van kreekkanten en het
aanleggen van niilnishnlten in verschillnde kreken, veel van
het mooie verloren gaat.
Iangs de kreken bevindt zich, gelukkig, geen bebouwing.
iEN, met steile oevers.
Ten zuiden van de kom der gemeente Breskens, liggende binnen
de gemeente Groede ligt de BOSKRE]iK (13) met brede rietkragen.
De NIEIJINERKERKSE 1CREEK (16) ligt ten zuiden van de kom der
gemeente Groede. Deze kreek is plaatselijk zeer diep, wordt
omringd door wat weiland, echter hoofdzakelijk door bouwland.
De BONTE KOT of RATTE (23) is hoofdzakelijk dichtgegreid
met riet, wordt grotendDels omringd door bouwland. Deze kreek
ligt ongeveer twee kilometer zuid—westelijk van de kon der
gemeente Oostburg en ligt op het grondgebied van de gemeente
Aardenburg.
De BLONTROK (22) is gelegen tussen de gemeenten Wateriand—
kerkje en Oostburg en ligt tussen houwland.
Het oostelijk deel van de STIERSKREEK(52) ligt eveneens
tussen bouwland, ten westen van de kom der gemeente Aarden—
burg, is plaatselijk geheel dichtgegroeid met riet op een
smalle afwateringssloot na.
Ook de KRUl SKRËEK (28) en de BIE ZENKREEK (30), beiden
liggende ten zuiden van de kom van Sintkruis gemeente Aar—
denburg, zijn omgeven door bouwland. Beide kreken zijn be
trekkelijk smal en zijn grotendeels dichtgegroeid met riet
met daartussen een afwateringssloot.
Dit geldt ook voor het westelijk deel van de PLASiEEK(9)
gelegen ten oosten van de kom van de gemeente Hoofdplaat. In
dit gedeelte ligt de vuilnisbelt van genoemde gemeente.
Een brede kreek, ook nagenoeg dichtgegroeid met riet en
liggend tussen bouwland, genaamd de MASJESKREEK (31), ligt
even—
—

8.
Aardenburg.
even ten oosten van de kom der gemeente
1EN met lage oevers.
e ten zuiden van de
STIERSKREEK (32v, westelijk deel, liggend
de noordzijde oevers met
kom der gemente Sluis, heeft aan
oever met riet en wei
buwlend aan de zuidzijde laagliggende
land.
oosten van de gemeen
GROTE GAT (21), ligt ten zuiden en zuid—
nte Schoondijke. Deze
te Oostburg, ten dele hianen de gemee
ting Het Zeeuwsche
kreek is grotendeels eigendom van de Stich
d door laagliggend
Landschap, Voor het overgrote deel omring
rietveldon.
met
weiland. Ongeveer voor de helft begroeid
tjes, ten noorden
ZWARTE GAT (5), ligt onder de Groesse duin
elijk en middengedeel—
an de kom der gemeente G-roede. Het oost
het westelijk deel door
te omringd door laagligend weiland,
een kampeerboerderij
rietkragen en bouwland. Het aanleggen van
gedeelte aan de duin—
in de naaste omgeving bij het breedste
invloed op de broed—
kant heeft twt op hecLen gelukkig nog geen
kreek.Het meest weste
resultaten en het voedselzoeken op deze
ren door dichtploegon
lijke deel gaat echter langzamerhand verlo
vanuit de kanten.
gemeente Ereskens,
BAARZANDE (14), ten zuiden van de kom der
kreek is gro
echter liggende binnen de gemeente G-roede. Deze
heeft brode riet—
tendeels omgeven dor laag liggend weiland en
isbelt van de ge
kragen. Aan het oostelijk deel grenst de vuiln
meente Eresken.
de gemeente
HEITRICUSPUT (18), ligt ten noorden van en binnen
weiland.
Oostburg. Is rondom omgeven door laagliggend
der gemeente Schoon—
ROLEEXRK (15), ligt ton westen van de kom
d met wei—
dijke en ligt binnen deze gemeente. Ten dele omring
1ad en ten dele door bouwland.
de kom
ZWARTE SLUIS met E0O1’Ï}EEK (27), ligt ten noorden van
ant steile
van Sint—Kruis, gemeente Aardenburg. Aan de noordk
d.
weilan
oever met bouwland, verder omringd door laagliggend
genoemd.
PLASKREEK (9), oostelijk deel, wordt ter plaatse no.7
houwland.
Weidegebied met brede rietkragen. Hier en daar wat
nte Oost—
DE LITER (20), ton zuid—westen van de kom dr gemee
dele
burg. Grotendeels laagliggend weidegebied. Helaas ten deel.).
vuilnisbelt van de gemente Oostburg (noord—westelijk
Wordt •Ioorsneden door de weg Oostburg—Draaibrug.
Kruis,
GROTE K.REEK (29), ligt ten westen van de kom van Sint—
Voor de
gemeente Aerdenburg. Omringd donr laagliggend weiland.
enis, daar
vogelstand heeft deze krek momente’l weinig betek
plankton—
door het afvoeren van rootwater van de vlasserijen het
d.
leven in deze kroek regelmatig wordt vernietig
do kon
0LARAP0LDERiK (12), deze kreek ligt ton zuiden van
Yzendijke.
der gemeente Biervliet, doch ligt binnen de gemeente
weiland,
Grotendeels wordt deze kreek omringd door laagliggend
eøhter ook wat door houwland met steile kant. In deze kreek
groeit vel riet en plaatselijk hakhout.

7.

VERLOREN GEGANE KREIN.
Sint—Kruis is
e EIWE ËOOMKREEK ten noorden van do kom van
gedempt.
is
De GAE]3EKREËK ten oosten van de kom der gemente Sluis
eveneen gedempt.
neer
De BO0REiK even ton zuid—westen van Oostburg is niet
dan een sloot met wat riet.
ijke is
De EIERIEEK ton noorden van de kon der gemeente Yzend
nog slechts een afwateringssloot met wat riet.
-De Elokkreek—

9.
De ELOKKiEEK ten zuid—oostn ven sint—kruis is alleen nog
maar wat rietve lden met een afwateringssloot.
De EEOLOSE WATERGANG ten zuiden. van Sint—Aruis is nagenoeg
geheel gedempt en verlend.
6. BUITENPLAATSEN.
E6n van de helengrijkste terreinen in gehel 4est zeeuwsch—
Vlenderen voor flora en fauna is het landnoed van GracI lzarc.
de Hemptine, ter plaatse genaamd DE PLAT (26). Het ligt ten
zuiden van de kom der gemeente Oostoug, doch binnen de emeen—
te Aardenburg, en wel aan de weg Oosthuig—5int i;argriet (Bel—
gi). Deze weg deelt het terrein in twee delen. Oost van deze
weg een brede singel van opgeende populieren met onderbelan
ting, plaatselijk met veel meidoorns. Jestelijk van deze weg
een weidegebied met populierenplentege en daarn2ast ook een
brede singel populieren met onderoeplanting. Grenst aan het
weidegecied van de Pessageulepolder.
Verder het landgoed iDE ELDEwCHAN3’ (53), gelegen ten
westen van de kom der gemeente Aerdenöurg,liggende in deze
gemeente.
In deze zelfde gemeente even ten westen van Sint—Rruis het
TONIO—bosje, eigendom van teatsbosbeheer.

9.

ENIGE ANDERE EELANGRIP PLk.TSEN.
De SPUIKON (11), gelegen ii de Koninginnepolder, ten zuid—oos
ten van de kom der gemeente Eiervliet, liggende binnen deze ge
meente. Deze Spuikom ligt tegen de westelijke dijk ven de
Eraakman. Het omvat verschiliencte waterpartijtjes met omlig—
gend laag weidegebied.
De LINIEPUT (24), naast het landgoed DE PLAAT, met rietkragen.
De EZELSPUT (25), verlandkreekje met riet en struikgewas, even
als de Linieput, gelegen tegen DE PLAAT, beiden binmen de ge
meente Aardenburg.
VOORMALIG FORT FREDERIK HENDRIK, ten weste]1 van de Veerliaven
van en gelegen birmen de gemeente Ereskens. De voormalige
grachten met rietkragen. Is nu omgetoverd tot het kampeerter
rein NV. Zeebad.
De ZANDPLATEN in de westerschelde, achtereenvolgens de PLAAT
VAlT ERESKDN, de HOGE PLATL met tea noornen dq’rv2n de J—
KERPLAAT en de HOGE SPRINGRM.(resp. Za, 7b, 70 en 7d.)
Hoewel de op deze Pleten aanwezige vogels niet in deze
avifauna zijn opgenomen, worden ze toch enoend in ve rb2nd
met de zeer belangrijke funktie die zij bekleden voor de vo
gels van est Zeeuwsch—Vlamnderen als voedseigebied, ruiplnats,
overnechtings— en rustplaats.
De SLUISSE VAART, binnen de gemeente Sluis, lopende van de be
bouwde kom dezer gemeente ner de belgische grens.
De INLAGEN VAN HOOF]DPLAAT (8). Achter de zeedijk tussen no. En
en Hoofdplaat liggen verschillende inln.gen. Een gedeelte hiervan
is door het gemeentebestuur van Hoofdpleat als natuurgebied aange
wezen. De breedte van deze inlagen bedrqgt ongveer 250 meter.
Enkele inlagen bestaan uit bouw— en weiland me vat riet, ande
ren daarentegen hoofdzakelijk uit wat weiland met riet,en hout—
gewas. Door de aldaar heersende ruer en gedeeltelijke onoegaan—
baarheid een ware oase.
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1 NLrI DI NG
III
tot de
AVIFAUNA VAN WE ST ZEEUWS CH—VLAANDE.rEN.
Om tot een zo goed mogelijk en verantwoord beeld van de vogel
stand van West Zeeuwsch—Vlaanderen te komen, is getracht zoveel
mogelijk gegevens te verzamelen van ons bekende vogelwaarnemers,
daarnevens van verschillende inwoners van dit gewest waarvan de sa
menstellers meenen dat zij ons bij het samenstellen behulpzaam
konden zijn.
In 1962 werd door De Commissie voor de Nederlandse ivifauna
en geogra
een lijst van de in NedÏand v
fische vormen opgesteld.
De samenstellers hebben gemeend dezelfde benamingen als in
dit boek te moeten overnemen opdat een overzicht over West ZeeuwschVlaanderen werd verkregen gelijkluidend als over het gehele land.
Ook de nummering is gelijkluidend.
Door deze Commisie werd een schema opgemaakt aen de hand waar
van een globaal overzicht werd samengesteld.
Met toestemming ven deze ‘Commissie” is hun schema door de
samenstellers zoveel mogelijk overgenomen. Dit betreft in elk ge
vel de Avifaunistiche status van de soorten. Ook de betrefeende
aantallen ia broecigevalleii en de hoeveelheid aanwezige vogels
per dag in winter—, zomer- en trektijd.
.

De WEDERLANDbE namen van de soorten en hun systematische volg
orde zijn overeenkomstig de “Naamlijst” der Commissie 1958.

2. De AVIFAUNISTISCHE STATUS van de soorten. Hierbij zijn de vol
gende onderscheidingen gemaakt:
a. JAARVOGEI1 regelmatige ( d.i. ieder jaar als zodanig voorko—
mende)hroedvogel, welke als soort gedurende het
gehele jaar in West Zeeuwsch—Vlanderen voorkomt:
52 soortei, waaronder merel,meerkoet,huismus

JAA±GAST:

c.

ZOMERVOGEL: regelmatige broedvogel, welke in de winter niet
of slechts incidenteel in West Zeeuwsch—Vlaande—
ren voorkomt: 40 poorten, waaronder nachtegaal,
strandplevier.

b.

regelmatige, gedurende het gehele jaar voorkomen
de vogel, welke niet of slechts incidenteel in
16 soorten,
West Zeeuwsch—Vlaanderen broedt:
waaronder grote mantelmeeuw9 oonte strandloper.

da WINTER(AbT: regelmatige, in West Leeuwsch—Vlaanderen door—
trekkende en overwinterende vogel, welke buiten
zijn trektijden in de zomer niet of slechts inci
denteel voorkomt: 46 soorten, als koperwiek,
kramsvogel.
e.

DOORTREKKER:regelmatige doortrekkende vogel, welke buiten
zijn trektijden in de zomer en winter niet, of
slechts incitienteel in West Zeeuwsch—Vlaenderen
voorkomt: 22soorten, als bnsruiter9 witgatje.

f. ONREGELMATIGJ GÂ5T: niet in Weet Zeeuwsch—Vlaenderen regel
matig voorkomende of broedende vogel, welke se
dert 1957 meer dan 5 maal is vastgesteld, doch
dddraiet ieder jaar voorkomt ( voor Ned’rland
is dat meer dan 12 maal, door de samenstellers
lager gesteld ivm. de kortere waarnemingsperiode!.
19 soorten, waaronder bv, purporrelger.
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g. DWAALGAST: gast, welke sedert 1957 niet neer dan 5 maal
is vastgesteldT4b soorten, als ibis, kleine zil—
veeiger
laande
Ten aanzien van 5 soorten, welke wel in est Zeeuwsch—V
ren hebben gehrodv66r 1957 en waervan gegevens bekend zijn
gd.
hebben we de kwalificatie ‘vvormalige broedvogel gebezi
zich, in een enkel
3. Met de ONDERZOORTEN heboen de samenstellers
geval uitgezonderd, iit bbig gehouden.
LS:
4. De TALRIJKHIDof AB0JIDA1ITIE VAN DE REGELIvIATIGE BEEDVOGE
Voor Nederland luidt d tabel volgens de AviJ3auna van Nederland:
1—50
zeer schaars
50—250
schaars
250—2500
vrij schaars
2.500—10.000
vrij talrijk
10.000—50.000
talrijk
50.000 of meer.
zeer talrijk
Gezien de oprervlakte van Nederland en die van West Zeeuwsch—
Vlaanderen, ruim bezien 100 : 1 is, hebben de samenstellers
onderstaande tabel aangehouden voor West zeeuwsch—Vlaanderen:
1—5
zeer schaers:
5—25
vrij schaars:
25—100
Vrij talrijk:
100—500
talrijk
500 of neer.
zeer talrijk:
( De term Hschaars is door de samenstellers niet aangehouden
ivm. de te kleine verschillen in aantal tussen schaars, zeer
schaars en Vrij schaars).
Het gebruik van ht sentiment gelanen begrip ‘zeldzaam”,
beperkt tot de groep der onregelmatige broedvogels hebben de
samenstellers ook niet opgenomen, daar de groep ‘onregelmatige
broedvogels’ ook door hen niet is overgenomen.
5. Een korte NADERE DETAILLERING VAN DE STATUS van de soorten.
(De ondersoorten hebben d samenstellers nagenoeg geheel laten
vervallen).
Daarbij is gestreefd vaste richtlijnen te volgen.
Allereerst is een poging edaan de talrijkheid van de in West
Zeeuwsch—Vlaonderen doortrekkende en overwinte rende soorten
te taxeren.
Daartoe is uitgegaan van de gedachte om de trek of over—
wintering te karakteriseren door de uiteraard zeer grove schat
ting van het maximale aantal individuen, dat op het hoogtepunt
van de trek of overwintering gewoonlijk op e’n dag in Vest
Zeeuwsch—Vlaanderen aanwezig is. (gerekend naar ongeveer 1/100
deel van wat in Nederland aanwezig is.)
Dezelfde gedachte is gevolgd oij de vogels welke regelma
tig in West Zeeuwsch—Vlaanderen overzomeren (Zomergasten).
De gebruikte schaal is gebaseerd op die der rege1matgc broed
vogels:
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SCHAAL
SCHAAL NEiDERLAND volgens
WEST ZEËUWSJH-VLAANEEREN.
AVIPAU.NA VAN NEDERLAND
Hoeveelheid aanwezige vogels per dag in
winter-, zomer—, trektijd.
100
1
zeer klein aantal
1
5
500
100
klein aantal
50
5
5.000
500
vrij klein aantal
200
50
20O00
5.000
vrij groot aantal
2OO
1000
100.000
20.000
groot aantal
1000 of meer
zeer groot aantal 100.000 of meer
Evenals bij de broedvogels is ook h:Ler de kwalificatie zeldzaam’
weggelaten.
Ook de samenstellers hebben, om de zelfwerkzaamheid van de veld—
waarnemers op te wekken, bij de trektijden zoveel mogelijk de
vroegste en laatste data vermeld. Evenzo werd melding gemaakt van
gevallen buiten de normale voorkomende vallende waarnenngen
—

—

—

—

—

—

—

Vanzelfsprekend hebben de samenstellers getracht een zo juits
mogelijk beeld te geven. Vandaar dat door dç,samenstelÏers zoveel
mogelijk bekende broedpiaatsen bij de soorten zijn vermeld
DE SAMENSTELLERS HOPEN EN VETROUEN EROP DAT DEZE VER1”lliLiDING GEEN
REDEN ZAL GEVEN DAT VERSTORING VAN EROEDSEVALLEN HIERDOoR HET
GEVOLG ZAL ZIJN!!!
EERDER ROPE1\T ZIJ DAT DOOR DEZE PUBLICATIE DEZE PLAAT
SEN JUIST ZULI.N WORDEN ONTZIEN EN BESCHERMD.

WEST

15.
AVIPAUNA
ViN
ZEEUWSCH-.VLAAN]DEREN.

ROODkEELDUIKER.
Wintergabt.
In vrij klein aantal doortrekkr en in zer klein aantal als win
tergast. Meeste waarnemingen lengs de kust onder Hoofdplaat en
Oadzand.(bijna alle winters aldaar 1 tot 5 ex.)— Waarnemingen
vanaf december tot in maart. En waarneming op 26—4—1962 als
teerslachtoffer in de vissershaven te Ereskens.

4.

PAAELiDUIKfR.
Wintergast.
Onregelmatige gast. otma1 7 viaernemnen (Oedzand 2, Gelnundeor—
de Zwarte Polder 5, Haren E.reskens i Paulinahaven 1 ) en 9 vond
sten. teerslachtoffers, allen op het strand van Cadzand en Ge—
nimdeerde Zwarte Polder. Alle waarnemingen en vonfisten in de maan
den december tot en met eerste helft april.

3.

5.’ FUUT.
Wintergast.
Wintergast, hoofdzakelijk op zes, in vrij klein aantal. N 1960
minder op de kreken, waar deze vogel nagenoeg niet meer wordt
waargenomen. Vermoedelijk door pesticiden, misschien ook door
de toenemende sportvisserij?
n definitief broedgeval in 1957 op de Nieuwerkerksekreek.
Doortrek van eind augustus tot begin april.
V6dr het indijken van Eraakman en Veerse Heer werden neer exem
plaren waargenomen. (Wanneer nu troepen van 50 stuks of meer op
Eraakman en Veerse Meer worden waargenomen. worden op de kreken
in West Zeeuwsch—Vlaanderen sporadisch exemplaren waargenomen.)
6. ROODHALSFUUT.
Wintergast.
Wintergast en doortrekker in Vrij klein aantal langs de kust, go—
middëld per jaar nit moer dan een viertal waarnemingen, hoofdza
kelijk op de Sche]de2 tussen Hoofdplaat en Ereskens, n dood
exemplaar in 1960 bij het 2win.

7. KUIFDUIKER.
Wintergast.
Doortrekker en wintergast in zeer klein aanta’ langs de kust, ge
middeld per jaar niet moer dan non drietal waarnemingen, hoofdza
kelijk op de Schelde tussen lloofdplaat en Ereskens, ook wel tus
sen Zwin en Geïnundeerde Zwarte Polder.
8. GEOORDE FUUT.
Wintergast.
Doortrekker en wintergast in zeer klein aantal langs de kust.
S1chts een
enkele
maal op Zwarte Gat en Grote G’nomingen
tusseh
napriY

9. LDODAARS.
Jaargast.
Doortrekker in vrij groot aantal van half augustus tot in novem
ber en van begin februari tot in april. Wintergast in vrij klein
aantal. Trek vanuit zee landinwaarts langs de afwateringsvaartcn
bij Zwin, G-eïnundeerde Zwarte Polder, Nieuwesluis, No. En en
Elizabethpolder (gem.EinrvlietY.
Onreeirnatige broedvogel, zeer schaars2 in Plaskreek en Grote Gat.
V6r 1956 ook onder Sint—Kruis, in 1955 op Zwarte Gat en in 1959
omgeving Zwarte Gat.

—
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VAAL STOEMVOGELTJE.
slechts 4Çn waarnnmin:
Zware storm.

Dwaalgas t,

5 er:. op 20.11.1965 bij no. En bij

14.
Dwaalgast
‘12. NOORDbE PIJLST0RhV0GLi
slechts twee vondstnn heiden Ge:nunde’rde zwarte Polder en wel
1 ex. in 1957 en 1 ex. in 1961.
1\TOORDSE STORMVOGEL.
Winierga st.
Doortr}en wi+ergast in zeer Ijein aantal, alleen langs de
kust tussn Ereskens en Zwin. Het merendrel heeft betrekming op
vondstn van dode ex. en wel uit de maanden decmber tot en met
februari. Op 25.3.1962 tussen Hoofdplaat en Terneuzen 5 ex (mcd.
v.d.Weghe, Limosa 1964, pag, 20) en 2 dode ex, op 20.3.1966 Zwin.
Wintergast.
17. JAN V4N G-ENT
Doortrekker en wintergast in vrij klein aantal, merendel van
de waarnemingen hebben betrekking op terslachtoffers. Bijna
esterschelde tot no. En)
alle waarnemingen boven zee en de
tussen eind augustus en april. Enmaal een waarneming op de
Grote Kret-k bij sint—Kruis ( 2 ex. op.1.l.l960). Volgens mede
deling van vissers uit Ereskens volgen deze vogels vanuit zee de
vissersvaartuigen tot op ongeveer 2 kilometer van de kust.
Onroge]m. gast,voorm. broc;dv.
18. AALoCHOLVER.
Onregrlmatige gast, noofdzakelijk langs de kust, en wel tussen
half augustus en half mei. Aantal waarnemingen vanaf 1956 zeer
vrmindrd, Twee juni en n j iliwaarneming. Voormalije rqcd—
yg1, nl, n hrondgev1 in 1922 onder troouiL(gem.Yzendijke).
Omstreeks 1955 wel tot 6 ex. op de uiinieput. Tussen 1945 en 1955
regelmatig 2 ? 5 ex. op het Grote Gat. Nu nagenoeg niet meer op
de kreken.
20. ELAU REIGER.
Jaarvogel.
Jaarvogel, zeer schearse broedvogel, in 1966 nog slechts twee
Ïeei
ne sten onder
Yzendi jke.
Doortrekker in Vrij groot aantal, de laatste jaren afnemend,
van september tot in november en van begin februari tot in mei.
Wintervogel in Vrij klein aantal, Heeste waarnemingen op Grote
Gat, Stierskreek, Zwerte sluis. C1arapolderkrek, Eoomkreek,
Baarzande, Zwarte Gat. $lechts enkele malen buiten de zeedijken
voedselzoekend. Alleen in het Zwin wat ia1r jker. (van 20—12 exemplaren tussen half luli en okobew).
Enkele bizondere waarnemingen: eind mei 1962, Nieuwerkerksekreek
west 66 ex; Baarzande 28—9—1963 plm, 50 ex; Grote Gat 23—9—1956
richting zw. 30 ex., med, De Wielewaal jan. l957 blz. 26).
Onregelmatige gast.
21. PURPERREIGER,
Onregelmatige gast, vâr 1965 nu en dan waar te nemen in de
grachten van het voormilige fort Frederik Hendrik. Door volbouwen
met zomerwoningen aldaar nu minder waarnemingen0 Verdere waarne
mingen: Baarzande 1 ex. op 24,4Ï958; 1 ex, de Hemtinc april 1956
1 ex, de Hemptine apr11 1965; 1 ex. Grote Gat 22—5—1965; 1 ex.
irote Gat 6.6.1966; 1 ex No. 7 op 12.6.1961; Ljuv ex. Grote Gat
2 t/in 4—8—1966; 1 ad.+ 1 juv Grote Gat 16.8.1966; 1 ex. Eiervliet
20/21/22—8.-l957 mcd, Ee Wielewaal nov, ‘58, blz 5l5 1 juv. Grote
Gat 31,7.1966; 1 ad Eaarzande 16.8J9660
(22. GROTE ZILVERREIGER
Dwaalgast.
n waarneming: 27 t/m 50.9.1964 Zwin 1 ex,
4n onbvestigde waarneming: 25,5.1965, Nieuwvliet, LËavodijk
T ex.

15.
Dwaalgast.
23 KLEINE ZILVERREIG-ER.
E4n ex. Aardenbgwarte Sluis)--Oostbnrg(C-rote Gat) van 7 juni
1958 tot 17 juni 1958:, 66n ex. van ii t/m 15 mei 1960 Zwin;
44fl ex. regelmatig te zien in de periode 18 mei 1965 tot eind
augustus 1965 op nederlsndse-.belgische grens nabij het Dievngat,
even ten oosten van Het Zwin; 45fl ex. SchOr Paulinahaven op
18. 5,1966

25.

26.

7.

28.

(.

AL
Dwaalgast.
slechts tee waarnemingen:
15.8.1965 Schoondijke, Molenkreek 1 ex.
2 ex.
11.9.1965 Sluis
Zomervogel.
WOUWAAPJE.
Zomervogei, schaarse broedvogel, van frel: nagenoeg geen gegevens
Regelmatig broedend op Grote Gat (1958,l960,1963,196%1965,1966)
Stierskreek (1956,1957,1958,1964,1965,1966), Kanaal Sluis (1957
1958,1959), Elontrok (1957,1958). trooput (1957), Nieuwerkerksekreek (1958). Meerdere waarnemingen van Rasjesgat, Rette(IS%i
aldaar broedend), Baarzande, Zwarte G-at, Ëoomkrek, Olarapolderkreek, allen tussen half mei en begin september.
Onregelmatige gaot.
ROERDOMP.
Onregelmatige gast, waarnemingen verspreid over Act gehele jaarge—
tijde; 46n dood ex. febr. 1956 Nieuvierkerksokreel:; 64n ex. ebruari 1962 Zwarte Sluis; 46n ex. 5 maart 1958 Stierskreek; SSn ex.
1 mei 1960 Masjeskreek; SSn ex. 5 mei 1957 en 5 mi 1957 Plas—
kreek; 44n ex. met riet in he! 65.,l955 btjerskreek: 64n ex. 5—8-1958 Inlagen van Hoofdplaet; 64n ex. 24-—8--196l Eaarzande; 66n dood
ex 2.12.1961 Inlagen van Roof dlaat; le helft juli 1965, enkele
malen gehoord Ratte; Het aantal waarnemingen op de kreken Port
Drie Gaten, Daarzande.. Eoomkreek en Ratte kan geschat worden op
10 exemplaren per jaar, otae1.
5
0negeim.. gast, voorm, broeavogel
OOIEVAAR.
Voormalige broedvogel; laatst be]:ende broedgeval in 1908 bij Aardenburg. Nu en dan als doo trekker waar to nemen: 44r. ex. Sluis
28—3—1965; SSn ex. 4.4.1960 Spuikom; 65n ex, 7,4,1962 Cadzand;
twee ex. 27—4—1965 Schoondijke;. 54n °x. 27 of 26—5--l965 Sluis;
twee ex. 9.5.1957 Nieuvivliet; 54n ex, 17.4.1966 Veerhaven Bres—
kens; twee ex. 6.4.1966 bchoondijke; twee ex. 3.6.1962 Aardenburg
44n ex. 7.7.1964 Oostburg; 64n ex. 13,9.1965 Grote Gat; 44n ex.
14/16—9—1965 Appelstraat,Sint—iruis; twee ex. 3/’I—5--1966 Baar
zande; 44n ex. 9.9.1966 Ecarzande; 44n ex, 25-9—1966 Oostburg.
Dwaalgast.
ZWARTE OOIEVAAR.
13.8.1959 Draaibrug gem.Aardenburg 5 ex.
14.8.1959 Draaibrug, aldaar 46n gewond ex.
1 tot en met 11——l965 Spuikom Eiervliet, nu en dan SSn x,

Doortrekker.
30. LEPELAAR.
Doortrekker van begin maart tot eind septemoer, na de droge zomer van 1959 werd deze vogel enkele jaren nog sporadiech op het
Grote Gat waargenomen, daarna weer wat meer doch in 1966 geen
waarnemingen.
Waarnemingen nooit in groot aantal meestal enkele e. (iii±zon—
deringen: 17 ex. op 16.4.1961 bij Dievengat; op 20—8—1961 boven
zee hij Cadzand pim. 25 ex.; in april 1965 Zwarte Gat 17 ex.;
verder waarnemingen van Plaskreek, Zwarte Gat en Hemptine. Nog
enkele waarnemingen: 9.9.1965 Zwin 28 ex.; 11.5.1956 Zwin 15 ex.
ri. NO (Limosa), 1 ex, No. 7 op 6.1.1966; SSn ex, op 13.1.1966
bij Ereskens.

31.

•2.

33.

34
•

36.

38.

39.

16.
Dwaalgast.
ZWARTE IBIS.
6n ex. augustus 1958 Napoleonhoeve, gein. Bresicens, gedurende een
viertal weken.(Vogeljaar nov. 1958, blz. 77)(rned. B.J.J.R.Walrecht
overleden).
Dwaalgast.
FTAMING0.
ex. 29.9.1960 Zwin; 4n ex. van 30—9—1960 tot 29.10.1960 op
Grote Gat; 6n ex. 15.11.1960 Grote Gat, alle waarnemingen zelide
exemplaar betreffrnde. Drie ex. op 21.9.1960 Hoofdplaat (onbeves
tigde waarneming). E4n ex. 25—5—1961 Oostburg (Limosa 1965,56,
1/2: 12).
Het ex. dat van 23—5—1964 tot 5—7—1965 op het Grote Gat vertoefde
was een duidelijk ontsnapt ex. (vermoedelijk een zuid—amerikaanse
soort)
Jaarvogel.
WILDE EEi’D.
Jaarvogel, zeer talrijke eroedvoel, belangrijk toegenomen na
het begin van de deltawerken. ijôortrekker en wintergast in zeer
groot aantal. Doortrek voornamelijk van oktober tot in december
en van half februari tot in april.
De grootste aantallen zijn waar te nemen in het winterhalf jaar
tussen Braakman en i3reskens. Aantallen van 2000 stuks zijn dan
geen zeldzaamheid, terwijl bij invaliende vorst deze aantallen
nog groter zijn wanneer op de Platen in de Westerschelae ijsaf—
zetting plaats vindt. Ook voor de kust bij de Ge5nimdeerde Zwarte.
Polder worden veel wilde eenden gezien, echter in de grootte van
enkele honderden. Geliefde oorden zijn ook het Grote Gat, Zwarte
Gat, de Hemptine en Zwarte luis vooral bij stormweer. In najaar
en voorjaar ook voor de kust bij Ereskens. Tussen september en
oktober in het Zwin elk jaar tussen 2000 en 500C) ex..
Jaarvogel.
WINTERTALING,
Zer schaarse broedvogel en wel van Eoomkreek, Masjeskrenk en de
Hemptine, in 1957 tv:ee broedgevallen Inlagen, doortrekker en win—
tergast in vrij groot aantal, alleen in het Zwin talrijker. (in
oktober—november l000-l500 ex.), Vrder in het winterhalfjaar
waar t nemen oa, Blikke, Hemptine, Grote Gat, no 7, Zwarte Sluis,
de Liter—oost, Stierskreek. (grootste aantal: 250 ex. de Hemptine
op 29.1.1962).
V66r 1940 veel talrijker tot tropen van 500 ex.. Bij invallende
vorst nag-noeg niet neer waar te nem’n.
Zomervogel.
ZOiviRTALING.
Vrij schaars broedvogel (1’iasjeskreek, Hemptine, Inlagen van
Hoofdplaat, Zin, Zwarte luis, Clarapolderkreek), echter niet
jaarlijks. Doortrek in Vrij klein aantal, hoofdzakelijk dan waar
te nemn in de Blikke, Veerhoek en de omgeving van de Homptine/
Zwarte Sluis.
Doortrekker.
KRAkEND.
Doortrekker in zeer klein aantal in het voorjaar van februari
tot april en in het najaar van eind augustus tot in november,
hoofdzaklijk nabij Hoofdplaat.
Wintergast.
MÏET.
Wintergast en doortrekker in groot aantal. De grhÖfl±e
zijn waar te nemen van half november tot half maart ( 2.2.1965
Hemptine 750 ex.) De bekendste plaatsen waar smienten zijn waar
te nemen, Zijn: de Hemptine eo. , Zwarte Sluis, de Liter—oost,
de Blikke, Gelnnndeerde Zwarte Polder, Strijdersgatpoider, Zwin,
No 7, Grote Gat, Zandpolder (Retranchement), allen op weiden
—liggende—

17.
liggende op z.ndgrond.
1954 €n bredgeva1 nt ruib (]jirrtos-. 2 no 4 bijlage)
En onbevst;gd broedgeval Eaaraiade: 1961. 1 vr., + 6 jav.
Wintergast.
40. PIJLbTAART,
lmatige
Wintergast en doortrekker in vrij klein aantal, onrege
mingen
aantallen ven ha1 augustus tot begin mei, meste waarne
aldaar
op Grote Gat en hij No E4n ep de che1de (grootste aen1al
pim, 150 ex. op 20.1L1963)0 Aantal waarnmingn en exemplaren vr.
zijn sinds 1950 zeer gedaald. En onbevestigde w’arneming van 1
met
juv. op Grote Gat op 16.7.1964,
7
Jaarvogel.
41. SI0BEEND,
Doortrekker in vrij groot aantal en wintergast in vrij klein
aantal. Dan regelmatig waar te nemen op btierskreek, Baarzande,
Lwarte Gat, Grote Gat, trijdersgetpolder, Zwarte 1uis, Boomkreek
en Blikke. Ninder Gemnirndeerde Lwrte Polder, No.]n, No 7 en
Paulinahaven.
Vrij scheerse broedvogel van Eaarzande, de Hemptine, Zwarte luis/
Eoomkreek, de BliKice en Zwin, wordt iets talrijKer.
Bij vorst in klein aantal waar te nemen.
Dwaalgast.
cR00IEENP,
Volgende waarnemingen:
26,6.1942 twee mann Grote Gat, 27.6.1942 nog 4n. (Levende Na
tuur, jaargang 47, afi. 8 : 125 )
23ll.1957 n ex. Grote Gat (Mörzer Bruyns),
22. 2.1961
Zwin 5
iimosa , ±,‘, pag.
Zwin 5 ex’
7.3.1961
Van 4.4.1965 tot en met 6.5l965 Grote Gat, regelmatig van twee
koppels tot twee mann,
Wintergast.
43. TOPPEREEND.
WintergJen doortrekker in vrij klein aental tot vrij groot
aantal, hooîdakeli1k langs de kust tussen Erekens en Braakman,
beduidend minder tussen Ereskens en Zwjn. Enkele malen ook wel
binnendijks in Zwarte Gat, Grote Gat en btierskreek. Laatste
jaren minder.
Wintergast.
44. IFEE1.
intergaet en doorti’ekker in Vrij klein aantal, hoofdzakelijk
±angs de kust hij de Geïnundeerde Zwarte Folder, in mindere mate
tussen Ereskens en Braakman, van augustus tot in april. En
waarneming vn twee mann, op 5 juli 1964 op Grote Gat.
Wintergast
45. TAFELEEND
Winiergast en doortrekker in vrij klein aantal tot Vrij groot
aantal, vnl. op de kraken, (Zwarte Gat, Grote Gat).
Onbevestigd broedgeval:
1.6.964
Zwarte Gat 1 vr. + 5 juv.
6.6.:964,
Zwarte Gat 1 vr., + 6 juv.
l4.6.64,
Zwarte Gat 1 mami.
Uitzonoeringsdata: Grote Gat 1 kppel 2.5.1964.
Grce Gat 2 mann, 6,5.1964.
19.5.1965.
3 ex.
1 mann, 1.6.1964,
idem:
mann, 29.5.1964,
Dwaalgast.
47. WITOOGiE1J]).,
(Wielewaal mei 1965,)
2l.6.l9 Zwin 1 ex,

I

-

-.

18.
48. BRII1DUI±ER.
Wintergast.
rekker en wintergast in vrij klein aantal. Hoofdzakelijk
langs de kust tussen Ëreskens en Eraakman en in Het Zwin en
Zwarte Gat, In mindere mate voor de kust van de G-einundeerde
Zwarte Polder. Meestal waargenomen bij invallende vorst, komt
dan ook in de Veerhaven van Ereskens,
Ewaalgast.
•49 IJSND.
Vier waarnemingen:
jau.of febr. 1965 No En 1 ex.
(J.P.v.d.Weghe.)
febr.
vier
1958.
ex. op 3chelde bij Hoofdplaat (J.v.Impe.)
1.11.1956.
vr. + 1 juv. Paulinahaven( Wielewaal febr ‘57:54)
1
28.12.1964.
twee mann. bij No. E4n,
O. GROTE ZEFEEND.
Wintergast.
Wintergast en doortrekker in vrij groot aantal, hoofdzakelijk
bij No. En en hij Genundeerde Zwarte Polder, van oktober tot in
maart, een enkel ex. in april. E6n juli, 66n augustus en vier september waarnemingen. Allen op d Westerschelde. Het aantal groeit
bij vorst en storm. Onregelmatig als stookolieslachtoffer te vin—
den tussen Zwin en Ereskens.
51. ZWARTE ZEEEENE.
Wintergast.
Regelmatige wintergast en doortrek.cer in vrij klein aantal langs
de kust van belgische grens tot Braakman, regelmatig als stook—
olieslachtoffer langs het strand te vinden. Waarnemingen van sep
tember tot eind april. E4n augustuswaarneming. Grootste aantallen
70 ex. op 29.12.1961 te Cadzand en plm. 100 ex. op 50.12.1965
Genundeerde Zwarte Polder. Zelden in het binnenland.
53. EIDEREEND.
Jaargast,
Wintergast en doortrekker in vrij klein aantal van november tot
eind maart. Meerdere waarnemingen tussen april en oktober. Al de
ze waarnemingen heboen nagenoeg betrekking op Zwin, Gelnundeerde
Zwarte Polder en langs de kust tussen Ereskens en Braakman. Bij
doorzettende vorst tot in de Veerhaven van Ereskns.

55. GROTE ZAAG-BEK.
Wintergast
Onregelmatige wintergast en doortrekker langs de kust in vrij
klein aantalri hoofdzakelijk tussen half november en half maart,
meest onder No. En, Hoofdplaat en Gemnundeerde Zwarte Polder.
E6nmaal een troep van ongeveer 80 ex. bij No. E6n na zware storm
en 66nmaal waargenomen op Grote Gat. Bij strenge vorst tot 30
exemplaren in de Veerhaven van Ereskens.
56. IviIDEELSTE ZAAG-BEK.
Wintergast.
Regelmatige wintergast en doortrekker van begin no!;ember tot
eind april, talrijker dan de grote zaagbek. Ook hoofdzakelijk
bij Gemnundeerde Zwarte Polder en tusben Breskens en Eraacman.
Geen waarnemingen in het binnenland.
57. NONNETJE.
Wintergast.
Onregelmatige wintergast en doortrkker in vrij klein aantal,
meestal in januari, tussen november r-a eind februari. Beduidend
minder in aantal dan grote zaagbek. Ennaal een troep van ongeveer
30 ex. op 20.11.1963 bij No. En na zware torm. 1eehts 6mnaal
waargenomen op de kreken: 2 mann. op 17.3.1956 Nieuwer’erksekreek.

19.
Jaarvogel.
58. BERGEEND.
Vrij talrijke tot talrijke oroedvogel over het gehele gewest, re
gelmatig o.a. tot 25 nesten terrein de Hmtine, tot 1966 regel
matig ruim 15 nesten terrein Voormalig Fort Frederik Hendrik te
Ereskens, nu niet meer door volbouwen met zornerwoningen. Verder
broedend in de duinen en ht .win, hier en daar indijicen ei’L stroo
rijsnout7
mijtn,
bsalt n onder kren en hIë] meel ook wel de grond tussen
Het aantal broedgevallen is sinds
öii. n bekende plaats van verzamelen van
l5diïi}id toeg
juvenielen is het Grote Gat (19. 7.1963 aldaar 137 juvenielen in
verschillende stadia van leeftijd.), die tegen het donker worden
het riet verlaten. In mindere mate ook het Lwerte Gat. De juvenie—
len die aan de kust zijn geboren gaan nagenoeg allen meteen naar
De vogels komen in zachte winters al eind januari/begin
zee.
februari in de omgeving van de broedpiaatsen. Het gehele jaar
door te zien langs de kust, hoofdzakelijk Geïnundeerde Lwarte
Polder, No. fn en Paulinehaven. Ook tijdens matige vorst. Eij
strenge vorst gaan de vogels alleen weg wanneer de kuststrook
met ijs is bedekt. De Platen in de Westerschelde staan bekend
om haar grote aantallen daar ruiende en voedselzonkende bergeen—
den t oa. 16.7.1964 jlffl. 1800 ex., 22.7.1964 plm. 1400 ex.,
mcd. J.v.Ime.)
7.8.1965 plm. 3450 ex,
--

Doortrekker.
60. GjTJTJ Nb.
Doortrekicer van begin september tot half november in wisselend
aantal, tussen vrij klein tot Vrij groot. Sporadisch in december
en januari. Geen wnrnemingen bekend van fesruari. Trekt terug
in maart. Laatste bekende datum: 29—4—1955 Zwarte Gat.
Wintergast.
61. KOLGANS.
Wintergast en doortrekJcer in onregelmatige aentailen, van vrij
groot tot groot aental. Vooral grote aantallen in 1q63 ( 3 janua—
JW)1ûar plm. 1650 ex., 14 januari 1963 plm. 1200 ex.) en op 4 januari
iVS€ii
1964 ongeveer 1000 ex. t bij no, En). Soms reeds do;rtrek vanaf
de laatste dagen van september, meestal eerst half december tot
half maart. Laatste waarneming 27 maart 1965 te Cadzand.
Fouragerende door het gehele gewest, vaste plaatsen zijn o.a.
de Elikke ( laatste jaren verminderd door boomaanplant en vogel
verschrikkers), Ssput, Sint—*ruis(zuid—west), Langeweg Eresken
( zolang daar geen vogelverschrikmers zijn gepleetst), omgeving
Groede, omgeving Schorersgraf en noord—west van Yzendijke.
Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de kolganzen, overdag in
het gewest aanwezig, hoofdzakelijk komen van de Platen in de
Westerschelde, waar zij regelmatig overnachten, terwijl er een
bepaalde samen±rang is met eb— en vloed. Ook is er een samenhang
de laatste jaren met de ganzen van Danne (Ee1gi).(regelmatige
heen en weer trek tussen Damme en St.Kruis.) In de tijd van de
grote concentraties van kolgenzen in de Eraakman was alleen samcn—
hang aanwezig tussen deze ganzen en de fouragerende ganzen in het
oostelijk deel van West Zeeuwsch_Vlaenderen.
Dweelgast.
62 DWERGGANS.
En exemplear tussen 26—2—1956 en 4.4.1956 ten noord—oosten van
Zuidzande (gewond ex.)
2 ex. ( Lebret in Limosa 1960: 53).
16.2.1960 Eiervliet

W.}i%’t

/1%
20.

Wintergast.
3. RrTGANi.
\-. Onregelmatige wntvast en doortreiuer van half december tot
half maart in vrij klein aental tot vrij groot aantal.Opmerkelijk
was het dat eind 1965 een groter aantal aanwezig was dan voor
gaande jaren, die regelmatig fouragerder ten noorden van hchoon—
dijke.
Een zeer late datum 21.5.1956 Cadzand n ex. (v.d,bteen, Wie—
lewaal 1956, 11:318). Fisschien ging het hier om een gewond ex.
rst
Enkele wa’rnen1nen uit december en januari zijn bekend van de
(J
)k1ine rietgans (Anser fabalis brachyrhynchus, Baillon).
Onregelmatige gast.
5. ROTGANS.
De volgende waarnmingen zijn bekend:
7.1.1965 Paulinahaven 1 ex + 1 witbuikrotgans.
14.1.1965 Paulinahaven 2 ex.
21.1.1965 Groede 1 dood ex,
22.1.1962 Zwin 4 ex.
22.1.1965 No. Een 4 e.
29 ex.
27.1.1963 Cadzand, op zee,
8.4.1956. Zwarte Polder 2 ex. (Wielewaal ju1i56, 7:216).
1 juv.
13.12.1964. Hoofdplaat
13.12.1964 Paulinahaven 3 ad. + 2 juv.
Wintergast.
66. ERANDGANS.
Onregelmatige wintergast en doortrekker, vroe gste datum 20.11.
1963 inlagen Hoofdplaat 9 ex., grootste aantal 400—450 ex. Cadzanc
bad op B.l.l965 laatste datum 20.2.1965 Cedzand—Haven 270 ex.,
idem 55 ex. Geïnundeerde Zwarte Polder.
Van vâdr 1962 geen waarnemingen bekend,

68

69.

70.

71.

ONBEISNDE GANZïN.
Vaak is tiIEmogelijk overvliegende of fonragerende ganzen
te onderkennen door te grote afstand, Zo trokken er op 8 maart
1963 pim. 1400 ganzen over de Westerschelde richting oost, welke
werden waargenomen bij Nieuwesluis en Breskens.
0nreglmatige gast.
ROODHALSGANS.
De volgende waarnemingen werden genoleerd:
5.4.1961 Grote Gat 1 ex,
4.4.1961 Grote Ga 1 ex.
9.4.1961 Grote Gat 1 ex.
20.4.1961. Zwarte Gat 1 ex.
6.3.1962 Blikke 1 ex.
25.3.1961. Grote Gat 1 ex. (Wielewaal 57,1961 : 146)
Wintergast.
KNOBBELZWAÂN.
Onregelmatige doortrekkr en wintergast. Bij vorst troepen op
de Westerschelde. Meestal in zeer klein aantal, waarvan niet
altijd t zeggen is dat dit wilde exemplaren zijn, kunnen ook
verwildrde exemplaren zijn.
Wintergast.
WILDE ZWAAN.
Onregelmatige wintergast en doortrekcer, haast elk jaar enke.le
waarnemingen, vroegste 26.10.1956, laatste 29.5.1956 en 29,5.’63.
in zeer klein tot vrij klein aantal. Niet waargenomen in 1958/59
en najaar 1966. Grootste aantal op 24 en 26.11.1961 Grote Gat
13 ad. + 5 juv.
Wintergast.
KLEINE ZtAAN.
Regelmatig terugkerende doortrekker en wintergast in zeer klein
tot vrij klein aantal, neemt de laatste jaren toe. Meeste waar
nemingen op Grote Gat. Grootste aantal 39 ex. op 21 en 27 novem—
—ber 1962—

21.
kken door
ber 1962 tot en met 4 dember 1962, toen de vogels wegtro Gat,
dichtvriezen van het Grote Gat. Ook wanemingen van Zwarte
Ecn.
de Liter, Beerzande, Grote ireek, en de Hemptine. en no.
Bij hoge
Waarnemingen tussen begin november tot en met eind maart.
de diepte
waterstand op het Grote Gat blijven de vogels weg daar
waarne
dan te groot is om voedsel te kunnen bemachtigen. Laatste
ming: 8.4.1956 Grote Gat n ex.
Dwaalgast.
72. VALE GIER.
2e helft april 1922 Breskens 1 ex.
n waarneming:
C zie Ardea 12, blz. 4 ).
Onreglmatige gast.
78 BUIZERD.
, na
V6dr 1960 werden regelmatig doortrekInde vogels waargenomen deze
dien is het aantal waernemingen zer verminderd, waarbij wij
vogelsoort als onregelmatig willen aanmerken.
Waernemingen van half septmber tot in mei, steeds slechts een
.58
enkel individhe tot enkele exemplaren. Uitzonderingen: 29.9
Yzndijke 20 ex., op 24.10.1965 Oostbuig 7 ex., mei 1958 Zand—
15 ex., op 20.5.1959 Retranchement
polder (itetrenchoment) 12
5 ex..
—
Dwaalgast.
80) RUIGPOOTBUIZERD.
vier wearnemingen:
25.12.1959 Biervliet 1 ex.
Yzendijke, Clarapolder 1 ex.
3.2.1962
1 ex.
Nieuwvliet, Marolleput.
15.2.1963
Langeweg 1 ex.
Breskens.
22.2.1965.
Onr—gelmatige gast.
PERWER.
de
Onregelmatige wintergast en doortrekwer, hoofdzakelijk langs
tussen
duinen, welke vogelsoort steeds minder wordt waargenomen,
half september en begin april.
Dwa’igast.
82. HAVIK.
1 ex.
\—,
Biervliet, Koninginn-polder, 16.9.1957
Nieuwvliet, Geinundeerde Zwarte Polder, 9.4.1963 1 ex (EJN)
•
Dwaelgast.
83. RODE WOUW.
sa 35,1/2: 27)
16.2.1958 Retranchemnt, 1 ex. ri no. (Lebret,Limo
Dwaalgast.
85. ZEË.ktEND.
Cadzand 1 ex.
28.11.1931
4A4
Zwarte Gat 1 ex.
1.9.1961
lex.7
Ere skens.
17.10.1965
Ewaalgast.
86.
Paiilinahaven 1 ex.
30—8—1960.
Wintergast.
87. BRUINE KIEKLNDIEP.
eind augustus
Wintergast en doortrekker in zeer klein aantal van
Hoofdzakelijk bij de meest begroeide kraken en
tot in
in Genundeerde Zwarte Polder en schor Pauinahaven.
laatste datum:2l.4.l965 Grote Gt 1 ex.
Wintergast.
88. BLAUWE KIEXN1flEP.
fnhrn
Onregelmatige doortrekker en wintergast van november tot n
ari in zeer klein ae.ntal.
Doortrekker.
90. GRAUWE KIE}UNDIEP.
Onregelmatige doortrekker in zeer klein aantal.
Dwaalgast.
30—8—1950 Eiervliet 1 ex. (geschoten met zweedse
drie waarnemingen:
ring. ( zie Ardea 50).

ar.

92, VISAREND.
4n vondst:

•

22.

92. VIcAREND (vervolg).
drie waarnemingen:
19.4.1961. G-rote Gat 1 ex.
14.9.1959 Paulinahaven 1 ex. (J.v.Impe.)
28.9.1961. Zwin, 6n overvliegend ex.
Onregelmatige gast.
95. SLECHTVALK.
10 waarnemingen genoteerd:
13.2.1962. Goedieven, gem.Yzendijke.
1 ex.
1 ex.
4.5.1963. Ereskens, viadukt.
1 ex.
19.3,1959. Oostburg.
23.9.1956 Slikkenburg, Zuidzande.
1 ex. (wielewaal).
Limosa65:37458
nov. 1965. Hoofdplaat, geen antal.
5.11.1963 Hoofdplaat
1 ex. (J.v.Impe).
5.12.1959 de Liter
1 ex.
9.12.1958 Hoofdplaat
1 ex.
1 ex.
19.12.1959 Schoondijke
1 ex.
19.12.1959 Hoofdplaat, no 7.
onbevestigd: n broedgeval in 1944 tussen Aardenburg en bint—
Kruis, tijdens iniindetie.
Wintergast.
95. SbïELLE±EN.
Doortrekier en wintergast in zer klein aantal. Alleen de navol
gende data zijn genoterd:
7.1.1963
Eiervliet, Koninginnepolder 1 ex.
9.3.1962
Oadzand.
1 ex.
1.6.1954
Cadzand—duinen
1 ex.
Nieuwesluis,Ereskens.
1.10.1961
1 ex.
15.10.1959 Langeweg Ereskens.
1 ex.

96. 0OMViLK.
Ewaalgast.
De navolgende waarnemingen zijn genoteerd:
mei 1962. Strijdersgatpoider
2 ex.
9.4.1965 Geïnundeerde Zwarte Folder 1 ex.
1957
4n broedgeval onder Hoofdplaat
]4.6.958 ofdplaat 1 ex (JvImeJ.F.v.d.Weghe.)
F
0)

)

T

,)

‘

TORENVALK,
-‘
Jaargast.
Wintergest en doortrekker in afnemend aantal, nu nog slechts in
zeer klein tot vrij klein aantal, verspreid over he gehele ge
west, vnl. echter angs de zeekust en het zuidalijk(zandgedeelTe)
van het gewest. In het win echter nu en dan nog tot een tiental
exemplaren. Onregelmatige gast tussen mei en september.

1946—1955 tot restauratie van de t ren van int Anna ter iiiuaden
in deze toren broedend.
19575int Amia ter Muiden, broedend in oud kraaiennest.
1957
Hoofdplaat, in oud kraaiennest in ipenboom.
broedgeval tussen Waterlandkerkje en (oedleven.
1965.
1960 en 1961 eveneens broedend bij Aug. Thomaes te Hoofdplaat.

Jaarvogel.
10?. PATRIJS.
k
Jarvo,el, zeer talrijk, bron’dvog in zeer groot aantal, aantal
wisselend naï geiaiTg het jaargetijde gunstig of ongimsiig is
geweest voor de nestjongen.
Zomervogel.
103. KWARTEL.
Vrij schaers tot zeer schaarse broedvogel. Een uitzondering
in 1961 en 1964 toen op tientallen plaaten, hoofdzae1ijk in
vlaspercel, deze vogel werd gehoord, het meest onder Aarden—
burg, Sint—Iruis, Cadzand, Retranchemnt, Eiervliet, Yzendijke.

23.
Jaarvogel.
1.04. PAZANT..
tandvogel, talrijke broedvogel.
Onregelmatige gast.
105f KRAANVOGEL.
BUiten de grote troepen welke in het najaar 1965 werden waar
genomen onder Hoofdplaat/Biervliet ee. tussen 22.10 en 14.11,
aflopend in aantal tot 1 ex op 11.12.1963 onder Sluis, zijn
slechts enkele waarnemingen bekend. V6r 1963 zijn slechts waar
nemingen heknd uit pim. 1923, 1950, 1958 en 1960 (resp. Ereskens,
Sint—Kruis, Biervliet, Hoofdplaat/Eiervliet.).
Na 1965: waarnemingen op:
14 tot en met 17.3.1964 Blikke 5 ex.
idem Renxicuspoider Sex.
18.3.1964 Retranchement 3 ex.
5 ex.
eind meert 1965 ( juiste datum onbekend) Strijdnrsgatpold.
106.

107.

108
-

:110.

111.

112.

116.

Jaarvogel.
WATERRAL.
Broedvogel in zeer klein aantal in Stierskre’k, n broedgeval
in 1957 Zwarte Sluis ( 4 juv. ). Moet echter op merdere plaat
kre—
sen broeden gezien de waarnemingen in de broadperiode op de
ken Grote Gat, Clarapolderkreek, Ratte, Zwarte Gat.
ber
Doortrekker in Vrij klein aantal vanaf augustus tot in novem
en van half maart tot in mei. Enkele winterwaarneminen oa.
Ge5nundeerde Zwarte Polder, Cadzand en Grote Gat.
Dwaalgast.
POROELEI1OE
Grote Gat 1 ex.
23—7—1964
Grote Gat 1 ex.
5.9.1965
Draaibrug 2 ex. (ielewaal 1964, 30:58).
22.9.1963
Dwaalgast.
KIEIN JATEnHOEN.
6n dood ex. in november 1959 Kievittepolder.
Dwaalgast.
KWARTELKONING.
omstreeks 1920 cn ex. waargenomen te Breskens (L.Bootsgezel +)
29.9.1961 n zwaar gewond ex. tussen Sluis en do grens.
Jaarvogel.
WATERHOEN.
en in
Talrijke broedvogel, voorkomend op alle kreken en vaarten
lfïi en kÏ± plasjes, doortrekker en wintergast in groot
trekt
aantal, hoogtepunt wordt bereikt in december tot februari,
ten dele weg bij vorst. In wintermaanden veel exemplaren tussen
Pyramide en Clarapo1derkrek.
Jaarvogel.
IVIEERKOET.
groot
1rijke broedvogel, doortrek.ter en wintergast in zeer
aantal (oa. 19.1.1961 Grote Gat 1000 ex.) Trekt ten dele weg
bij strenge vorst, ern groo deel van de blijvers sneuvelt dan.
Het aantal herstelt zich echter snel.
Jaarvogel.
SCHOLEKSTER.
in het
Vri.chars boedvogei, zowel van de kust (Zwin) als Hemptine).
binnenland (Elikke, Grote Gat, Liter, Zwarte Sluis, de
tussen
Doortrekker en wintergast in zeer groot aantal, vooral
en/op
Paulinahaven en Breskens, in mindrn mate tussen Groede
Zwin.
en
(Op de Platen in de Westerschelde zijn concentraties in voor—
10.000 ex. geen zeldzaamheid.)
najaar van 8.000
Zomervogel in Vrij groot aantal langs de kust.
—

24,
Jaarvogel.
118. KIEVIT.
Talrijke broedvogel, verspreid over het gehele gewest, welke
7’
echter 1aizarnrhand in antal afnPefft.Zowel broedvogel van gras—
als bouwland. (vroegste eierdata: 28.3.1959 Grote Gat 1 x 4 ei;
op 7.3.1966 Zwarte Sluis 1 x 1 ei en Remptine 1 x 5 ei.)
Doortrekker vana eind mei tot ver in het najaar en van febru
ari tot begin mei. Bij zachte winters verdwijnen de vogels niet.
Tijdens de trekperioden oplopend tot zeer grote aantallen. Enke
le terreinen waar dan duizend en meer vogels te zien zljn:
Hemptine, Zwarte Sluis, Blikke, de Liter, Zwin, No 7 en ten
zuiden van Sint—Kruis.
Jaargast.
Ii.9. ZII1VERPLEVIER.
Doortrekker welke in vrij klein tot Vrij groot aantal wordt
waargenomen, en wel voornamelijk langs de gehele kuststrook.En—
kele malen in het birulenland. Verschillende zomerwaarnemingen.
Jaast.’120. GOUDPLEVIER.
Dren wintergast in afwisselend aantal, meestal in
flÏzer groot aantal Çoa.6.4.1964 Hemptine
groot aantal, x
minstens 2000 ex., december 1958 ongeveer 5000 ex polders Cad—
zand—Retranchement). Bekende plaatsen waar zich 01) de trek en
in de winter gouplevieren ophouden zijn: Blike, Hmptine,
Liter, Zwarte Gat, Zwarte luis, Strijdersgatpolder, ten zuiden
van Sint—kruis. Bij vorst verdwijnt deze vogelsoort. Eerste exem
plaren worden reeds eind augustus waargenomen, de laatste ver
dwijnen ongeveer half april.
Dwaalgast.
*122. MORINELPLEVIER.
De navolgende waarnemingen zijn genoteerd:
in zomerkleed tussen Sint—Kruis en Oosthurg
5 ex.
5.5.1955
in een bietenveld.
data onbekend,
3 ex. Gen.Zwarte Polder.
herfst 1956
50—4—1961
5 ex. tussen Sluis en Nieiwv1iet (Wielewaal aug/
sept. 1961, blz. 249.)
9.9.1961.
5 ex. Geinundeerde Zwarte Polder.
Jaarvogel.
123. BONTBEKPLEVIER.
Nu en dan een broedgeval bekend: (Zwin 1957,1956, no 7 in 1961,
Grote Gat in 1960, l962i 1964, 1965, in 1962 bij No. En.)
Doortrekker in groot aantal tot zeer groot aantal en wintervo—
gel van klein tot vrij klein aantal, voornl. PaiJinahaven en
No. En, minder Zwin en Genundeerde Zwarte Polder.
Doortrek waarneembaar Van eind juli tot in november, waarna het
aantal afneemt om weer in februari in aantal te stijgen tot half
mei. Daarna snelle vermindering.Zomerve-1 in Vrij klein aantal.

Zomervogel.
124. KIEINE PLEVIER.
Onregelmatige broedvogel oa. 1959,1961,1965,1966 Zwarte Sluis,
1956,1958,1959,1962 en 1964 Grote Gat, 1965 Scherpbier, 1964
Henricusput. Doortrekker in vrij klein aantal van eind maart
tot in mei en van augustus tot half oktober.
Zomervogel.
125. STRANDPLEVIER.
Vrij schaarse broedvogel van Kievittepolder, Zwin, Kosse1krek,
Ge5nundeerde Zwarte Polder, no. 7, soms Grote Gat, Henricusput.
Aantal broedgevallen vermindert door steeds intensiever bezoek
aan de kust. Doortrek van eind maart tot in mei en van half juli
tot in oktober in vrij groot aantal, maar de laatste jaren minder,
In de Jaren 1945/1946 ware; in het Zwin wel 20—25 nesten aanwe
zig in de daar toen 1igende mijnenvelden, in 1966 aldaar nog
slechts 4€n
nccten.

126.

25.
Jaargast.
STEENIOPiR.
1)oortrekker in vrij groot aantal van half augustus tot in no—
vernoer en van half februari tot half mei. intergast in vrij
klein aantal, regelmatig te zien op de steenglooingen van Geï—
nundeerde zwarte Polder, Cadzand, ITieuwesluis, Vissershaven Bres—
ken, No En lu
Zomervogel in zeer klein aantal.
dntergast.
WATERbNIP.
Doortrekker in groot aantal van eind juli tot in december en
van half februari tot eind april.Wintergast in vrij groot aan
tal soms met uitschieters ot groot aantal. Bekende plaatsen
zijn dan:Baarzande, Grote Gat, 3trijdersgatpolder Zwarte bluis,
No. 7 en Zwarte Gat, alsmede Renricuspt. Verschillende zomer—
waarnemingen: Zwarte iluis, G-rote Gat, Hemptine, Renricusput.
En broedgeval (Grote Gat 1961). Heest waar te nemen bij oosten
wind.
Wintergast.
3OKJE.
Doortrekker en wintergast in zeer klein aental tot vrij klein
aantal ( 10.10.1958 Kievittepolder op 1 ha. ongeveer 50 ex,).
Geen waarnemingen tussen half april en half september.
Geeft voorkeur aan zoet water.
Wintergast.
HOUTSNIP.
Wintergest en doortrekker in vrij klein aantal, dan waar te nemen
GeTnundeerde Zwarte Polder, Hemptine, sor’is Ularapolderkreek,
Inlagen van Hoofdplaat, Toniohosje, 5troopuit, Bosdijk(Nieuw—
Kievittepolder.
vliet),
Jaargast.
WUIP.
Wintergast en doortrekker in groot aantal, voorni. langs de kust,
Zomervogel in Vrij klein tot vrij groot aantal. Bij stormweer
ook in het binnenland 2chter de zeedijken en Hemptine, Blikke
en Veerhoek, Geen broedgevallen heznd.
Doortrekker.
REGENWULP.
Doortrekner in vrij klein aantal van begin juli tot eind septem
ber en van half april tot eind mei. Geen zomer— en winterwaarne—
mingen. Velen slapen op de trek in het Zwin (nachttrek?), zo
Twee oktoberwaarneriingen ( 5.10.
800—900 ex. op 29—4—1962.
8.10.1961 Cadzand
1965 n ex. Paulinaoïder,Wielewaal 5l;54),
2 november 1964 Nieuwvliet, 4n
4n ex. Wieewaal 1962, 22:25
ex. Limosa 1966, 59, i/257).
omervogel.
GRUTTO.
Doortrekker in vrij groot aantal van eind juni tot in okto r
en van eind fehrauri tot half april. In meerdere winters in kleir
of in vrij klein aantal te zien. Zeer schaarse, onregelmatige
broedvogel van Grote Gat, Hemptine, Baarzande, Henricusput,
Spuikom (?56, ‘58.) Retranchernent (1959), Inlagen (1957).
-

127.

129.

150.

132.

l33.’

135.

T
Jaarv-&l
136. ROSSE GRUTTO.
Doortrekker in groot aantal van begin juli tot in september en
van begin april tot begin juni. Overwintert in vrij klein aan
tal en overzomert in vrij klein aantal, in som1Iige jaren tot
vrij groot aantal. Wordt zeer zelden in het binnenland gezien.
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Boortrekker.
WITGATJE.
Doortrekker in vrij klein aantal van eind juli tot half novemberi
en van hali maart to hall mei, Overwintet en overzomert in zeer
klein aantal. Hoofdzakeli k lan s de kust, verschillende waar
nemingen 1angsde Linie, Grote Gat en warte 5luis.

26.
Doortrekker.
138. EORUITER.
Doortrekker in vrij klein tot vrij groot aantal van eind juni
tot half oktober en van begin april tot in mei. Vroegste datum
4.4.1961. Hoofdplaat 2 ex.. Uen winterwaarnemingen.
Doortrekker.
139 OEVERLOPER.
Doortrekker in vrij klein aantal, vnl. langs de kust, tussen
Eraakman en No. En, minder G-eïnimdeerde Zwarte Polder en Zwin.
Ook wel op verschillende kreken. Doortrek van half april tot
einde mei en van begin juli tot half oktober. Twee late waarne
mingen: 1.11.1965 Hoofdplaat 1 ex. (Van Impe, Limosa 58,1965
1/2:42) en 2 november 1964 Cadzand 1 ex.(Vader, Limosa 196b, 39,
l/5:58)
Jaarvogel.
140. TURELU
Vrij talrijke broedvogel over het gehele gewest vers)re1d, als
Zwart€ 3luis de Hefriptine, Grote Gat, Eaerzane, Zwarte Gat, e—
inundeerde Zwarte Polder, Ztrijdersgatpolder, Lwin ee. , Iniag.en
van Hoofdplaat, no. 7 en Paulinahaven.
Voorjearstrek vanaf eind feir. tot half mei en najaarstrek van
b’egin juli tot in oktober in groot aantal. In wintermaanden
tot 100 ex. bij No En en een vijftigtal bij Paulinahaven.
Jaargast,
ZWARTE RUITER.
Doortrek vanalf juli tot eind november in Vrij klein aantal,
zowel langs de kust als op de kreken,n eveneens in klein aantal
van half maart tot begin mei. Enkele winterwaarnemîngen, even—
eens in Vrij klein aantal, bij strenge vorst terugvaliend tot
zeer klein aantal, Overzomert in zeer klein aantal.
Doortreker.
142. GROEWPOOThUITER.
Doortrek in gelijke orde van grootte als de zwarte ruiter en in
dezelfde maanden. slechts n winteraarneming: 13. 1.1965 bij
no. En Sex. Geen waarnemingen van uni tot half juli bekend.

Dwaalgast.
145. POELRUITER.
3.5.1958 Zwin 1 ex. (Limosa 52:112).
En waarneming:
Jaargast.
144. 1ANOET3TRANDLOPER.
Doortrekker in groot tot zeer groot aantal, neemt de laatste ja
ren in aental toe, Doortrek begint soms in zeer klein aantal
half juli en neemt gelijdelijk toe tot in december, er zijn dan
troepen van neer dan 5000 stuks waar te nemen bij No. En en
Paulinahaven. In de wintermaanden loppt dit aantal terug tot
omstreeks 100 ex. verdeeld over deze twee plaatsen. In mei en
juni regelmetig in vrij klein aantal. Vïordt in de wintermaenden
ook wel gezien in Zwin en GeInundecrde Zwarte Polder.
(Op de Hoge Springer in zeer grote aantallen aanwezig, waar de
ze vogels hij het geheel onderlopen van deze platen blijven is
nog niet geheel verklaard. Een gedeelte komt overtijen op de
akkers tussen Hoofdplaat en No. En) (Enkele aantallen op deze
platen waargenomen: 1.11.1965 aldaar 7500 ex., op 3.11.1963
idem 8000 ex., op 19—7—1964 idem 600 ex., op 8.8.1964 idem
4000 ex., med. J.v.Impe.).
Wintergas t.
145. PAARSE S TRANULOPER.
Doortrekker en wintergast in vrij klein aantal van begin oktober
tot begin april, alleen wargenomen langs de kust hij no. 7
tot en met het Zwin, op paalhoofden en havenhoofden, laatste
1963 soms tot 70 ex. tussen Nieuwesluis
jaren minder. ( 1960
en Ge nundeerde Zwarte Polder.
—

27.
Doortrekçer.
146. KLEINE_STRMTDLOFER.
ortrekker in Vrij klein aental van eind juli tot eind oktober
met hoogtepunt in setember Voorjaarstrek rnnder O)Va1±end, dan
meestal in zeer klein cantal van begin mei tot begin juni.
Slechts enkele malen waargenomn n december ei; januari en maart
en april, oa. Zwarte Gat, Geinundeere Zwarte Polder en no. 7.
jDoortrekker,
147. TEïvuINCK’ S STRAW]L0PER.
Doortrek in zeer klein aental van eind juli tot eind september
en van begin mei tot begin juni l1een waarnemingen van Zwarte
Gat, Grote Gat, Suikom, Zwarte Sluis,

149. BONTE bThANDLORi}t.
Jaargast.
Doortrekker in groot aantal, soms uitschieters tot zeer groot
aantal langs de kust, meest tussen Paulinahaven en no.
minder Geinundeerde Zwarte Polder en Zuln.
Overzomeri in vrij klein tot vrij groot aantal, overwintert in
groot, soms in zeer groot aantal.
]5O. KROkBEKSTRANDIOFER.
Doortrekker.
DoortFkker in vrij klein aantal langs de kust, oa, Zwin.
Nooit meer dan 12 bij elkaar gezien (No.
Çn), Wearnemingen
van helf juli tot begin oktober en van mei tot in juni. Enkele
winterwaarnemingen: 5 ex. op 7.1.1965 No, En, n ex. 5O.ll.196a
No. En, 5 ex. op 29.12,1964 No. En. /ordt fl Klein aental waar-genomen op het Zwin.
151. DRIETEENTLANDLOFER.
Vinter gast.
Doortrekker en wintergast in vrij groot aantal van eind juli
tot eind mei, hoofdzaJelijk langs de :ust, Geen zomerwaerflern1ngefl
154. ihÈHAAN.
Jaargast.
Doortrek in vrij groot aantal tot groot aantal van begin februar
( bij zachte winters) tot in mei en van begin juli tot eind ok
tober. Verschillende waarnemingen in de wintermaanden. Eveneens
verschillende waarnemingen in de maanden mei en juni van Grote
Gat, Zwarte Zluis, Hemptine en Elikke, nochthans werd slechts
in 1964 4n nest aangtrofI’en op het Grote Gat, terwijl op 1 ju
li 1966 eer twintigtsl puali werd aangetroffen op het Zwarte Gat.
155. KLUIJT.
Jaarvogel.
Vrij talrijke broedvogel, sinds 1962 iets teruglopend. Het aan—
nd 70 nesten, Eroedplaatsen: Zwarte Gat, Strij
dersgatpolde
r,
Henricusput,
Grote
Zwarte
Gat,
Sluis, Kievitte—
polder,
No.
iviolenkreek,
Zwin,
7,
hpuikorn,
soms bteenpolder, Plankenpoortje, west van Ereskeus, In 1955
1956 ook Tragel—oost,
gem. Schoondijke en No. En.
Vrder het gehele jaar door waar te nemen, tenzij er strenge
vorst optreedt, dan meestal alleen op het dik van No. EEn. Op
de kreken (Gmte Gat, Zwarte Gat, Zwarte Sluis,) meestal al terug
in de eerste week van maart. Na halt’ augustus nog slechts weinig
ex. op de kreken waar te nemen.
156. STELKLIRJT.
Onregelmatige gast.
Eerst bekende waarneminge in l955 (zie Ardea V, pag. 70).
n
Vervdgens bekend
van
(Zwarte Sluis) L6.6. nest en 2 e d-ro—
1950
te Gat 9 ex., _nest,
Zoute 7 nest.
Op 22—7—1954 Grote Gat 5 of 6 ex. ïzje Wiek en Sneb.), 3.5.1955
Retranchement 15 ex,, op 22—3.1958 aldear 2 ad. + 2 juv. (niet
gebroed) 1957 regelmatg 1 ex
op ote (3at, 7 Juni 1959 1 ns
met 4 eieren, regelmatig aldaar 1 en/of 2 ad met 4 juv. tot eind
augustus 1958, 4n ex. de Liter 2--6--l959 (Knuker), 11.5.1961
Grote Gat (Lim, 56. 1/2:27)) 1 vr. op 21.61962 Zwin, in 1965
—

28.
156. Steltkluut(vervolg).
eerst 2 ex. weargenomen Zwarte oluis, derrna Grote Gat, oplo
pend tot 11 ex., aldaarne.sten, misschien een vierde met 7 ei
eren, dat verloren is geaan. In 1966 op Grote Gat 2 ex. op
7 jimi mnd. I,P.Jansen.)
Dwaalgast.
158. G-RAllVE FRANJEPOOT.
Vier waarnemingen genoteerd:
12.4.1965 Grote Gat 2 ex.
17.8.1961. 5puikom 1 ex. (Wille,v,d,Weghe,v.Impe).
12.9.1960 Zwin 1 ex.
21.9.1958 Zwin 2 ex.
Dwaalgast.
GROTE JAGER.
Drie weernemingen:
29.11.1958 Gejnundeerde zwarte Polder 1 ex.
1 ex.
13. 1.1962 idem.
1 ex.
20.ll.l963.No. En.
Dwaalgast.
l64. MIDDEITE JAGER.
21.9.1960 Zwin, 2 ex. , na zware storm en onderlopen.
JDwaalgast.
165. KLEI1 JAGER.
Vijf waarnemingen:
—14.2.1962 No. En 2 ex
26.5.1964. Gelnundeerde Zwerte Polder, 1 ex, dood.
28.8,1956. Eiervliet, schelde, 1 ex. (Wielewaal febr ‘57:58).
3.11.1961. No. En0 2 ex
20.11.1963. No. Dn, 3 ex
Jaargast.
163. GROTE RiNTEL1iEUW.
Doortrekker en wintergast in vrij klein aantal vanaf half juni
tot half mei, Tussen half mei en half juni slechts enkele ex.
langs de kust waar te nemen. De grootste aantallen zijn waar te
nemen na de oktober en novmberstormen en na de voorjaarsstormen.
De aantallen kunnen dan oplopen tot 400—450 ex., wke dan
hoofdzakelijk te zien zijn op het land oij het Zwarte Gat, Eres—
kens en No. En. De Hoge Platen in de WestescheÏde zijn een 0e-langrijka varzamalplaats.
Dwaalgast.
i6. GROTE EJRGEMEE3TEn.
.Z
waarnemingen:
Drie
20. 3.1962 Ereskens 2e of 3e j ars (Leoret,Limosa 37, 1/2:37)
19.1.1957 Ereskens, 1 ex. Lebret/Roegholt, Dimosa 1955 blz. 55)
1 ex.
8.ll.l965.Ereskens.
Jaargast.
170. KLEINE kANTELiiiEEUW.
Doortrekxer en wintergast in vrij klein aantal, van begin juli
tot half maart, daarna worden nog slechts enkele exemplaren
waargenomen. Eij stormwer in voor— en najaar soms tot 600 ex,,
in grote troepen bij Zwarte Gat, Breskens en no, E’n. De Platen
!in de Westerschelde zijn en belangrijke verzamelplaats.
Jaarast.
171. ZILVERIiEEIflJ.
Doortrekker en wintergast in vrij groot aantal. In de maanden
oktober/novambar en februari/maart in groot aantal. Ook voor
deze soort geldt dat de Hoge Platen en zeer belar;grijk verza—
meplaats is. De vogels worden hoofdzakelijK langs de gehele
kust waargenomen.. Enkele slaapplaulsen zijn oa. Zwin en het
strand van de Geïnimdeerde Zwarte Pulder. Tegen de avond slaap—
trek waar te nemen vanaf Erugge en hnokke2 die gedeeltelijk
doortrekken naar de Platen in de Westerschelde. Eij zwaar stormwee;’ in groot aantal.
—E Ecn—

29.
171. Zilvermeeuw(vervolg).
E4n broedgeval 1959 in het win. Tevens n broedgeval aldaar
in 1962. (Giervalk, 1963/111 : 291, L.Lippens.)
(Enige waarnemingen: 13.9.1964 No. En 600 ex, uit westelijke
richting naar de Platen in de bchelde in een tijdsbestek van
15 min., op 27.9.1964 Hoge Springer 1600 ex., J.v.Impe.).

r)

f73.

176.’
//

177.

180.

ex. Ereskens. (Van der Vloet, ie1ewaa1,
1957, 25:266.
Jaargast.
ST0RllEUW.
Doortrekker en wintergast in Vrij groot aantal van begin juli
tot eind februari, in mindere mate tot eind april. Tussen eind
april en begin juli slechts in Vrij klein aental aanwezig, me—
rendeeld juveniele exemplaren (Uitzondering hierop maakt: 5—6—
1966 op een ak]er nabij No. En 140 onvolwassen ex. rned. J.v.
Impe). Hoogtepunt eind augustus en eind oktober/begin novemoer,
dan ia groot aantal, vooral na stormweer. Sterkste voorjaars—
trek in maart e begin april, wearbij ook de Platen in de Wes
terschelde een belangrijke rol spelen.
Jaarvogel.
K0KLÏEEU4.
Najaarstrek van half juli tot in november en van eind februari
tot in mei in zeer groot aantal. Wintervogel in zeer groot aan
tal, zomervogel in groot aantal. De aanwezigheid van deze vogel
soort hangt ook weer belangrijk af van de broedplaetsen in het
Zwin (Belgisch gedeelte) en de Eraakman, voor wat betreft de zo
mermaanden. In najaar, winter en voorjaar lie’f t het weer een
sterke invloed op de aanwezige aantallen. Bij stornweer loopt
het aantal op tot zeer grote aantallen. Ook hier gelden de Pla
ten in de ‘vesterschelde als een zeer belangrijke slaapplaats en
verzamelplaats.
De meeuwensoort die het meest op de kreken en ook veel op de
vuilnisstortplaetsen wordt waargenomen. Een enkel broedgeval
bij No. En ( t’lkens n nest, 1962, 1964, 1965,1966). Tevens
broedvogel van het win, in 1954 voor het eerst, 6 nesten, in
1962 aldaar 12 nesten, in 1965 17 nesten en in 196% aldaar 10
nesten.
Ddortrekker.
DERGJ’iEUW.
Onregelmatige doortrekker in Vrij klein e’ntal in april en
september/oktober. (50 ex. van 20.9. kot 30.9.1960 Zwin, stond
toen geheel onder water). Drie maart waarnemingen: 27.5.1965
No. En 3 ex., n ex. op 9.3.1958 twin, 30.5.1963 twee dode ex.
stookolieslachtoffers, GeiDiundeerde Zwarte Folder. Twee decem—
berwaernemingen fl1. 18.12.1961 Vissersliaven Ereskens n ex. en
op 22.12.1961 4Ç dood exemplaat Geïniideerde Lwarte Polder.
En augustus waarn.: 20.8.1963 Ereskens 1 ex. (ïebret,Iamosa
38, l/2:49.
ieeker.
]RIETEENîvllEUW.
Doortrekker en wintergast in vrij klein aantal tot zeer klein
aantal, meest na stormachtig wer. qordt een enkele keer waarge
nomen achter de veerboot Ereskens—VÏissingen ( uitzondering
26.1.1956 vele honderden tussen Ereskens en Vlissingen na
sneeuwbuien, zw.storm, Lebret.). Wordt buiten de kuststrook
Zwin—Ereskens ook wel eens waargenomen bij No. En ( plm. 100
ex. op 20.11.1965 na zware storm). En jiuaiwaerneming: 19 juni
1958 Groede, 4n ex. Lebret.

5.
Doortrelucer.
l8l ZARTE 3TERN.
Onregelmatige djortrecKer in vrij klein aantal van half april
tot half mei. In klei.n aantal van half se)tember tot begin okto
ber. De waarnemingen heboen betreicing op slechts enkele groepen
oa. op Grote Gat, /werte Gat. ]4n junlwaarneming 6.6.1965 Liter
5 stuks.
183. WITWANGSTERN.
Ni•uwvliet 25—7—1965 twee e.

]Dwaalgast.
(Vogeljaar 15:578.)

Dwaalgast.
l8 LAOHSTERN.
Tussen 26—8—1965 en 11—9—1965 werden regelmatig op het dik—
strand van de (i-enundeerde Zwarte Polder exemplaren waargenomen.
Het aantal varieerde van 11 tot 4 stuks. Vrder geen waarnemin
gen bekend.
IDwaalgast.
l85 REUZENSTEMN.
64n ex. gezien op het Zwin door H.Wille, zowelop
29—8—1947.
het belgisch als nederlandse gedeelte.(med. J.v.Impe.)
Zomervogel.
l6. VISDIEF.
Zeer schaarse broevogel van het Zwin sinds 1960. Verder onre
gelmatig, nu en dan, 4n broedgeval op G-rote Gat. In 1965 n
broedgeval no. 7 en drie oroedgevallen aldaar in 1964. erdwe—
nen door veranderd biotoop.
De laatste jaren nog slechts sporadisch waar te nemen Of) de kre—
ken en afwateringsvaarten en wel van half april tot eind mei
en van begin juli tot in oktober. In dezelfde tijd in vrij klein
aantal langs de kust op de trek. De waarnemingen rond het Zwin
en tegen het Eraakmange bied heoen oetrekking op de aldaar aan
wezige broedvogels.
Doortrekker.
187; NOORDSE STERN.
Doortrekker langs de kust, hoofdzakelijk tussen Zwin en Ereskens
in zeer klein aantal. In de jaren 1957—1960 soms trek in vrij
klein aantal. Meeste waarnemingn tussen begin mei tot begin
juni en van eind juli tot half september.
Zomervogel.
189. DVERG-bTERN.
Nog slechts doortrekker in vrij kleinaantal langs de kust tussen
Zwin en Ereskens en wl tussen eind april/begin mei tot begin
juni en van eind juli tot in september. Voorheen broeavogel van
Zwin, Gelnundeerde Zwarte Polder en schor Faulinahaven. Tussen
1947 en 1954 Zwin 12—6 broedgevallen. Tussen 1955 en 1960 onge
veer 15 nesten totaal over het gehele gewest. Laatste twee be
kende broedgevallen in 1965 achter de duintjes van het Zwin.Al—
daar reeds verdwenen vanaf 1959, sinds 1958 verdwenen van Geï—
nundeerde Zwarte Polder en van 1960 van schor Paulinahaven, allen
door de rekreatie. Deze vogelsoort wordt nagenoeg nooit op de
kreken waargenomen, ( In 1959 Grote Gat 2 nesten. )
190. GROTE STEttN.
Doortrekker.
Doortrekker in vrij groot tot vrij klein aantal van eind maart/
begin april tot eind mei en van juli tot begin oktober. Aantal
sterk achteruitlopend. Trek voltrekt zich mestal in enkele da
gen. Tussen eind mei en begin juli worden nagenoeg geen exem
plaren waargenomen.
191. ALL
Onregelmatige gast.
Slechts een achttal waarnemingen tussen begîn jenari en half
april, nl.: 4n waarneming Groede en 7 vondsten van Genundeer—
de Zwarte Polder en Oadzand/Zwin.
192. KLEI1’E AI.i.
Dwaalgast.
8 (acht) dode ex. na storm op 27—9—1951 Zwin—Cadzand.

31.
]93. ZEEKOET.
Wintergast.
Doortrekker en wintergast in zeer klein aantal van septemoer
tot eind maert, echter hoofdzakelijk als ters1achtofiers tussen
Z1win en G-roede.
In eerste week jmai 1960 twee teerslaclitofters ziwin.
196 PAP AAÏDUIKER.
Onre geÏmatge gast.
Nu en dan een enkel teerslachtoffer van Zwin en enunderde
Zwarte i?older. Ennaal twee stookolieslecntoffers (22.2.1965)
bij Ersicens.

198. HOLENDUIF.
Jaarvogel.
Door liet veilen/rooien van knotbomen is deze vogelsoort als broed
vogel zeer sterk teruggelopen, nu nog slechts vrij schaars, om—
stree.s 1955 nog vrij talrijk tot talrijk. Doortrek in vrij klein
tot vrij groot aantal ven begin oktover tot half november en
van februari tot eind april.
Eiz. waarneming: 30 ex. op 28.1.l964 in de Kievittepolder.
199. H0UTDUI.
Jaarvogel.
Talrijke hrodvoge1 in het gehele gewest, gedeeltelijk stand—
vogel en zwerfvogel. In najaar en winter komen troepen van enkele
honderden op koolzaad valln, welke troepen oa. vanuit Eeig
komen, In de maenden mei—juni haast alle jaren troepen van neer
dan 100 stuks op de erwtenvelden, dit zijn late jongec, geboren
in de maanden september/oictober van het voorgac’nde jacr. In juli
beginnen deze vogels te paren en is liet zwerven ineens gedaan.
200. TORTEIDUIP.
Zomervogel.
talrijke broedvogel in de duinstrook en langs de grens met
Ee1gi op de daarvoor geschikte plaatsen. In de laatste tien
jaren beduidend achteruitglopen. Doortrekker van eind april
tot begin juni en van half augustus tot ind septemoer ( 25—4—
1952: enkele honderden trekKen in kleine troepjes langs de duinen
van de Kievittepolder.).

(

201. TURKSE TORTEL.
Jaarvogel.
Eerste waarnemingen in 1955.(Strijdersgatpolder). Eerst bekende
broedgevallen in 1956 (Luidzand,0adzand,J3reskens ) In de win
termaanden concentraties tot troepen van 50—60 stuks bij Aarden—
burg, Yzendijke, Schoondijke, Ereskens, G-roede, Roofdplaat. kin—
der sint—Kruis, Biervliet en Oostburg. Komt nu in alle gemeenten
voor, ook als broedvogel, talrijk. Het hoogtepunt schijnt echter
bereikt te zijn.
202.
K0EÖ
L’
Zomervogel.
Vrij talrijke uhroedvogel, ovDr liet gehele gewest, het meest
echter l’hgs de duinkant en langs de grens vanaf Retranclievient
tot en met VaterlandKerkje. Voorjaarstrek van half april tot in
mei, terugtrek reeds vanaf eind juli tot in septeiber, dan nog
slechts enkele exemplaren. De exemplaren die na half augustus
worden waargenomn zouden duiden op de laatste uitgekomen juve—
nielen.
De ons bekende eerste aenkomstdata zijn:
14.4.1956 Aardeneurg, 23.4.1958 Cadzand, 15.4.1959 Aardenourg,
12. 4.1960 Aardenburg, 26.4.i96l 6aarzande, 6.4.1962 Oostburg
( 2 maal), 17.4.1963 (eïnuneerde Zwarte Polder, 20.4.1964 Oost-burg, 19.4.1965 Oostburg, 19.4.1966 Ereskens.
Laatst bekende waarneming: 5.lO.i96l Steenovcn(Schoondijke. )

52,
Jaarvogel.
204. KEKUIL..
r sEaarso broavoge1, a11en nog Deknd van Jroede, Izendij—
7
ke 1ii±6’en Eiefï1it, De stand heeft in januari/februari 1965
een zare kla gehad (10 vorstslachtoffers gevondn.). Verdere
waarnemingen hoofdake1ijk in najaar en winter in zeer klein
tot vrij klein aantaL
Jaarvogel.
209. STEEImIL.
Vrij 3cflaarbe Drodvogel (ca A-irtiPflourg ûint—kYuib,OOStbtlrg,
WateF1ké±’kjè, 1Tei1le,Biervliet,3choondijke,Nieuwvliet).
sinds 1955 zijn bekende broedgevallen verloren gegaan door het
rooien van knotboenn bij; Turkye, G-oedleven, Cadzand, Retranche—
ment,( 2x), Hoofdplaat, Sluisse Tol, Draaibrug, Zuidzande,
Nieuwvliet.
In de wintermaanden in Vrij klein aantal in het gehele gewest
te horen. Regelmatig verkeerslachtoffcr.
Jaarvogel.
211. RARSUIL.
Zeer schaarse broedvogel (Aardenourg), 44nmaal bekend broed—
geval van trijdersgatpolder. Doortrekker in onbekend aantal.
Jaarlijkse roestplaats onder Aardenbuxg, soms Hoofdplaat (Inla—
gen) en Strijdersgatpolder Verder alleen enkele waarnemingen
daarbuiten bekend; nov. 1961 Kievittepolder 6n ex. , begin de—
jQt
ber 1964 idem, 2.12.
Jaarvogel.
212, V±ZDUIL.
Zeer schaarse broedvogel, onregelmatig (Geïnundeerde Zwarte
tbtrekker en wintergast in zeer klein tot vrij klein
Pdrdr
aantal. Gehele winter door waar te nemen in Gelnundeerde Zwarte
Polder en op het Zwin. Op 50—7—1957 66n jong, nog niet vliegvlug
exemplaar in het Zwin.
213

.

NAOHTZWALUW.
44n waarneming;

Dwaalgast.
16.4.1960 Kievittepolder, 4n ex.

Zomervogel.
214. GIERZ\VALUW.
Vrij talrijke broedvogel, verspreid over enkele gemeenten (Aar—
denöurg,Sint iuina ter L’Luiden, Sluis, Oostbuig, Eiervliet, Yzen—
dijke,) Door de verwoestingen in 1944 over het gehele gewest zijn
in meerdere dorpskernen geen of nagenoeg geen oude gebouwen
meer aanwezig, terwijl de nieuwbouw geen gelegenheid geeft tt
nestelen. Voorjaarstrek van half april tot eind mei, najaars
trek van begin juli tot half acptmber ii vrij groot aantal.
Laatste waarneming; 15.11.1964 Hoofdplaat, 44n ex, ri,Z çv.Impe.)
Jaarvogel.
216. IJSVOGEL.
Laatst bekende broedgeval in 1958 hij SQhocndijke, ook daar—
v6oibèkèhd van Yzendijke en Grddè.
Zwerfvogel van september tot begin maart in zeer klein aantal,
meeste waarnemingen van de Pjramde eo., omgeving bluis en af—
wateringskanain bij G-roode, Nieuwvliet en Cadzand, azend
steurkrabbe tjes. E6n waarneming 7, 6.1956 omgeving Slikkenburg.
(gem. Zuidzande).
Dwaalgast. voorm.broedvogel.
2. HOP.
Ebroedgeva1 Kievittepolder 1953 in bunker.
il.4.1952 tussen Ereskens en Zwarte Polder
iijn:
twee waa
( mcd. G.Middelinan.)
17.8.1965 Zwin 4n ex. (Vogeljaar nov.1965.)

///

221.GROENE SPECHT.
Jearvogel.
Zeer sChaarse_broedvogel, oa. Elderschans en Heille en oeving
Sluis, gaat in aantal nog achteruit. ])oor vellen van bomen verlo
ren gegane broedgevallen onder Biervliet, Sluis en Sint—Kruis.
Wordt tussen half september en eind maart in zeer klein aantal
waargenomen, versprald over het gehele gewest, vnl. in de duin
strook, Inlagen van Hoofdplaet, de dijken hepylant populieren
onder Biervliet, omgeving Hemptine en Elderschans en langs de
grens Sintkruis—Eede—Heille.
222. GROTE BONTE SPECHT,
Jaarvogel.
Zeer schaerse broedvogel van Elderschans, Heilie,Hoofdplaat en
onder S]ufs. In de jaren 1957—1960 ook broedgevallen bekend van
onder Biervliet, Goedleven, Sint—Kruis en op een andere plaats
onder Hoofdplaat.
Wordt evenals de groene specht in zeer klein aantal waargenomen
verspreid over het gehele gewest echter neer onder Sint—Kruis,
Bede, Heille, Hoofdplaat, Biervliet, omgeving hemtine, Niet
in de duinstrook.
Ook voor deze vogelsoort geldt dat er nagenoeg geen broedgele
genheid voor deze vogelsoort is door de betrekkelijke jonge bo
men die in het gewest aanwezig zijn.
224. KLEIiE BONTE SPECHT.
Jaarvogel.
Zeer schaarse broedvogel, broedgevallen bekend van Aardenburg,
‘/
Reille, Plakkebord (gen. Yzendijke), Biervlint en Sluis. Ver
moedelijk ook Zuidzande. bordt in zeer klein aantal op diverse
platsen over het gehele gewest waargenomen.
225 ZWARTE SPECHT.
n waarneming:

Pwaalgast.
Sint—Kruis
n ex.

18.11.1964.

228. KUIPLEEUWERIK.
Jaarvogel.
Zeer schaarse broedvogel, de laatste jaren alleen bekend van
Ereskens. (gemiddeld 5 broedgevallen), 1956/1957 ook Cadzand.
Broedde in 1914 ook onder Oostburg (Ardea jaargang III hlz.52).
Is het gehele jaar door waar te nemen op het terrein van de veer—
haven van reskens, in zeer klein aantal. Doortrek in Vrij klein
aantal van hall september tot in april, oa. dan regelmatig waar
te nemen in de Kievittepolder te Oedzand.

229, BOOIviLEEUWERIK.
Jaarvo ge 1.
Van broedgevallen officieel niets bekend. Alleen doortre.k bekend
van oktober tot half november en van half februari tot begin
april in vrij klein aantal.
Jaarvogel.
250. VELDLEEUWERIK.
Zeer talri jke broedvogel, welke de laatste jaren is toegenomen
door de steeds reeruitDreidende teelt van graszaad. Doortrek in
groot tot zeer groot aantal vaja eind september tot half november
en van februari tot begin april. Wintervogel in groot aantal in
zachte wiïaters, in Vrij groot aantal in strenge winters.
21. STRANDLEEUWERIK.
Wintergast.
Doortrekcer en wintergast in zeer klein aantal, hoofdzakelijk
op de voorjaarstrek in februari, laatst bekende datum 1,5.1965
Zwarte Gat 7 ex., alleen langs de kust, ook onder Hoofdplaat
(volksnaam aldaar: strandputter), Elk jaar niet neer dan ongeveer
5 waarnemingen. Vroegste waarneming: 11.12.1965.

54.
232. E0EiBNZWAUJ
Zomervogel0
Talrijke broedvogel, welk aantal langzaam afneemt. Loortrekker
in groot, soms zeer groot,aantal vanaf begin augustus tot eind
september, tot half oktober in Vrij groot aantal, voorjaarstrek
in vrij klein aantal van begin april tot begin mei, daarna in
groot aantal tot eind mei.
le aankomstdata:
25—4—1954 Biervliet.
5.4.1956 Ereskens en Sint—Kruis.
5.4. 1957.Yzendi jke.
25—5—1958. Roofdplaat.
4.4.1959 Biervliet.
.+25—3.1960 Schoondi jke.
5.4.1961. Schoondijke.
10.4.1962 Hoofdplaat
29.3.1965 Cadzand.
28.5.1964 Aardenbur’g
29.5.1965 Oostburg.
1.4.1966 Sluis en Oostuurg
Bekende slaapplaatsen op de najaarstrek zijn oa. Grote Gat,
Ratte, Nieuwerkerksekreek, Iniagen.
24. HUISZWALUW.
Zomervogel.
Zeer talrijke hroedvoe1, onder Heilie een kolonie van omstreeks
100 nesten aan n schuur. Jioortrek in groot aantal, sommige
dagen in zeer groot aantal, van half augustus tot begin oktober,
tot half oktober in vrij Klein aantal.Voorjaarstrek in vrij
klein aantal van h-lf april tot begin mei en in groot, sommige
dagen zeer goot, aantal van begin mei tot eind mei.
Laatst bekende datum: 25.10.1962.
Vroegste datum:
17.4.1956 Oosthurg
18.4.1957
Schoondijke,
14.4.1958 Cadzand,
8.4.1959
Oostburg.
6.4.1960
Aardenburg.
14.4.1961. Yzendijke.
21.4.1962
Nieuw-vliet
12.4.1963
Oostburg
4.4.1964
Retranchement.
4.4.1965.
Retranchenent.
1. 4. 1966
Oostburg
Op 24—9—1965 in Oostburg nog l bezette nesten.

235. 0EERZWUW.
Zomer-vogel.
Talrijke hroedvogl, in kolonies, oa. Retranchement, Oostburg,
ArdenburWater1andkerkje, Yzendijke en Ëiervliet, voorheen
in Sluis en Schoondijke.
Doortrekker in vrij groot aantal van begin augustus tot eind
september en van begin april tot eind mei.
Vroegste datum:
27—3—1958 Diervliet
238. BOOIVIPIEPER.
Zomervogel.
Vrij schaarse broedvogel, doortreker in vrij klein aantal van
half august’us tot half oktober en van eind maart tot begin mei.
Vroegste datum: 29.3.1965.

239. GRASPIEPER.
Jaarvogel.
broedvogel, doortrekker in zeer groot aantal van augus
tus tot in novamher en van februari tot in mei. Wintervogel in
vrij groot aantal.
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Wintergast.
240. OEVERPIEPER.
Doortrekker en wintergast in vrij kleinaantal, hoofdzakelijk
Zwin, U-eïnndeerde Zwarte Polder, schor No. E6n, Hoofdplaat
en Paulinahaven.
Jaarvogel.
24Ï. WITTE 1W%ITAART.
Ta±rijk orodvogel, doortreker in vrij groot aantal van halT
augustus tot in novefatDer en van half februari tot begin mei.
Wintergast in vrij klein aantal, verdwijnt nagenoeg geheel hij
strenge vorst en sneeuw.
Enige winterwaarneuiingen: 24.1.1963 Grote Gat 1 ex.
27.1.1963 Zwin twee ex. bij strenge vorst en sneeuw.
Doortrekker.
24l.R0UW1iIKSTAAIJ.
Doortrekker in zeer klein aantal van half maart tot half mei
en van eind augustus tot in oktober. Geen winterwaarnemingen.
242

Dwaalgast.

ENGELSE GELE i’WïKTAART.
n waarneming:
29 meTi966

Dwaalgast.

GROTE GELE WIK TAAiJ.
drie waarnemingen:
6.4.1960 Strijdersgatpolder
2 ex.
9.10.1961 Nieuwesluis
19.10.1963. Grote Gat 1 ex.

2 ex.

4n mann

Peulinahaven (v.Impe.)

Zomervogel.
243. GELE KulKTAÂJT.
Vrij talrijke broedvogel, echter meer dan de witte kwikstaart.
Doortrekcer in vrij groot aantal, welke neer opvalt dan hij de
witte kwikstaart, vooral in het voorjaar, wanneer het vee in de
weiden loopt. ]]oortrek van half augustus tot in oktober en van
eind maart tot half mei.
iDwaalgast.
244. EIAPEKSTER.
Vier wacenemingen:
8.2.1958 Kievittepolder 6n enx.
11.11.1961. Kievittepolder 6n ex.
n ex..
25.10.1965. Nieuwerkerksekrek, oost.
26.10.1965. Veerhook.
twee ex.

Zomervogel.
247. GRAUV’E KLAUIER.
Zeer schaarse broedvogel, van Kievittepolder, Ge5nujadeerde
Zwrt: oIder}4n broedgeval in 1959 Ezelsput. In 1952/1953/
1956 broedgeval in de duinen tussen Ereskens en roede. Buiten
deze plaatsen alleen enkele waarnemingen in Inlaen van Hoofd—
plaat en Tieiiiionderdpolder Cadzand.
Wintergast.
48. PESTVOGEL.
Nagenoeg elk jaar waar te nemen in zeer klein tot vrij klein
aantal van begin novemoer tot het einde van deze maand, ïn som
mige jaren ook wat waarnemingen in december, januari en eerste
helft van februari. Vroegste datum: 18.10,1965 Aardenburg,
laatste datum 22.2.1959 Oostouig en plm. 1.3.1914 Aardenoumg
twee ex. (Levende Natuur all. 21:503).
Jaarvogel.
250. WINTEiK0NïNG.
Vrij schaarse broedvogel, waarvan verderweinig bekend is.
251. HEGGEuNS.
Jaarvogel.
Kan gereicend worden tot de Vrij schaarse broedvogels te behoren.
Over trek weinig bekend. Vrb
ïdaui 23.3.1961, vier ei—
tjes, Kievittepolder.

•

5.
Jaarvogel.
252. GROTE LIJ5TER.
Vrij talrijke roevogel, lke de laatste vijf jaar in aanlal
toenèemt’ Broedend aengetrofien onder de gemeenten: Aardenburg,
Biervliet, Hoofdplaat, Yzendijke, Ereskens, choondijke, bluis
en Zuidzande. Tevens onder Sint—±ruis (zowel bij de kom als
bij de Hemptine.
Doortrekker en wintergast in vrij klejn aantal.
Wintergast.
253. i.iui;SVOGEL.
Doortrekker en winterast in vrij groot aantal, sommige dagen
in zeer groot aantal ( 22.11.1965 alleen al in De U-enimdeerde
Zwarte Polder 1000 ex.). Vrschijnt meestal half oktober en ver
dwijnt eind april, slechts enkele mei—waarnemingen. Uitzonder
lijke data: 27.7.1965 en 28.7.1965 Ëakkerstraat, gern. Waterland—
kerkje reap. 19 en 16 ex.).
In voorjaar doorgaans meer waarnemingen dan in liet najaar.
Jaarvogel.
254. ZANGLIJSTER.
Ta1rike broedvogel, welke zich na strenge verst weer snel
in aantal herstelt. Doortrek in onregelmatige aantallen, meest
in vrij groot aantal, soms slechts in vrij klein aantal, van
september tot in oktober en van januari tot eind mei. Winter
gast in vrij klein aantal.
Wintergast.
255. KOPERWIEK.
Dobrtrekker van half oktober tot up. november en van half febru
ari tot half maart, soms in Vrij groot aental, soms in groot aan
tal, echter minder dan kramsvogel. In wintrmaenden soms in vrij
klein aantal, dan weer in vrij groot aantal. Vroegste datum:
30—9—1960.
Doortrekker.
253 BEPLIJSTER.
Doortrekker in zeer klein aantal: eerste waarneming 22.10.1964,
laatste 24.5.1962, bijna elk jaar waar te nemen in de Geinundeer—
de Zwarte Polder en duinen Lwarte Gat. Twee januari waarnemingen,
geen in februari, geen in maart, drie in april, twee in mei,
twee in oktober, drie in november, drie in december.
259. REBEL.
Jaarvogel.
Zeer talrijke roedvogei, doortrek is weinig van bekend.
WinteoWIibotsoms in zeer groot aantal.
2E SIEERISOHE LIJSTER.
n onbevestigde waarneming:
-

Dwaalgast’?
maart 1957. Aardenburg.

263.
TAPUIT.
Zomervogel.
schaars ebroedvogel, van duinstrook en Hemptine/Sint—Kruis/
Stroopuit. Doortrek van half augustus tot half oktober en van
half maart tot half mei in vrij klein aantal. vroegste data:
14.3.1961 Geinundeerde Zwarte Polder
V 7.3.1961 Waterlandkerkje,
ex.T, Ï45l96iZwarte Gat, 14.5.1964 Bllkke (3 ex.). Laat—
ste bekende waarneming: 6.11.1965 Genundeerde Zwarte Polder
en 22.11.1965 idem.
Op 25.11.1965 4€n ex. van de vorm OENANTHE OERAÏ’THE LEUOOREHOA
(Gmelin). Op trek regelmatig Elikke, krabbedijk en langs de
duinkant.

t

265.
ROODEORSTTAPUI T.
Zomervogel.
Vrij schaarse broedvogel, oa. GeTnundeerde Zwarte Polder, Kie—
vittepolder (onregelmatig), najaarstrek van eind auiialUS tot
half okoher, die onopvallend verloopt, vooriarstrek van half
maart tot half mei, vroegste datum 9.5.19C2 Zwin i mama, slechts
twee januari waaiemingen Zwin (1962). Eroeide vâ6r 1961 regelma
tig in enkele koppels onder Waterlandkerkje/btroopuit. Nadien
aldaar niet meer broetlexid aangetroffen.
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Zmervogel.
266. PAAPJE.
Zerschaere ro lvogEl, oa Gnxde’d Zwarue Poldei en on
der Retranchemnt7 vermoednlijk ook Eiervliet. Loortrek onop
vallend in vrij k1en aantal van half augustus tot eind september
en van eind maart uei h±f mei. Vroegste dtina: 15.5.1961 Lzen—
dijke, 1 mann.
Zomer-ïogel.
267. GEAAGDERtOÏ)ïhARï.
iDoortrek
gld.,.sctanu, ïonoocse
c
Vrij sch.aYs’ eroed-rogl
weinig opvallend, wat langs de sust in -irij klein aantal in apr.lmei en in septeniber, gezien de aantallen die ie. de Eraakman wor
den waargenomen schijnt de trek zich aldaar te concentreren.
Zomervogel.
ikT.
268. ZWARTE HO
Vril schaarse broedvogel oa. Breeicens, Oost oarg Aardenou.rg.
Hoogste bekende aantal geVonden nesten 8 stuks in 1964.
Op de najaarstrek worden in september enkele exemplaren waarge
nomen, op de voorjaarstrek van half moart tot half april iets
meer. Vroegs1e datum: 29.5.1965.
Znmervogel.
269. NACHTEGAAL.
a ievittepolder, Geinurideerde Zwarte
Vrij e chaarse broedvogel
Foïder InlageHoôfdplaat, Elderschans, oageving Toiiiohosje.
Over trek weinig bekend. Tot 1952 aan het Vestje, mi.dden in Oost
burg na cultivcring van het terreintje aldaar verdwenen.
Zomervogel.
270, ELAUWEORT.
Zeer schaarse broedvogeL, bekend van Grote Gat en Stierskreek,
sdrrA Clardpolderik. Van andere kreken geen gogcnens bekend.
Ook over trekbowegingen weinig bekend.
Jaarvogel.
271. ROODEORST.
schaarse broedvogel. oa Elderschens eo; Toniobosje eo.,
Vri
Kievittepolder, Stro onuit Iniegen van Hoofdpiaatq
Loortrekker en wintergast in vrij groot aantal van begin oktober
tot

272.

eind

maart.

Z em rvo ge 1
eDkPP, Genindesrc1e ar
Tan
oecioge1 os
\,12scflacs
Polder, Kievillecolder en -rote Gat,
Over trek weinig bekend,
Z’mervogeL.
Zwar-t L,Soomkrek
‘a t-ro
±ek bekend. Vroegste datum; 10,4,1962 Eoomkreek
Weinig
Zmervoge1.
GROTE KÂREKJTET,
1 aeu’1e_
Zw-lrGo ±1P
ers’:rk
hearce oT’oedvogel oa
Vrlj
kerkskeek, Elokkreek, faarzande, Grote Gat, soms Poslireek. \Taii
trek weinig bekend. Vroegsre datum: l%,4.lq6l Grote Gat, laatstE
1.10,1960 Clarapolderkreek.
Zoervoge1..
1EIi’JEKAfEKTET.
‘iJfIg ok-nd
Vriatr jke orodvogel op alle kreen, van
5.4,1962 Grote Gat 7 es., op 9.%.960
op 10. 4.1960 Grote Gat minstens 15 ex.
te

274.

276,

277.

Ratte minstens 15 ex.

Zonervogel.
278, EOSRIETZANGEH,,
Vrijoschaarse broedvogel, waarvan het aantal bekende broedge
vallen terübpï 1Jeihig bekdn van trek.
Zomervoge.
279. RIEZMWER.
Vrij talrjko broedvogel van alle krken, voor zover bekend
meer daA d klni iL karekiet Loortrek ven half april tot b1f
9.4.1960
l9ll Gro e sat 4 ex.. ,
c±atvni: 5.
vroegst;
.

.

sejD1h2r:

Rakte pIm. 10.

e::.

38.
280. WATERRIETZANGE±.
Dwaalgast.
Vier waarnemingen:
14.8.1960 Grote Gat 6n ex.
26—8.1962
Nieuwerkerksekreek 46n ex.
19.7.1961 Baarzande
6n ex.
8.7.1966 Zwarte 3luis 4n ex.
281.

SP0TV0GE].
Zomervogel.
Vrij talrijke broedvogel, voornar:ielijk in de duinstrook,
doch mee oiader Aardenhuig/Hei11e/3t.Kruis. Komt begin mei en
is in september weer verdwenen.

282. ZWARTKOP.
Z.mervogel.
Vrij schaarse broedvogel os. 1derschsns eo. en Toniohosje.
Van trekoewegingen weinig bekend. nke1e winterwasrnemingen.
284. Tllhi}LUITFR.
Z omervogel.
‘
Vrij schaarse broedvogel, meest onder Aardenburg en onregel
matig van de duindtrook Da. Kievitepolder, ook de Hemtine.
Komt eind april en is half september weer verdwenen.
285. GRAS1viUS.
Zomervogel.
Vrij talrijke broedvogel, verspreid over het gehele gewest.
Komt ongeveer half april en is in oktober weer verdwenen.
Doortrek in vrij groot, soms vrij kleih aantal.

6. ERAALiSL1JIPER.
Zomervogel.
Vrij schaarse broedvogel, oa. Kievittepolder, Geïnundeerde
Zwarte Polder, de Hemptine, onder Stroopuit en Sint—Kruis.
Van doortrek weinig bekend.
289. FITIS.
Zomervogel.
Talrijke broedvogel, oa. Elderschans, bosjes Sint—Kruis, Heille,
duinstrook, Hertekamp Groede, Hernptine. Doortrekker op som—
ige dagen in vrij groot aantal, is eind september verdwenen
en komt meest eind maart terug.
Vroegste datum: 14.5.1961 Hemptine.
p90. TJIFTJAF,
Zomervogel.
Talrij oroed.voe1, doch minder dan fitis, aanwezig van begin
\
maart ±6t in oktober, doortrekker op somilige dagen in vrij
groot aantal. Vroegste warneming: 26.2.1961 Ereskens.(Wiele—
waal nov. 1961).
9l. FLUITR.
Zomervogel.
Zeer schaarse broedvogel, alleen bekend van Elderschans en
llènt—Kj, Wordt op de trek weinig waargenomen.
295. GOUIJHAANTJE.
Jaargast.
Voormalige broedvogel ( 1956, 1958, 1961 ), twijfelachtig of
rïö broedgevallen aanwezig zijn. Doortrekker in vrij klein
aantal van eind augustus tot begin november en van maart tot
eind april. Soms invasïeachtig, zoals in najaar 1965,
296. VUURGOTjJ)HAANTJE.
Dwaaigast.
Vier waarnemingen
21.11.1959 bint—Kruis
2 ex.
30.10.1960
Elderschans
5 ex.
22.5.1961.
2 ex.
Stroopuit.
6.11.1964. Ereskens.
2 ex.
297. GRAE VLIEGLNVNGE1.
Zomervogel.
Vrij schaarse broedvogel oa. Elderschans, Heille, Plakkebord,
en onregeimati Kïittepo1der, Inlagen van hoofdplaat. Valt
tijdens de trek weinig op.

39.
Onregelmatige gast.
298. BONTE VLIEGENVANGER.
En bekend broedgevalAardenburg 1959. Verder onregelmatig waar—
genomen op de trek, ho6gstens enkele exemplaren bij elkaar.
In augustus—september 1965 btzoider ve1 trek langs de duinen.

-

Dwaalgast.
29 WITHALSVMEGEWVANGER.
46n ex. diinenij Tienhonderdpolder Cadzand 6.5.1959.

L_—’

Jaarvogel.
301. KOOLMEES.
Vrij talrijke broedvogel, overwegend standvogel, in sommige ja—
‘en dè6ïtekkend inwisbelend aantal in de maanden september—
oktober, soms voorjaarstrek in iebruari—maart.
302. PIMPEIIvIEES.
Vrij talrijke broevogel,

Jaarvogel.
trek als koolmees.

iDwaalgast.
303. ZWARTE MEES.
Invasie oktober/november 1957, verder enkele waarnemingen in
september 1959 en 64n waarneming in september 1960.
Onregelmatige gast.
305. GLANSKOP.
Wordt een enkele maal waargenomen in voor— en najaar onder
Aardenburg (Elderschans eo.) en Sint—Kruis (Toniobosje) en
Str oop uit.
306. MATKOP.
Onregelmatige gast.
E4n keer (1964) een broedgeval, in een nestkastje, onder Aarden—
büj odt daar ‘s winters regelmatig wel waargenomen op de
voedertafels.
307. STAARTMEES.
Doortrekker.
nbroegeval bekend uit l959Huize Oeres te Aardenburg. Wordt
zeer onregelmatig wargenomen in de trèktijd
zeer klein tot
vrij klein aantal, oa. Inlagen, Kievittepolder, Genundeerde
Zwarte Polder en omgeving Elderschans.

308. BAARDIViANNETJE.
Dwaalgast.
24.10.1965 plm. 20 ex. Fort Fred.Hendrik te Breskens.
8.l96 troepje -rote Gat. (Leiret).
509. BO0IVftLEVER.
Onregelmatige gast.
Waarnemingen: 66n in september, 66n in oktobre, twee in november,
drie in december en 64n in januari.
310. 300MKRUIPER.
Jaarvogel.
Vrij schaarse broedvogel, welke de laatste tien jaar regelmatig
i achteruitgegaan. Ëroedgevallen bekend van Elderscians, Oost—
burg, Sint—Kruis, Heille, Goedleven, Stroopuit.
Verder onregelmatig waar te nemen, van trek weinig bekend.
511. GRAUWE GORS.
Jaargast.
Bijna zonder iitzondering broedvogel onder Retranchement (Zand—
polder). Doortrekker in vrij klein aantal, onregelmatig, bij
vorst regelmatig te zien p de voederplaatsen aan de duinkust,
Da. Kievittepolder.
312. GEELGORS.
Jaarvogel.
Vrij talrijke broedvogel, welke de laatste tien jaren steeds
vëder in aantal achteruitgaat. Gegevens van 1959 geven een
achteruitgang te zien van 90 tot 95 H( Oostburg, Klein—Era—
bant, Langeweg in gemeente Breskens).
Doortrek in klein aantal, bij strenge vorst soms concentraties
bij voederplaatsen.

40.
Jaarvogel.
524. RIETGORS.
Talrijke broedvogel voornamelijk op de kreken en bredere sloten
metvriëtkager, ook Zwin en G-enundeerde Zwarte Polder tussen
Obionaplanten. Aantal vermindert evenwel. Najaarstrek van eind
september tot in december, voorjaarstrek van begin februari tot
eind april. Wintervogel in vrij klein aantal.
Wintergast.
25. IJS0R$.
Onregelmatige doortrekker en wintergast in zeer klein tot vrij
klein aantal, alleen waarnemingen bekend van begin december tot
begin februari van de kuststreek.
Wintergast.
326. S1JEEUWG0RS.
Dortrekker en wintergast van half oktober tot begin maart in
vrij klein aantal, laatste waarneming 14.5.1962, Alleen waarne
mingen langs de kust. Alleen in het Zwin talriker, elk jaar
tussen 10—50 exemplaren.

Jaarvogel.
GR0EiIING.
Talrijke broedvogel, meest ten zuiden van de lijn Hoofdplaat—
Schcndijke—Oostburg—Cadzand. Concentraties bij strenge winters
op voederplaatsen, in vooï’zomer op koolzaad. Aantal broedgeval
len door rooien meidoornhagen sterk verminderd. Ten dele stand-en zwerfvogel, Najaarstrek van eind september tot in december,
voorjaarstrek maart—april.

528.

Onregelmatige gast.
APPEI2VI1’JX.
Slechts 4n broedgeval bekend ‘Jan 1965 onder SlWis Broedt daar
misschieii onxegelmati. Wordt nu en dan eens in het najaar waar
genomen in de kuststrook tussen Groede en het Zwin, en onder
Sluis.

327

Jaarvogel.
329’. PUTTER.
Vrij schaarse broedvogel, verspreid over het gehele gewest,meest
in of nabij de bebouwde komaen. Tussen 1950 en 1955 een tiental
nesten in d G-roese ]Duinen, door de rereatie aldaar verdwenen.
Aantal broedgevallen neemt de laatste jaren af. Vermoedelijk door
gebrek aan broedgelegenheid en door voedselgebrek (distelbestrijding).
Over trek weinig bekend. Van eind augustus tot eind april op de
meest onwaarschijnlijke plaatsen troepjes waar te nemen die rond—
zwerven, in zeer klein tot vrij klein aantal, zeer onregelmatige
waarnemingen.
50—6—1962 Oostburg, 1 dood vrouw. juveniel , britse vorm.
Wintergast.
330. SIJS.
Doorirekker meest in vrij klein aantal van begin oktober tot in
november en van februari tot eind april, wintergast in wisselend
aantal, doch vrij klein. In november/december 1965 buitengewone
trek langs de duinen van Cadzand,
Jaarvogel.
351. KNEU.
Talrijke brDedvogel, voornamelijk waar zich duindoorns en mei
d’öbfnhagen bevinden, dus oa. duinen en Hemptine—oost. Doortrekker
in groot aantal van half september tot in november en van eind
februari tot eind april. Wintervogel in vrij groot aantal vnl.
langs de begische grens in vbnh met de vlasrôterijen, hoewel
het aantal de laatste tien jaar beduidend lager is als voorheen.
Aantal broedze’ïallen zeer verminderd door 1oninn/ve]len. van mei
oornhagen.

/

41.
352. PRATER.
Wintergast.
Doortrekker en wintergast in vrij klein, soms in vrij groot aan—
\
tal, hoofdzakelijk Zwin, eïnundeerde Zwarte Polder, Verhaven
Breskens, ( 6.3.1963 aldaar 120 ex.) en schorren No. En en
Panlinahave n. Ee dui de nd minder in het binnenland. Iie e ste e xem—
plaren tussen november en januari. In winter 1960 in Kievitte—
polder een 500—tal aldaar slapend.
Dwaalgast.
3. EARMIJS.
drie waarnemingen:
/
6.5.1960 Elderschans 2 exemplaren.
28.10.1964. Ereskens, zuiveringsinstallatie twee ex.
6.11.1964 Ereskens idem
twee ex.
Dwaalgast.
335. EUROPESE KANARIE.
.•‘
6n broedgeval in 1963, Vlaminckpolder, Oedzand. Aldaar regelma
tig waargenomen tussen 19—4 en 6—7, vanaf 28 mei regelmatig met
drie juvenielen.
n zangpost mei 1966 in boom bij kerkhof Cadzand,
336.
]Dwaalgast.
drie ex..

—

GOUDVïNX
5.11.1965

Kievittepolder

Onregelmatige gast.
339. KRUISBEK,
Waargenomen in 1960 ( 12.3. Aardenhurg 1 ex),(7.4. Aardenburg
4 ex.), 1961, 1962, 1965, en 1966, meestal Aardenburg, in 1965
6n dood ex. Hedenesse, gemeente Cadzand. Verder 1966 oa. 5.7.
Aardenburg 10 ex, op 1.7 Cadzand 17 ex. (grootste troep).
542. VINK.
Jaarvogel.
Vrij talrijke broedvogel, doortrekker in groot aantal van half
septmber tot in deéemher en van eind februari tot eind maart.
Trek is hoofdzakelijk in het najaar zuid gericht, dus niet langs
de kust. Is dan in grote troepen wear te nemen in de omgeving van
de vlasroterijen. (Yzendijke, Eede, Sint—iruis.)
543. KEEP.
Wintergast.
Doortrekker en wintergast in onregelmatige aantallen, meest in
vrij groot aantal, soms echter slechts in Vrij klein aantal.
544. HUIbMUS.
Jaarvogel.
t’
Zeer talrijke broedvogel, broedt hier en daar ook in bomen.
545. RINGMUS.
Jaarvogel.
Talrijke broedvogel, doortrekker en wintergast in vrij groot aan—
alvan hif septmber tot eind april, grootste aantallen in no
vember tot maart.
547. SPREEUW.
Jaarvogel.
Zeer talrijke broedvogel, doortrekker in zeer groot aantal van
september tot in november en van februari tot in april. inter—
vogel in groot, soms in zer groot aental.
$laaptrek in sommige jaren reeds in juni in zeer groot aantal naar
rietvelden
349.

in kreken,

oa.

(rote

WIELEWAAI.

Uat,

Eoskreek,

no.

7.

Haarzande.

Zomervogel.

Vrij talrijke broedvogel, welke de laatste vijf jaren is toegeno—
meh ôa.de Hemptine. Trek van begin augustus tot begin september
Vogels verdwijnen ongemerkt. Voorjaarstrek van eind april tot eind
mei.

42.
Jaarvogel.
351.- KRAAI.
Vrij schaarse broedvogel, die onverbiddellijk wordt bestreden,
waardboTf bi’bedsÏs tot ..un recht komen.
Over najaarstrek weinig bekend. In voorjaar komen er verschil
lende exemplaren uit Eelgiè om zich in west Zeeuwsch—Vlaanderen
te vestigen.
Wintergast.
351a. BONTE KRAAI.
t in vrij klein aantal, trek hooi’dza—
Doortrekker en winte
keli k lan $ dekusWintergast hooidzake1ijk bifïini—
b. ten, nagenoeg niet meer langs het strand.
Wintergast, voormalige broedvog
552. RORK.
Voormalige broedvogel, na 1925 niet meer als zodanig bekend.
(kolonies De liter, Sluis.).
Doortrekker in vrij klein aantal, wintergast in vrij klein aan
tal. Na 1958 zeer sterk teruggelopen. Wordt ‘s winters het meest
waargenomen bij vuilnisbelten en langs de grens tussen Sluis—Eede,
Ee de—Sint—Kruis.
Jaarvogel.
353. KAUW.
Vrij
ogel, bekend van Aardenburg, Sluis en Sint—
broedv
se
schaar
îr 1945 ook bekend als broedvogel van Bier—
vliet, Yzendijke, Schoondijke, G-roede en Oostourg. (verdwenen door
dat aldaar veel oude gebouwen door oorlogshandelingen zijn ver
woest/beschadigd).
De laatste jaren de meest algemene kraaiensoort als doortrekker
en wintergast, doch slechts in vrij groot aantal, soms in vrij
klein aantal. heest te zlen op de vuilnishelten en aan de grens
onder Sint—Kruis, G-oedleven, Eede en Heille. ‘s Avonds trek naar
de bossen van Knokke (slaaptrek).
Jaarvogel.
354. EKSTER.
Vrij schaarse broedvogel, die onmedogend wordt vervolgd, waardoor
van de broedsels niet veel terecht komt. In de winter en voor
jaar komen veel vogels vanuit Belgi de gelederen versterken om
te ;trachten tot broedeR over te gaan.
Dwaalgast.
555. NOTENKRAKER.
25.11.1958 Aardenburg 4n ex..
n waarneming:
Doortrekker.
356. VLAAIVISE G-AAI.
Doortrekker in vrij klein aantal, in sommige jaren echter invasie—
achtig (1963, 1965), die echter onmiddellijk doortrekken. Enkele
exemplaren blijven dan rondzwerven. Slechts twee broedgevallen
bekend van Elderschans.
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Overzichtekaartje van de in de tekst regelmatig genoemde waarne—
mingsplaaten.
1. Zwin.
2. Kievittepolder.
5. G-enundeerde Zwarte Polder.
4. $trijdersgatpo1dr.
5. Zwarte Gat.
6. Ni. E6n.
7a.Plaat van Erskens.
7b.Hoge Platen.
7c.Hoge Springer.
8. Inlagen van Hoofdplaat.
9. Plaskreek met no. 7.
10. Pau1inaIaven/schor
met schor Thomaespolder
Spuikom.
Clarapolderkreek.
Boskreek.
Baarzande.
Molenkreek.
Nieuwerkerksekreek.

11.
12.
-15.
14.
15.
16.

17. Blikke.
18. Henricusput.
19. Veerhoek.
20. de Liter.
21. Grote Gat.
22. Elontrok.
25. Ratte o±’ Bonte Kot.
24. Linieput.
25. Ezelsput.
26. 1’De Hemptine’.
27..Zwart Sluis.
en Eoornkreek
Kruiskreek.
Grote Kreek
Eiezenkrek.
i’;asjeskreek.
Stierskreek.
Elderschans,
Toniobos je.

28.
29.
50.
31.
32.
35.
54.
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VI.
Lijst van de aanwezige broedgevallen per gemeente, ongeacht het
atal, in 1966k
x = broedend waargenomen in deze gemeente.
? = vermoedelijk broedehd in deze gemeente.
niet bekend dat deze vogelsoort in deze gem’ente broedend aanwe
—=
zig was.
8.= gern. Oostburg.
l.= gein. Âardenbu1’g(w.. dus
9.= gein. Ereskens.
Eede en Sint—Kruis).
2.= gem. Sluis (w.o. dus Heil— lO.= gein. Schoondijke.
le en St.Anna ter Ivrniden). 11.= gein. Waterlandkerkje.
12.= gein. Yzendijke.
gem.Retranchement.
13.= gein. Biervliet.
gem.Cadzand.
14.= gein. Hoofdplaat.
gem.Zuidzande.
gem.Nieuwvliet.
3.=
4.
5.=
6.=

----

1.
Appelviak.
x
Eergeind.
?
Blauwborst.
Blauwe reiger.
x
Boerenzwaluw
Bontbekplevier.
Bnte vliegenv. ?
x
Eoomkruiper.
?
Boompieper.
x
Bosrietzanger
x
Braarnsluiper.
Dodaars.
x
Ekster.
x
Fazant.
x
Fitis.
x
Pluitr.
x
Geelgors.
x
Gierzwaluw.
G-ekraagde rnods.x
Gele kwikstaart x
x
Grasmus.
x
Graspieper
Grauwe Gors.
Grauwe Klauwier
Grauwe vliegenv.x
x
Groenling.
x
Groene specht
Grote Et. specht x
Grote Karekiet x
x
Grote Lijster
x
Grutto.
x
Heggemus.
x
Holenduif.
x
Houtduif.
x
Huismus.
x
Huiszwaluw.
x
Kauw.
?
Kemphaan
x
Kerkuil.
x
Kievit.
x
Kl.Bt.Specht
—
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?
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6.
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Kleine Karekiet
Kleine Plevier
Klut
Kneu.
Koekoek
Kokme euw.
Koolmees.
Kraai.
Kuifleeuwerik
Kwartel.
Me e rk o e t
Merel
Nachte gaal
0e ver zwaluw.
Paap je.
Patrijs.
Pimpelmees.
Putter.
Ransuil.
Rietgors.
Rie tzanger
Ringmus
Roodborst
Roodb. tapuit
Scholekster.
Slobeend.
Snor.
Spotvogel.
Spreeuw.
Sprirtkhaanrietz.
Steenuil.
Strandplevier
Tapuit.
Tjiftjaf
Tortel.
Tui nf luit er
Tureluur
Turkse tortel.
Veldleeuwerik
Velduil
Vink.
Visdief.
Vlaamse gaai.
Waterhoen.
Waterral.
Wielewaal.
Wilde eend.
Winterkoning.
intertaling.
Witte kwikstaart
Wouwaapje.
Zanglijster
Zomertaling.
Zwartkop.
Zwarte Roodstaart
-
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